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Økologisk balance og historisk forandring*
En introduktion

Kristof K. Kristiansen og Niels Steensgaard

Den historiske videnskab har inden for den 
sidste menneskealder være præget af så man
ge nye impulser og strømninger, at nogle har 
villet tale om et »paradigmeskrift«. Det er ik
ke hensigten her at genåbne diskussionen om, 
hvorvidt dette er en adekvat beskrivelse af 
fagets forandringer, men det er næppe kon
troversielt at fastslå, at historikeren ikke læn
gere tager sine grundkategorier, begreber som 
begivenhed, forandring eller udvikling med 
samme ureflekterede selvfølgelighed som for 
fa årtier siden. Samtidig har den professi
onelle historiker måtte vænne sig til at tage 
bøger og essays alvorligt, som han før kunne 
affærdige som journalistik.1

Naturligvis samvirker videnskabsinterne 
og videnskabseksterne faktorer på komplice
rede måder i historieforskningens udvikling. 
Den videnskabsinterne pendulbevægelse 
mellem mikro- og makroundersøgelser rum
mer sin egen logik; på det akkumulerede forsk
ningsgrundlag vil der være en tendens til 
faldende grænsenytte af nye synteser, mens 
på den anden side en ophobning af syntese

forsøg og eventuelt modstridende hypoteser 
om generelle sammenhænge kalder på nye 
detailundersøgelser med henblik på falsifika
tion, verifikation eller modifikation.

Men det er sandsynligt, at de nye impulser 
og strømninger i de sidste tiår i højere grad 
må tilskrives videnskabseksterne forhold. Hi
storikeren er selv i historien, en periode med 
accellereret social og økonomisk forandring, 
hvor gængse styringsmekanismer og gængse 
forestillinger om udviklingens retning og ud
viklingsbestemmende faktorer bryder sam
men, forandrer også historikeren. Han ople
ver på sine egne og sin samtids vegne nye 
behov for historisk orientering og bevidsthed 
om problemer, der var hans forgængere 
ukendte eller lidet relevante.

Økologi og historisk forandring er ikke et 
nyt tema i den historiske forskning, men det 
er ikke tilfældigt, at økologiske problemstil
linger -  årsagerne til de skiftende relationer 
mellem samfund og natur -  har en fremtræ
dende plads i de seneste års historiske synte
seforsøg.2

Kristof K. Kristiansen, f. 1948, cand.mag.
Niels Steensgaard, f. 1932, dr.phil., professor, Københavns universitet.
* På Historisk Institut ved Københavns Universitet afholdtes i efterårssemesteret 1981 en seminarrække omkring 

temaet økologisk balance og historisk forandring. Foruden de fem indledere, hvis foredrag er aftrykt i det følgende, deltog 
Ester Boserup, der fremlagde synspunkter fra sin nyeste bog, Population and Technology, Karl-Erik Frandsen med et 
foredrag om dyrkningssystemer i Danmark før udskiftningen, og Ove Hornby og Erik Oxenbøll, der behandlede 
problemer omkring protoindustrialiseringen. De to sidstnævnte indlæg vil blive publiceret i anden sammenhæng.

Emnet er forholdsvis nyt i dansk historisk forskning, og det giver anledning til en række principielle historiografiske 
og metodiske overvejelser. Vi har derfor ment det formålstjenligt i en kort introdukton at placere disse foredrag i en 
historiografisk sammenhæng og pointere nogle af de efter vor opfattelse væsentligste konklusioner.

1. Jvf. N. Steensgaard: »Universalhistorie, samfundshistorie og historisk strukturalisme«, Historisk Tidsskrift, Bd. 80:1
1980, p. 82-100. Fyldige analyser af de sidste tiårs internationale forskningsudvikling foreligger i G. G. Iggeers:
Moderne historievidenskab, København 1980; G. Barraclough: Main Trends in History, New York 1979 og G. G. Iggers og
H. T. Parker (eds): International Handbook of Historical Studies, London 1980.

2. De størst anlagte og mest vellykkede eksempler herpå er F. Braudel: Civilisation materielle, économie et capitalisme, XVe-
XVIIT siede, I—III, Paris 1979 (bd. I oprindelig udsendt i lidt anden form 1967, eng. overs. 1973) samt E. L. Jones:
The European Miracle. Environments, economies and geopolitics in the history of Europe and Asia, Cambridge 1981. De mest 
vidtgående forsøg på at tolke verdenshistorien ud fra økologiske forhold findes i R. Wilkinson: Poverty and Progress, 
New York 1973 og M. Harris’ underholdende, hyppigt fejlagtige Cannibals and Kings, New York 1977 (da. overs. 
1979). Harris har ligefrem formuleret et helt forskningsprogram for en økologisk funderet analyse af alle sider af 
menneskelig adfærd, jvf. manifestet Cultural Materialism, New York 1980.
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Problemet meldte sig først for den nutidige 
bevidsthed med udviklingslandenes forsøg på 
at overhale den demografiske vækst med øko
nomisk udvikling. Og for den, der måtte være 
upåvirket af forholdene i 5erne> fremmede 
lande, blev problemet nærværende med 
70’ernes erfaringer med miljøkatastrofer, 
energiproblemer og chockrapporter om græn
serne for vækst.

Naturligvis kan samtidspåvirkede pro
blemstillinger over for det historiske materi
ale føre til pinlige anakronismer, men de kan 
også føre til frugtbare opgør med etablerede 
fejltolkninger, og netop den nye bevidsthed 
om økosystemernes sårbarhed synes at rum
me muligheder for en dybere forståelse af de 
vilkår, under hvilke den før-moderne bonde 
levede og arbejdede. For de generationer af 
historikere, der i deres egen samtid så stadige 
eksempler på vellykkede teknologiske frem
skridt, var det svært at undgå at tænke i evo
lutionistiske baner og at forme problemstil
lingerne derefter. Følgen kunne i værste fald 
være en uforstående holdning til forfædrenes 
rationalitet. Trægheden i tilegnelsen af ny 
teknik eller nye afgrøder kan være vanskelig 
at forstå for en senere tid, og blive tolket som 
udtryk for en irrationel bondekonservatisme, 
-  hvis ikke netop balancen mellem menneske 
og natur i det traditionelle landbrug er er
kendt som et strukturelt grundforhold. Såle
des bliver en af de interessanteste faglige kon
sekvenser af den nye, økologisk orienterede 
historie den, at fortidens uoplyste bønder nu 
er ved at blive rehabiliteret som miljøbevidste 
foretagere.

Den økologisk orienterede forskning føjer sig 
imidlertid også faginternt ind i den allerede 
siden Mellemkrigstiden pågående diskussion 
om samspillet mellem mennesker og ressour
cer i europæisk middelalder og nyere tid -  de 
århundreder, hvor de europæiske samfund 
forberedte »det store spring«. Udgangs
punktet for denne diskussion var opgøret med 
tolkninger af europæisk historie, der ensidigt

eller overvejende rettede opmærksomheden 
mod stater, byer og international handel. I 
Danmark samlede dette opgør sig først og 
fremmest om studiet af bøndernes instituti
onelle og sociale forhold, mens de demografi
ske og produktionsmæssige forhold tillagdes 
mindre vægt.

Uden for Danmark relateredes den land
brugshistoriske forskning mere direkte til 
overordnede problemstillinger. Bloch og Po
stan knyttede an til den handelshistoriske 
tradition, som den repræsenteredes først og 
fremmest af Pirenne, og påviste, hvordan 
handelsudviklingen fik forskellige konsekven
ser, ikke blot fra region til region, men også 
fra landsby til landsby. Og konsekvenserne 
afhang ikke så meget af handelsrelationernes 
karakter som af lokale økologiske og sociale 
forhold. Gennem en række undersøgelser af
løstes gradvist det unuancerede billede af 
bønderne som et passivt halehæng til den hi
storiske udvikling af en mangfoldighed af lo
kale bondesamfund, hvor givne naturforhold 
og politiske og sociale relationer vekselvirkede 
i stadige og komplicerede processer. Det påvi
stes, at agrarudviklingen ikke var kontinuer
lig men tværtimod præget af skarpe kon
junkturbevægelser, som igen slog ind over 
andre sektorer i samfundet.3

Med disse iagttagelser var agrarhistorien 
rykket frem i første række i forsøgene på at 
beskrive og forklare den historiske langtids
udvikling. Den »store historie«, kongernes, 
adelens, kirkens, staternes, byernes historie 
hentede grundlaget for sin eksistens hos de 
primære producenter, bønderne, og dens 
rytme fulgte agrarproduktionens rytme. Men 
der er ingen genvej fra denne iagttagelse til 
opstillingen af generelle teorier om systemati
ske endogene bevægelsesmønstre eller auto
matiske reaktioner på ydre påvirkninger. Jo 
bedre historikerne lærte det gamle europæiske 
agrarsamfund at kende, jo mere broget frem
stod det -  både i rum og i tid. Til den regi
onale mangfoldighed af dyrkningssystemer, 
uformelle og formelle sociale relationer, ar-

3. Kortfattede oversigter over hovedtræk i denne historiografiske udvikling (med fyldige henvisninger) kan findes i K. 
K. Kristiansen: »Inledning« til R. Brenner: Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen, Stockholm 1979, p. 
1-26.
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veformer og teknologisk praksis, kom de kro
nologisk usystematiske krisesituationer, krige, 
epidemier, misvækst og naturkatastrofer, der 
i kraft af det lave teknologiske niveau kunne 
have omfattende strukturelle konsekvenser.

Nogle historikere, især franske, drog den 
konsekvens at blive stående ved konjunktu
rerne som deskriptivt værktøj, men der har 
dog i efterkrigstiden været en stigende ten
dens til at sætte konjunkturforløbet ind i en 
malthusiansk forklaringsramme. Befolk
ningstilvækst opfattes som en funktion af 
landbrugsudviklingen; dog således at der er 
en tendens til overreproduktion i forhold til 
fødevaregrundlaget. Krige, epidemier, fød
selsbegrænsning m.v. kan løse en del af over
befolkningsproblemet, men den økologiske 
balance er ustabil og afbrydes af hyppige 
hungerkriser, der efterfølges af en ny ustabil 
balance.

Den engelske forskning har især samlet sig 
om konjunkturbevægelserne ca. 1000 til ca. 
1500, herunder den senmiddelalderlige krise, 
som tolkes som en strukturelt betinget krise 
forud for pesten i midten af det 14. århundre
de. På tilsvarende præmisser har franske hi
storikere især beskæftiget sig med krise
symptomerne i det franske landbrug i det 
16.-18. århundrede. Fælles for de anvendte 
begrebsrammer er en demografisk betinget 
cyklus: inddragelse af marginaljord og en for
skydning fra græsning til kornavl, øger på 
kort sigt kalorietilførslen, men på længere sigt 
forringes jordens produktivitet på grund af 
mindsket gødskning. Dette fører frem til en 
ustabil situation, evt. en ond spiral, der vil

Økologisk balance og historisk forandring

fortsætte, til emigration eller overdødelighed 
genopretter balancen.4

På dette grundlag har neomalthusianerne 
kunne opstille en ret simpel, men slagkraftig 
model for de samlede konjunkturbevægelser i 
et præindustrielt agrarsamfund, hvor sving
ningerne i løn, priser, indkomstfordeling, og 
profitter via udbud/efterspørgselsbetragtnin- 
ger afledes af den generelle befolkningsudvik
ling. Mest konsekvent findes denne tanke
gang gennemført hos North og Thomas, hvor 
udformningen af moderne retsinstitutioner, 
især den private ejendomsret, placeres som 
strukturelle ændringer betinget af konjunk
turforløbet.5

Marxistiske historikere har ikke kunne ac
ceptere den neomalthusianske model under 
henvisning til, at det »malthusianske loft« ik
ke er naturgivet og konstant, men et historisk 
og socialt fænomen. Denne kritik er senest og 
skarpest formuleret i en meget omdiskuteret 
artikel fra 1976 af Robert Brenner. Brenner 
fremholder her mod neomalthusianerne de 
institutionelle følger af magtkampen mellem 
adel (godsejere) og bønder som den afgørende 
variabel. Han sammenligner udviklingen i 
Frankrig, Østeuropa og England, og specifi
cerer de ejendommeligheder i det engelske 
forløb, der lagde grunden til den kapitalisti
ske stordrift i det engelske landbrug -  for 
Brenner den centrale betingelse for videre 
økonomisk udvikling.6

Man kan følge Brenner i hans afvisning af 
den neomalthusianske model, men hans po
lemiske enstrengethed gør ham sårbar for 
kritik. Først og fremmest betyder hans mod-

4. For Englands vedkommende har M. M. Postans forskning været skoledannende. Hans væsentligste artikler siden 
1930’erne er samlede i Essays on Medieval Agriculture and General Problems of the Medieval Economy, Cambridge 1973. En 
sammenfatning af sine resultater har han givet i The Medieval Economy and Society, London 1972. Det grundlæggende 
værk i fransk agrarhistorie er M. Bloch: Les Caracteres originaux de l ’histoire rurale franqaise, Paris 1931 (eng. overs. 
1966). Her anvendes et bredt spektrum af politiske, okonomiske og økologiske forklaringsfaktorer. En demografisk 
baseret landbrugshistorie bliver først fremtrædende med P. Goubert: Beauvais et le Beauvaisis de 1600 å 1730, Paris 
1960 og Le Roy Ladurie: Les Paysans de Languedoc, Paris 1966 (eng. overs. 1974). En kortfattet historiografisk oversigt 
foreligger i F. Roy Willis: »The Contribution of the Annales School to Agrarian History«, Agricultural History, Vol. 
54:2 1978, p. 538-48.

5. D. C. North og R. P. Thomas: The Rise of the Western World, Cambridge 1973. For en udførlig kritik se S. Fenoaltea: 
»The Rise and Fall of a Theoretical Model«, Journal of Economic History, Vol. 35:2 1975, p. 386-409.

6. R. Brenner: »Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe«, Past and Present, nr. 
70 1976, p. 30-74 (sv. overs. 1979 jvf. note 3). Artiklen er bl.a. blevet heftigt debatteret i nr. 78, 79 og 80 (alle 1978) 
af samme tidsskrift. Her findes indlæg af M. M. Postan, H. Wunder, Le Roy Ladurie, G. Bois, R. Hilton, J. P. 
Cooper m.fl.
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vilje mod overhovedet at tage hensyn til de 
demografiske faktorers betydning for styrke
forholdet mellem klasserne, at klassekampen 
antager karakter af en »deus ex machina«. 
Når kronologiske og regionale forskelle i 
konflikternes karakter og resultater skal for
klares, henviser han vagt til forskelle i be
vidsthedsdannelse og traditionelle samar
bejdsformer, men på disse områder er kilde
materialet så spinkelt, at han reelt må slutte 
fra resultater til forudsætninger.

Modviljen mod at tildele økologiske fakto
rer en selvstændig forklaringsværdi er en af de 
stærkest forankrede traditioner inden for 
marxismen siden Marx’ egen polemik mod 
Malthus. Men også ikke-marxister vil kunne 
tilslutte sig den betragtning, at en renlivet 
økologisk forklaringsmodel som den neomalt- 
husianske indebærer en afhumanisering af hi
storien og forbigår det spektrum af valgmu
ligheder, der er til stede i en økologisk krise
situation. Ud fra en faglig synsvinkel er det 
derfor særlig interessant, at der i de seneste 
års litteratur kan spores en begyndende inte
gration af en klassekampsorienteret og en 
økologisk betragtningsmåde.7

En anden antimalthusiansk hovedposition 
indtages af den danske økonom, Ester Bose- 
rup, der på baggrund af mange års erfaringer 
med praktiske og teoretiske udviklingsøko
nomiske problemer, har argumenteret for, at 
befolkningstilvækst ikke nødvendigvis fører til 
stagnation eller onde spiraler, men tværtimod 
kan være en kilde til udvikling. Boserups 
centrale tese er, at det er muligt for de fleste 
landbrugssamfund at øge landbrugsproduk
tionen adekvat ved at forkorte brakperioden, 
sætte arbejdsindsatsen i vejret og anvende 
mere komplicerede arbejdsredskaber. Et skift 
til mere intensiv arealudnyttelse, f.eks. fra 
busksvedjebrug til korttidsbrak eller fra en til

flere årlige afgrøder, forudsætter en total om
stilling af teknologi, braksystem og gødnings
praksis, og indebærer en faldende produkti
vitet pr. arbejdstime. Til gengæld øges pro
duktiviteten pr. arealenhed, således at den ny 
teknik skaber grundlag for større befolk- 
ningstæthed. Boserup går i overensstemmelse 
med resultaterne fra nyere forskning i bonde
økonomier ud fra, at bøndernes produktion 
ikke er orienteret mod profitmaksimering, 
men mod opretholdelse af en vis, social defi
neret, levestandard. Et bondesamfund vil 
derfor være tilbøjeligt til først at øge dyrk
ningsintensiteten, når befolkningstilvæksten 
har bragt den accepterede minimumsleve
standard i fare.

Bevægelsen fra »primitive« til »udviklede« 
dyrkningssystemer er altså i en vis forstand at 
opfatte som en negativ spiral, opretholdelsen 
af levestandarden på et givet areal kræver en 
stadigt større arbejdsindsats af den enkelte. 
Dette pessimistiske perspektiv brydes på den 
anden side af muligheden for, at en øget be- 
folkningstæthed skaber grundlag for produk
tivitetsgevinster ved regional specialisering, 
stordrift osv. Disse perspektiver såvel som 
vilkårene for højteknologiske dyrkningssy
stemer falder imidlertid uden for rammerne af 
Boserups undersøgelse. Derimod har hun i et 
senere arbejde understreget sin begrænsede 
intention, at vise en deterministisk malthusi
anismes logiske og empiriske utilstrækkelig
hed, ligesom hun har uddybet sine pvervejel- 
ser om sammenhængen mellem befolknings- 
tæthed og urbanisering.8

Boserups bog blev ved sin fremkomst 
modtaget som et kontroversielt debatindlæg 
først og fremmest blandt udviklingsøkono
merne, men op gennem 70’erne har den 
langsomt vundet større indflydelse blandt 
antropologer, arkæologer og historikere.9 Te-

7. Et ambitiøst eksempel herpå er G. Bois: Crise du feodalisme, Paris 1976; jvf. I. Kyrre: »Teorier om førkapitalistisk 
samfundsdynamik«, Kritiske Historikere, 1981:2, p. 59-84.

8. De to omtalte fremstillinger er The Conditions of Agricultural Growth, London 1965 (sv. overs. 1973) og Population and 
Technology, Oxford 1981. På dansk præsenteredes nogle af hovedsynspunkterne i den kortfattede og populære Fra 
boplads til storby, København 1970.

9. En instruktiv kritisk gennemgang af The Conditions. . . med fyldige henvisninger til de kommentarer og den forsk
ning, værket har affødt, findes i D. Grigg: »Ester Boserup’s theory of agrarian change«, Progress in Human Geography, 
1979:1, p. 64—84. Frugtbarheden af dets teser debatteres på tværfagligt grundlag i en række artikler i Peasant Studies 
Newsletter, Vol. 1:2, 1972.
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sens høje generalisationsniveau gør den umu
lig at falsificere eller verificere. Modellens 
kvalitet set med historikerens øjne ligger da 
heller ikke så meget i dens forklaringskraft, 
som i dens uortodokse sammenkædning af 
velkendte variable. Den vender op og ned på 
gængse udviklingsforestillinger og afslører 
rationaliteten i »primitive« dyrkningsformer. 
Den afslører også, at der findes andre mulige 
reaktioner på et befolkningspres end det 
malthusianske. Som Boserup selv har under
streget, udmærker menneskene sig som biolo
gisk art ved at have flere valgmuligheder, når 
hungeren truer. Den, at lægge sig til at dø, er 
kun en blandt flere mulige løsninger.

Modellens begrænsede rækkevidde lader 
sig sandsynligvis påvise, når det gælder det 
kunstvandingsbetingede landbrug i Mellemø
sten. Hvis det dyrkede område dér udnyttes 
over en vis grænse, er risikoen for langvarig 
nedsat produktivitet på grund af tilsaltning så 
udpræget, at Boserups generelle afvisning af 
risikoen for miljøskader på grund af overud
nyttelse ikke kan opretholdes. Også når vi 
vender os til det præindustrielle nordvest
europæiske landbrug, kræver modellen modi
fikation. I Nordvesteuropa var mulighederne 
for at forkorte brakperioderne primært betin
get af øget gødningstilførsel. Dette problem 
blev først endelig overvundet med innovati
oner, der krævede kapital og ny teknologi 
snarere end øget arbejdsindsats. Et trin på 
vejen var indførelsen af foderafgrøder, men 
det er overvejende sandsynligt, at denne 
omlægning i al fald i en overgangsperiode 
forudsatte tilførsler af korn til menneskeføde 
udefra, -  altså regional specialisering og et 
udbygget interregionalt handelsnet, der også 
håndterede grovvarer.

Og herved er vi tilbage ved faktorer, der 
traditionelt er blevet fremhævet i forsøg på at 
forklare den europæiske økonomis særlige ud
vikling: stater, byer, handel osv. Dialogen 
fortsætter. Den økologiske model har føjet nye 
dimensioner til den gamle debat om langtids
udviklingen i den europæiske økonomi, men 
hvis nogen har troet, at den kunne løse pro
blemet, må han skuffes. Der findes ikke uaf
hængige variable i historien.

Økologisk balance og historisk forandring

De foredrag omkring temaet økologisk balan
ce og historisk forandring, der nedenfor er af
trykt, taler hver for sig selv, vi skal ikke gå ind 
i en diskussion af de faglige synspunkter. 
Derimod forekommer det nærliggende at vi
deregive nogle af vore iagttagelser med hen
syn til de generelle perspektiver, som den 
økologiske indfaldsvinkel åbner.

Metodeproblemet kommer direkte til ud
tryk i flere af foredragene. For Jørgen Jensen 
er det særdeles bevidst. Som forhistoriker er 
hans mål en total samfundsbeskrivelse, som 
arkæolog ved han, at han kun har adgang til 
en meget lille del af den fortidige virkelighed. 
Hans metodiske løsningsforslag er konse
kvent. Ud fra den antagelse, at nogle grund
vilkår i samspillet mellem mennesker og na
tur og mellem mennesker indbyrdes er alme
ne, plæderer han for anvendelsen af idealty
per, begrebsmæssige konstruktioner, om hvil
ke han kan antage, at de nærmer sig virkelig
heden, men som han ved, ikke kan modsvare 
virkeligheden. Fra idealtyperne drages hy- 
potetisk-deduktive slutninger, der lader sig 
sammenholde med det empiriske materiale. 
Resultatet er en virkelighedsbeskrivelse, der 
er mere total end den, der lader sig frembrin
ge ad induktiv vej fra det bevarede kildemate
riale, men også mere anfægtelig. Det er en 
virkelighedsbeskrivelse, der fra første færd må 
være beredt til at lade sig modificere eller fal
sificere, og som ikke lader sig verificere.

Også for Kåre Lunden er metodeproblemet 
bevidst -  selv om han meget interessant oply
ser, at hans udgangspunkt var naiv common 
sense. Der hvor kilderne svigter, anvender 
han ahistoriske modeller i sin rekonstruktion 
af virkeligheden. Den fundamentale antagelse 
er den samme som hos Jørgen Jensen, for
ventningen om visse uforanderlige træk i na
tur og mennekser, der tillader historikeren at 
fylde ud, der hvor kilderne er tavse. Men Kå
re Lunden er også opmærksom på metodens 
begrænsninger og risici. At fylde ud ved slut
ninger fra det økologiske samspil mellem 
mennesker og natur er fristende, fordi dette 
samspil forekommer umiddelbart almengyl
digt. Men det økologiske drama har sjældent 
overholdt reglerne om stedets og tidens enhed 
og aldrig reglerne om handlingens enhed.
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Menneskene har ganske sikkert altid været 
rationelle i deres anvendelse af naturen, men 
nogle mennesker har fundet en højere rati
onalitet i deres udnyttelse af andre menne
sker. Således må vi læse Kåre Lunden, når 
han tager afstand fra den demografiske de
terminisme og til slut betoner, at den økologi
ske synsvinkel må anvendes inklusivt, ikke 
eksklusivt.

Kristof Kristiansen søger at tage konse
kvensen af den økologiske models utilstræk- 
kelighed ved at inddrage flere variable, men 
under fastholdelse af den basale idealtype, 
det selvtilstrækkelige bondesamfund. Det 
samfund, han stræber mod at beskrive, det 
præindustrielle europæiske bondesamfund, er 
for en makrohistorisk betragtning det vigtig
ste af alle bondesamfund, fordi det fandt frem 
til / blev genstand for de produktionsomlæg
ninger, der i et historisk spring afgørende 
ændrede menneskets forhold til naturen. 
Kompleksiteten og kildematerialets rigelig
hed indebærer, at de metodiske problemer må 
vægtes anderledes. Idealtypen, landsbysam
fundet, nærmer sig en virkelighedsbeskrivelse 
på højt generalisationsniveau, en historisk 
struktur, der lader sig præcisere og verificere. 
Det metodiske problem er her snarere at ind
kredse betingelserne for forandring, de ydre 
stimuli og det indre potentiale for vækst.

Den anvendte metode i disse tre foredrag er 
i bevidst oppositon til en rent induktiv histo
rieforskning. For forhistorikeren er valget en
kelt, enten må han konstruere, eller også må 
han tie, kildematerialet tilbyder ingen be
grebsmæssige rammer. For historikeren føles 
springet måske mere traditionsbrydende. 
Kilderne giver os priser på bergefisk og korn, 
men de siger intet om varernes kalorieind
hold, de tilbyder os heller ingen systematiske 
registreringer af bondesamfundets valgmu
ligheder. Modellerne må blive konstrukti
oner, der begrunder sig i antagelser om na
turgivne forhold og menneskelig rationalitet, 
men som ikke nødvendigvis lader sig verifice
re i kilderne.

Men det er muligt, at traditionalisten skal 
tøve, før han lader sig chokere, måske drejer 
det sig ikke så meget om et spring fra en in
duktiv til en deduktiv metode som om en

overgang fra en naivistisk modelanvendelse 
til en bevidst modelkonstruktion. I al fald 
Jørgen Jensen og Kåre Lunden er sig bevidst, 
at de ved inddragelse af økologiske overvejel
ser forkaster en anakronistisk model, som an
dre uden tøven har brugt før dem, nemlig en 
simpel markedsmodel. Intellektuelt fore
kommer den økologiske betragtningsmåde at 
indebære klare fordele. En model er en be
skrivelse af forventet adfærd, den vil aldrig 
kunne dække alle individuelle tilfælde, men 
der synes at være empirisk belæg for at anta
ge, at kaloriebehovet er mere alment end pro
fitmaksimeringsbehovet. Den økologiske mo
del er et mere almengyldigt arbejdsredskab 
end den markedsøkonomiske.

Dette fører os ind på en tredie iagttagelse, 
der vedrører intet mindre end spørgsmålet 
om menneskets frihed i historien. Flere af 
forfatterne understreger, at den økologiske 
model ikke må forveksles med en økologisk 
determinisme, således som det ofte hævdes af 
traditionalister. Modellen er et redskab, der 
hjælper os til at indkredse de historisk-struk- 
turelle grænser for menneskets handlefrihed, 
men mennesket forbliver subjekt i historien.

Hvilke perspektiver dette åbner på det ide
ologiske plan er uvedkommende i denne 
sammenhæng, men de faglige perspektiver 
lader sig tydeligt aflæse i de to af foredragene, 
der især har karakter af case-studies, Jens 
Erik Skydsgaards og Peter Christensens. På 
vidt forskelligt rumligt og kronologisk plan 
fremlægges her to sæt af vilkår, der for den 
individuelle aktør må have været oplevet som 
praktisk taget uoverskridelige rammer, men 
som vi kan erkende som historiske strukturer. 
Vejenes placering i landskabet, samspillet 
mellem småbrug og storbrug, kunstvandings
anlæg, politiske overbygninger osv. var givne 
forhold, der afgrænsede generationers leve
forhold og handlefrihed. Det er forløb så lan
ge, at de meddelende kilder kun sjældent er
kender dem som historiske.

Og her når vi frem til den konklusion, der 
måske er den vigtigste. Denne foredragsrække 
samler opmærksomheden om en virkelighed, 
der ikke formuleres i kilderne, men som histo
rikeren kan fremanalysere ved en kombina
tion af hypotetisk-deduktiv metode og syste
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matiske levnsslutninger. Det er en virkelig
hed, som det metodisk er vanskeligt at ind
fange, fordi dens varighed overstiger det en
kelte individs levetid, og som derfor af med
delerne opleves som næsten naturgiven. Men

Økologisk balance og historisk forandring

det er en virkelighed, som historikeren må 
stræbe efter at indkredse, hvis han vil forstå 
menneskets frihed og handlemuligheder i det 
historiske forløb.
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Om studiet af oldtidens ikke-litterære samfund

Af Jørgen Jensen

De efterfølgende betragtninger falder i to ho
vedafsnit. Dels et hvor jeg vil prøve at skitsere 
nogle hovedproblemer i debatten mellem hi
storikere og arkæologer, mellem de to viden
skaber, som arbejder på hver sin side af den 
grænse, som tilkomsten af de litterære kilder 
sætter. Det er den grænse, som i kulturhisto
rien ofte betegnes med »civilisationens opstå
en« i modsætning til ældre tiders såkaldt 
»primitive« eller »ikke-litterære« samfund. 
Den anden del beskæftiger sig lidt mere spe
cifikt med det begrebsforråd, dvs. de operati
onelle begreber, som jeg finder det nødven
digt både at skabe og anvende, hvis man skal 
nå frem til en blot nogenlunde forsvarlig be
skrivelse af de såkaldt ikke-litterære samfund.

Udgangspunktet for alt dette er nogle be
tragtninger, jeg for en årrække siden anstille
de omkring forholdet mellem den forhistori
ske og den historiske videnskab (Jørgen Jen
sen 1966). Jeg prøvede her at præcisere, at 
noget skel ikke lader sig trække mellem de to 
videnskaber. Mit grundsynspunkt var, at det 
er orienteringen mod det bredt samfunds
mæssige, som i den nyere tid har placeret ar
kæologien som en historisk disciplin i den 
moderne betydning af begrebet historieforsk
ning.

Det var i 1966, forud for det nybrud inden 
for den arkæologiske videnskab, som siden 
skulle forvandle faget totalt. Dette nybrud 
kom f.eks. klart til udtryk i den alt for tidligt 
afdøde, engelske arkæolog David Clarkes ar
bejder, hvor man f.eks. kunne finde bemærk
ninger om, at »arkæologerne har koncentreret 
sig alt for meget om at øge mængden af deres 
data -  og alt for lidt om at forbedre kvaliteten 
af deres operative begreber (David Clarke 
1968, 636). David Clarke, og med ham en 
række andre forskere, åbnede dermed op for

en debat, som ikke blot kom til at foregå mel
lem arkæologer alene, men også, specielt i de 
engelsksprogede lande, omfattede historikere 
og samtlige de discipliner, som hører hjemme 
under, hvad man dér kalder kulturel anthro- 
pologi.

Hele denne debat var bl.a. udtryk for en 
bestræbelse på at dyrke en tværfaglighed in
den for humaniora og socialvidenskaberne, 
som var almindelig fremherskende i slutnin
gen af 1960’erne, og som fortsatte igennem 
det følgende årti. I den forhistoriske viden
skab fik den navnlig betydning derved, at ar
kæologerne erkendte, hvorledes de befandt sig 
i skæringspunktet mellem en lang række fag, 
en situation, som af mange opfattedes som 
problematisk, men som også af mange andre 
blev taget op som en frugtbar udfordring. For 
et vigtigt resultat af debatten blev, at man nu 
ofte inddrog materielle forhold som forkla
rende, hvor de tidligere havde været overset i 
samfundsanalysen -  og at man samtidig blev 
opmærksom på de bevidsthedsmæssige for
holds indflydelse på områder, som hidtil hav
de været analyseret alene ud fra materielle 
faktorer.

Jeg tror, at hele denne udvikling kom til at 
føre til, at arkæologien igen indtog noget af 
den plads, den tidligere havde haft i den al
mindelige kulturdebat. For jeg vil vove den 
påstand, at mange af de grundbegreber, som 
netop findes i den debat, det være sig begre
ber som »primitiv«, »laverestående«, »udvik
ling«, »højkultur« osv. -  begreber, som ind
går i debatten om f.eks. vort forhold til den 
tredie verdens lande, de stammer fra den ar
kæologiske, populære litteratur. Samtidig har 
faget imidlertid også ved ofte at blande viden
skab og myte, legitimeret myten, tilsynela
dende -  og har derved kunnet bruges som

Jørgen Jensen, f. 1936, mag.art., museumsinspektør, Nationalmuseets 1. afd.
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støttepille i politiske og ideologiske bevægel
ser (se bl.a. Chr. Keller 1978). Alt dette er 
måske ikke så mærkeligt, eftersom arkæologi
en arbejder med et tidsperspektiv, som ræk
ker over talløse årtusinder. Den har derved let 
ved at blive myteskabende -  men skulle 
eventuelt også have en chance for at kunne 
bidrage til den almindelige kulturdebat, eller 
civilisationskritik, om man vil, da denne jo 
netop ofte må basere sig på sådanne lange 
perspektiver.

Det har ellers været skik og brug blandt 
arkæologer at holde sig lidt i baggrunden, når 
f.eks. historikerne ytrede sig. For de sidst
nævnte stod jo med et ganske anderledes nu
anceret kildemateriale sammenlignet med ar
kæologernes fattige potteskår og stenøkser. 
Det var nu nok også en tilbageholdenhed, 
som havde sit udspring i gamle fordomme. 
Fordomme om, at forhistorikeren ikke er hi
storiker -  og det er han jo heller ikke i ordets 
egentlige betydning. Men det hænger også 
sammen med, at de ikke-litterære samfund 
først i de seneste årtier for alvor er blevet an
erkendt som studieobjekter for historieforsk
ningen. Det er en ændring, som bl.a. er sket 
som følge af den vestlige historieskrivnings 
konfrontation med ikke-europæisk historie, 
noget som enkelte historikere (Niels Steens- 
gård 1980) overbevisende har peget på har 
medført en relativisering af nogle af de mest 
grundlæggende begreber i historieforsknin
gen, begreber som f.eks. klasse og stat. Her 
stod man jo tidligere med begreber, hvis ind
hold i europæisk sammenhæng syntes så ind
lysende, at man kunne glemme at anskue dem 
som de historiske fænomener, de egentlig er. 
Man kan her tænke på, hvorledes også den 
økonomiske anthropologi er begyndt at be
tragte den markedsøkonomi, som integrerede 
det 19. århundredes europæiske kapitalisme, 
som et historisk og anthropologisk set helt 
unikt fænomen -  og som gjorde denne sam
fundstype klart forskellig i struktur, fremto
ning og konsekvens fra enhver anden sam
fundstype, der lå forud for den (Karl Polanyi 
1971).

Men jeg vil kort vende tilbage til den op
fattelse af forholdet mellem arkæologi og hi
storie, der var gældende helt op i 1960’erne,

og som især deltes af mere konventionelle hi
storikere, for hvem de skrevne dokumenter 
var nok så sakrosante -  og som følgelig måtte 
benægte, at størsteparten af den menneskelige 
race nogensinde havde haft en egentlig histo
rie. Typisk i så henseende var f.eks. Cam
bridge professoren H. Trevor-Roper, som en
gang udtalte, »måske vil der i fremtiden en
gang blive en afrikansk historie at studere. 
Men som sagerne står nu, er der ingen. Der er 
kun europæernes historie i Afrika -  resten er 
mørke«.

Nu har Afrika lige som de fleste andre om
råder på jorden været beboet af mennesker i 
årtusinder og har dermed en forhistorie inde
holdt i folkevandringer, i redskaber fundet i 
jorden, i udgravede bopladser, i lingvistiske 
vidnesbyrd og i orale traditioner. Men Tre
vor-Roper havde jo ret på en måde, som han 
dog selv næppe ville indrømme. De fleste 
mennesker, uanset om de er afrikanere, mid
delalderlige europæere eller arbejdere i det 
19. århundredes England, har levet i det 
mørke, som Trevor-Roper taler om, og hvortil 
de er blevet henvist af dem, som optegner og 
forklarer »civilisationens« fremtrængen. Man 
må vel snarere udtrykke det sådan, at når 
Trevor-Roper siger, at Afrika ikke har nogen 
historie, så mener han, at det ikke har en hi
storie, han kan bruge (Stanley Diamond 
1981).

Nu er dette syn på historieforskningens 
skrevne kilder, som Trevor-Roper gav udtryk 
for, nok ved at være et overstået stadium. Ar
kæologien og historieforskningen har i de sid
ste par årtier nærmet sig hinanden -  og vi er 
efterhånden ved at være ^ernt fra den situa
tion, som nu afdøde professor Aksel E. Chri
stensen satte lidt på spidsen i 1969 i sin bog 
»Vikingetidens Danmark«. »Historikeren kan 
ikke overlade oldtidssynthesen til arkæologen 
alene«, skrev han. Og han lod også handling 
følge ord. I oldtidsafsnittet i Gyldendals store 
Danmarkshistorie, hvis første bind kom i 
1977, finder man som indledning et afsnit om 
oldtidshistorien, skrevet af en historiker (I. 
Skovgård-Petersen 1977). Sammenligner 
man dette afsnit med, hvad der i dag, både 
dansk og internationalt, bliver skrevet af 
syntheseorienteret oldtidshistorie, vil man
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nok bemærke en række iøjnefaldende forskel
le. Det skal jeg imidlertid ikke fordybe mig i, 
men derimod kort pege på nogle overens
stemmelser mellem de forskellige nyoriente
ringer i henholdsvis historieforskningen og 
den arkæologiske forskning for at understrege 
min tidligere påstand om en mere generel 
sammenhæng.

I arkæologien har man igennem de sidste 
10-15 år talt om en »New archaeology«. Det 
er en speciel, ikke særlig veldefineret retning, 
der især har været til debat i engelsk og ame
rikansk forskning men sandelig også i dansk 
(se K. Kristiansen 1978, C. J. Becker 1979 og 
J. Jensen 1979). Denne nye arkæologi er især 
karakteriseret af en meget konsekvent anven
delse af kvantitative metoder, dels af en hy
potetisk, deduktiv metode, der står i klar 
modsætning til tidligere tiders arkæologiske 
induktive metode. Jeg skal senere vende til
bage hertil. Men når det gælder den nye ar
kæologis generelle fremtoning, er der tale om 
en ganske påfaldende overensstemmelse med 
den såkaldte »New economic history«, der li
ge som den arkæologiske »New archaeology« 
er blevet båret af en næsten religiøs begej
string, og lige som den har den været centre
ret omkring enkelte forskere eller guruer, 
kunne man næsten kalde dem.

Begge retninger må utvivlsomt forstås som 
et svar på udfordringen fra de kvantificerende 
samfundsvidenskaber. For arkæologiens ved
kommende er der i hvert fald ikke tvivl om, at 
inspirationen er kommet fra den engelskspro
gede kulturanthropologi.

Den nyopdagede inspiration fra den kultu
relle anthropologi, dvs. etnografien og etnolo
gien, førte imidlertid også til en kontakt til 
specielt den strukturalisme, der trivedes in
den for fransk kulturanthropologi, centreret 
omkring navne som f.eks. Claude Lévi- 
Strauss, Pierre Clastres og Marcel Mauss. 
Ligesom man i Frankrig i Annalesskolen sta
dig tydeligere kan se en tilnærmelse til den 
historiske anthropologi, således kan man også 
i dele af den europæiske arkæologi se en be
vægelse i samme retning. Strukturalismens 
begrebsmæssige klarhed har virket åbenlyst 
tiltrækkende på mange arkæologer. Jeg op
fatter f.eks. oldtidsafsnittet i Dansk Socialhi

storie (Jørgen Jensen 1979) som påvirket af 
netop de strukturalistiske operative begreber.

Før i tiden, dvs. helt fra det videnskabelige 
gennembrud i arkæologien omkring århund
redeskiftet, har dansk arkæologi imidlertid 
også været stærkt påvirket af tysk arkæologi. 
Det gjaldt især de operative begreber, der 
navnlig var hentet fra kulturkredslæren, ling
vistikken og racelæren. Men på det teoretiske 
plan er det som om den inspiration ikke har 
ladet sig opretholde efter 2. verdenskrig. Også 
her aner jeg ligheder med situationen i histo
rieforskningen. Egentlige nybrud inden for de 
sidste par generationer er vanskelige at få øje 
på både i tysk historievidenskab og arkæologi. 
De er så småt ved at manifestere sig, men 
ændringerne inden for begge fagområder sy
nes endnu at være forholdsvis svage.

Man kunne blive ved med at påpege sam
menhænge af denne art. F.eks. hvorledes 
svensk arkæologi tidligere end i de øvrige 
nordiske lande lod sig påvirke af de kvantifi
cerende samfundsvidenskaber (f.eks. M. P. 
Malmer 1962). Det er noget, som også synes 
at gælde i svensk historieforskning. Og ende
lig bør vi nævne, hvordan vi her i Danmark i 
arkæologien har set en marxistisk præget de
bat og et opgør med positivistisk tænkning, 
ganske på linie med, hvad man kunne finde i 
flere af de nyere danske historiske tidsskrifter.

På trods af en manglende direkte kontakt 
har lighedspunkterne mellem den teoretiske 
udvikling i de to fag -  historieforskningen og 
arkæologien -  altså været nok så iøjnefalden
de. Men jeg skal da ikke udelukke, at Aksel E. 
Christensen havde ret, da han som svar på 
min bemærkning i 1966 (Jørgen Jensen 
1966,6) om, at »noget skel lader sig ikke drage 
mellem historieforskningen i almindelighed 
og arkæologien i særdeleshed« — da bemærke
de han: »til harmonien på det teoretiske plan 
svarer den faktiske udførelse af oldtidens hi
storieskrivning dog ingenlunde i noget af de 
nordiske lande« (Aksel E. Christensen 1969, 
2!)-

Der er altså fortsat grund til at undersøge 
relationen mellem de to fagområder noget 
nærmere. Her skal jeg ikke komme ind på 
forskellen i selve kildematerialet, dvs. arkæ
ologens fortrinsvise brug af ikke-meddelende
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kilder -  og historikerens overvejende brug af 
meddelende kilder. Det vil være en diskussi
on, som næppe vil føre os nærmere det pro
blem, vi har rejst her. For historikeren spiller 
de ikke-meddelende kilder jo efterhånden og
så en ganske betydelig rolle. Se f.eks. på det 
opsving middelalderarkæologien og industri
arkæologien har taget. Nej, der ligger nok me
re i, at historikeren ifølge sagens natur for
trinsvis beskæftiger sig med samfund, hvis or
ganisationsform er staten -  det er jo den slags 
samfund, som er litterære og altså efterlader 
skriftlige kilder. Jeg skal imidlertid tage mit 
udgangspunkt i en konkret situation: da jeg 
for nogle år siden blev stillet den opgave at 
skrive om oldtidens samfund i samleværket 
»Dansk Socialhistorie«, var en af forudsæt
ningerne, at de enkelte bind skulle beskrive de 
sociale klassers indbyrdes forhold igennem 
Danmarkshistorien. Her stod jeg over for en 
nok så håndfast opfattelse af klassebegrebet, 
tydeligt præget af, at mine historiske kolleger 
alle arbejdede inden for et tidsrum, hvor 
Danmark var en stat. Og jeg måtte tænke 
med franskmanden Pierre Clastres (1977), at 
historien hos de folk, som har en historie, nok 
er klassekampens historie. Men, fortsætter 
Clastres, og her sætter han selvfølgelig sagen 
lidt på spidsen, det kan siges med lige så stor 
ret, at historien hos folk uden historie, altså 
bl.a. oldtidens folk,er historien om deres lan
ge kamp mod staten. Jeg skal prøve at uddybe 
dette nærmere.

Pierre Clastres er en af de franske soci- 
alanthropologer, som arbejder i den struktu
ralistiske tradition, som er grundlagt af for
skere som bl.a. Emile Dürkheim. Han har 
skrevet en bog, La societé contre l’état (1974), 
og i den foretager han et opgør med den etno- 
centricitet, dvs. den helt specifikke vestlige 
synsmåde, som præger umådelig megen vest
lig historieskrivning og samfundsvidenskab. 
Det væsentligste skel mellem de forskellige 
samfundstyper, siger Clastres, er skellet mel
lem dem, som har en stat og dem, som ikke 
har det. Mellem de civiliserede og de primiti
ve, om man vil. Det var altså de primitive, jeg 
skulle skrive om i mit bind af socialhistorien -  
og så var klassebegrebet jo lidt vanskeligt at 
håndtere, eftersom jeg vil henføre det til stats
samfundet.

Clastres er ikke evolutionist i den forstand, 
at han ser udviklingen frå det statsløse sam
fund til staten som noget uundgåeligt. Tvært
imod siger han, er der oftest tale om et brud af 
ganske radikal natur. Det er min fornemmel
se, at der er flere vikingetidshistorikere her i 
Danmark, der er ved at få øjnene op for det 
forhold -  og det vil forhåbentlig lede til et 
nærmere samarbejde med forhistorikerne.

Clastres bestemmelse af staten er den klas
siske. Han siger bl.a., at det, som kendetegner 
en stat, er, at magten er centraliseret og op
retholdes gennem anvendelse af legitimeret, 
fysisk voldsanvendelse, dvs. at en person eller 
en gruppe kan tvinge andre til mod deres vilje 
og ønske at handle på bestemte måder. Over 
for dette stiller Clastres en lang række sam
fundstyper, kendt fra kulturanthropologien 
såvel som fra oldtidshistorien og den tidlige 
historie. Gennem en række empiriske ek
sempler viser han, at lederne dér i virkelighe
den er uden magt i vor forstand af ordet. Et 
andet vigtigt træk er, at vi her har at gøre med 
usædvanlig stærkt integrerede systemer, i 
hvilke økonomi, politik, samfund og kultur, er 
uløseligt forbundet på grund af slægtskabssy
stemets kærnefunktion. Manglen på økono
miske og politiske institutioner, der ligner vo
re, samt manglen på vor teknologi betyder, at 
disse samfund fungerer efter regler og prin
cipper, som er totalt forskellige fra vore -  og 
at vi derfor ofte mangler ord og begreber til at 
beskrive dem.

Endnu et træk, som efter Clastres mening 
er vigtigt, er, at disse samfund, bl.a. for at 
forhindre konflikter, der kan true deres over
levelse, er ivrige efter at forkaste den magt, 
bygget på fysisk vold, som naturligvis også 
fascinerer dem. Herved bliver lederen eller 
høvdingen et symbol, ikke på magt, men på 
individuel afmagt i forhold til samfundshel
heden. Jeg citerer Clastres: »overgangen fra 
høvdingedømmer til stater betegner et 
strukturelt brud. Den er en mutation, som 
forårsager fremkomsten af den faktor, hvis 
fravær netop definerer primitive samfund, 
nemlig den hierarkiske autoritet, magtrelati
onen, undertrykkelsen af mennesker -  med 
eet ord, staten.

Dette forhold er blevet udtrykt således:
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fremfor at karakterisere de primitive ved at de 
mangler noget, som vi, de civiliserede, har, 
kan man vende det om og sige, at de civilise
rede samfund, staterne, er karakteriseret ved 
at mangle det, som de primitive har, nemlig 
den sociale solidaritet, som bestræber sig på 
at forhindre enkelte personer eller grupper i 
at opkaste sig til herskere på bekostning af de 
øvrige samfundsmedlemmer og imod deres 
vilje. (K. Hastrup og J. Ovesen 1980, 185).

Hele denne tvedeling , siger Clastres, bety
der ikke, at vi ikke kan tale om politisk magt i 
disse såkaldt primitive samfund. Og han fort
sætter (Clastres 1977, 14): de menneskelige 
samfund kan ikke deles i to grupper: samfund 
med politisk magt og samfund uden en sådan. 
Tværtimod, politisk magt er noget, som er 
universelt, den sociale virkelighed iboende, 
uanset om denne defineres i form af slægt
skabstermer eller sociale klasser. Men den 
politiske magt manifesterer sig i to vidt for
skellige former: magt som bygger på legitime
ret vold, og magt som ikke baserer sig på 
vold.

På det punkt, siger Clastres, har vi brug for 
noget af en kopernikansk revolution (ibid. s. 
17) i den forstand, at anthropologien og histo
rieforskningen hidtil har ladet primitive kul
turer kredse rundt om den vestlige civilisation 
i en centripetal bevægelse, så at sige. Vi må 
lære at opfatte primitive samfund gennem be
greber, som passer til deres og ikke til vor 
virkelighed. Vi må altså finde et andet cen
trum i det historiske univers end den specielle 
variant af den menneskelige kultur, som har 
staten som organisationsform.

Se, det er jo en relativisering af vore tradi
tionelle vestlige begreber om udvikling, der jo 
ofte ser staten eller civilisationen som udvik
lingens foreløbige endepunkt. Og klassebe
grebet har i hvert fald ikke sin plads her.

Beslægtede tanker har iøvrigt, som jeg alle
rede har nævnt det, været fremsat inden for 
den økonomiske anthropologi, bl.a. hos 
tysk-amerikaneren Karl Polanyi, der på det 
økonomiske område fremholder, at i den mo
derne verden er samfundet indlejret i økono
mien, medens i det såkaldt primitive samfund 
er det lige omvendt, dér er økonomien indlej
ret i samfundet, forstået sådan, at ingen øko

nomisk handling er tænkelig, uden at den er 
knyttet til et omfattende sæt af sociale relati
oner. Jeg skal senere vende tilbage hertil, men 
først vil jeg forfølge Clastres tankegang yder
ligere for at karakterisere hans to idealtyper 
over for hinanden: det »statiske« eller det 
»selvreproducerende« samfund på den ene 
side -  og på den anden side det »dynamiske« 
samfund, hvis organisationsform er staten, og 
som jo er hovedparten af alle historikeres stu
dieobjekt.

Men først vil jeg lige redegøre for, hvad jeg 
forstår ved en idealtype. Den idealtypiske 
konstruktions værdi består deri, at den funge
rer som et karakteriseringsmiddel ved be
stemmelsen af historiske fænomener. Dens 
opbygning sker ved, at man udvælger én eller 
flere sider af det sammensatte kompleks af 
iagttagelser og sammenføjer dem til en hel
hed. Man kan sige, at den rene idealtypiske 
konstruktion aldrig forekommer i virkelighe
den, den er, som navnet angiver, en anskue
liggjort idé, og den anvendes til at karakteri
sere det kompleks af iagttagelser, man står 
over for. Den benyttes altså til bestemmelsen 
af en eller flere af det givne iagttagelses
kompleks’ ideer. Men det må aldrig glem
mes, at den ikke kan omfatte hele den realitet, 
den udspringer af. Man kan bl.a. konstruere 
flere forskellige idealtypiske konstruktioner 
på grundlag af det samme materiale -  de kan 
alle være lige rigtige, ingen af dem behøver at 
ligne hinanden, og ingen behøver at eksistere 
i virkeligheden. Man benytter kort sagt de 
idealtypiske konstruktioner til at søge an
grebspunkter for mulige vurderinger af fæ
nomenkomplekset (Jørgen Jensen 1966, 21).

Men jeg lovede at uddybe nogle tanker 
omkring Pierre Clastres to idealtyper af 
samfund -  de »primitive« og de »civilisere
de«, eller de selvreproducerende og de dyna
miske. Jeg kan gøre det ved en omtale af 
Claude Lévi-Strauss’ noget mere subtile skel
nen mellem såkaldt »kolde«, dvs. primitive og 
såkaldt »varme«, dvs. civiliserede samfund. 
Disse tanker er for nylig blevet introduceret 
på dansk af socialanthropologerne Jan Ove
sen og Kirsten Hastrup (1980), der beskriver 
dem således: det moderne samfund i Lé
vi-Strauss’ forstand er varmt. Det kan sam-
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menlignes med en dampmaskine. Det funge
rer på grundlag af en forskel (for dampmaski
nens vedkommende en forskel i temperatur). 
For vort samfunds vedkommende på grund
lag af social ulighed. Lévi-Strauss siger vide
re, at ligesom dampmaskinen producerer de 
moderne samfund enormt meget arbejde, og 
det sker på grundlag af et energiforbrug, som 
langsomt bortæder grundlaget for produkti
viteten, medmindre ny energi tilføres. Det er 
jo ikke ukendte tanker i vore energikrisetider. 
Det store energiforbrug er imidlertid ikke det 
eneste, som karakteriserer det moderne sam
fund. Resultatet af den store produktivitet er 
også en tilsvarende produktion af social uor
den. Lévi-Strauss kalder det entropi -  en so
cial uorden, som altså gælder forholdet mel
lem mennesker.

Modpolen til de varme samfund er de kol
de. De fungerer med et meget lille energifor
brug og fortsætter med at reproducere sig 
selv. Følgelig skabes meget lidt entropi, eller 
uorden i de menneskelige relationer, blandt 
andet fordi de ikke forudsætter nogen social 
ulighed fra begyndelsen.

Her kommer det historiske ind i billedet. 
På grund af det ringe energiforbrug og deraf 
ringe produktion af social uorden, opfatter 
man ofte de primitive samfund som histo
rieløse. Men det er naturligvis ikke korrekt, 
for ethvert samfund har en historie, som går 
lige tilbage til dets oprindelse. Her kommer 
Lévi-Strauss med den måske lidt vanskelige 
formulering, at medens de såkaldt primitive 
samfund bader i en historisk vædske, over for 
hvilken de anstrenger sig på at forblive 
uigennemtrængelige, så internalisere det mo
derne vestlige samfund så at sige historien for 
at bruge den som drivkraft i sin udvikling 
(Lévi-Strauss 1961).

De to typer samfund har derfor vidt for
skellige forhold til historien. De kolde sam
fund flyder i historien, og de holder sig fly
dende, fordi de lukker historien ude. Om
vendt suger de varme samfund historien ind 
og omsætter den i bevægelse. Medens de pri
mitive samfunds reaktion på historien resul
terer i et forsøg på en opretholdelse af den 
sociale orden, vi kalder dem jo også traditi
onelle samfund, så resulterer civilisationens

reaktion på historien i social uorden eller en
tropi (K. Hastrup og J. Ovesen 1980, 186).

Et godt eksempel herpå, som jeg lige kan 
nævne, er det, som Niels Steensgård har 
fremhævet i sin artikel i Historisk Tidsskrift 
(1980), hvor de malajsiske historikere på Java 
efter hollændernes ankomst til Batavia i 
1620’erne ved hjælp af forskellige genealogi
ske manipulationer satte hollænderne i for
bindelse med det gamle shivaistiske dynasti 
på Vestjava og dermed legitimerede hollæn
dernes tilstedeværelse inden for deres traditi
onelle historiesyn. Og det gik for en tid, man 
lukkede så at sige historien ude. Som Niels 
Steensgård skriver, »det kunne derefter gå et 
par hundrede år, før javanerne opdagede, at 
deres verden var gået til grunde«. Historiens 
formål i dette samfund var altså helt eenty- 
digt at opretholde den sociale orden. (Niels 
Steensgård 1980, 98).

Nu er der med de kolde og varme samfund 
ikke tale om andet end idealtypiske konstruk
tioner. Der er ikke tale om nogen evulutioni- 
stisk determinisme i tankegangen. Hovedtan
ken er derimod, som Lévi-Strauss fremfører 
det, at alle sociale systemer rummer både 
kolde og varme aspekter i sig, men i vidt for
skellig grad.

Disse tanker er, som jeg nævnte det før, for 
nylig blevet fremlagt på dansk af socialan- 
thropologerne Kirsten Hastrup og Jan Ovesen 
(1980). De udtrykker det således, at det so
ciale system skaber orden som kultur, medens 
det producerer uorden som samfund. Med 
kulturen må man forstå alle aspekter af men
neskets tilpasning til omgivelserne: ager
brugsteknologien, produktionen af materielle 
objekter, organiseringen af vareudvekslingen 
etc. Samfundet, i modsætning til kulturen, 
omfatter derimod relationerne mellem men
nesker -  og det er på dette plan, at statssam
fundet er storproducent af uorden. Men det er 
også i statsdannelserne eller civilisationerne, 
at man finder klare udtryk for deres kulturelle 
orden: monumeneter som bygningsværker el
ler maskiner. Men deres skabelse forudsætter 
social ulighed mellem de administrerende og 
de administererede -  og deraf følger igen so
cial entropi i form af sociale konflikter, f.eks. 
Dette uordentlige resultat søger de primitive
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at undgå, at dér har den moderne socialan
tropologi erkendt, at det sker på grund af en 
modstand, som er langt mere bevidst og sy
stematisk, end vi i vor tilvante forståelse, altså 
i vor etnocentricitet, kan fatte.

Konklusionen er altså, at de primitive 
kulturer derfor langt sjældnere producerer 
monumenter over store ordener. Men det sker 
dog, og det er i dette lys, man f.eks. skal se 
arkæologernes intense interesse i de senere år 
for at finde spor efter sådanne monumenter. 
Jeg kan som eksempel nævne de mærkelige 
anlæg, som her i Danmark er begyndt at duk
ke op i det sidste tiår, de såkaldte »Sa- 
rup-anlæg«. Disse anlæg kan opfattes som de 
første bondesamfunds forsøg på, for 5000 år 
siden, at skabe centrale samlingspladser, hvor 
allehånde sociale og kultiske foranstaltninger 
gennemførtes, og hvor man må formode, at 
den sociale orden bekræftedes, netop gennem 
fælles ceremonier, som havde en integrerende 
funktion for de mange, og dengang hver for 
sig stærkt ekspanderende unge bondesam
fund (N. H. Andersen 1980).

Hvad disse bemærkninger skal føre frem til 
er bl.a. en påpegning af Lévi-Strauss’ syns
punkt, nemlig, at primitivitet og civilisation 
er yderpoler i al menneskelig erfaring. Det er 
det, Lévi-Strauss har skildret i sin bog »Den 
vilde tanke« (1969).

Her viser han bl.a., at den primitive og den 
civiliserede adfærd er til stede i al menneske
lig adfærd, men det afgørende er, at den rela
tive vægtning varierer fra samfund til sam
fund. »Fælles for den vilde og den civiliserede 
tanke er deres forsøg på at skabe forståelse og 
begrebsmæssig orden i verden, men de be
nytter vidt forskellige strategier for at opnå 
den forståelse og orden. Som individer er vi i 
den henseende ikke anderledes end de primi
tive, men vor kultur har lært os at prioritere 
anderledes, at give analysen prioritet fremfor 
Synthesen. Tanken er blevet tæmmet af og i 
vort samfund, men den vilde tanke eksisterer 
nedenunder eller ved siden af, og den leverer 
sine egne, ofte knap hørlige kommentarer til 
verdenssituationen (K. Hastrup og I. Ovesen 
1980, 189).

Disse betragtninger har jeg anført for at gi
ve en baggrund for de forsøg, der i øjeblikket

gøres inden for arkæologien på at skabe et sæt 
af begreber, der nærmer sig de såkaldt primi
tive samfunds virkelighed, mere end de tager 
deres udgangspunkt i vor vestlige verdens. 
Og jeg vil forsøge at gøre det ved at belyse lidt 
af det, jeg kaldte den hypotetisk, deduktive 
metode, og som jeg netop anså for et væsent
ligt træk ved den nye arkæologi. Med denne 
metode har arkæologien knyttet sig nært til et 
samarbejde med kulturanthropologien, dvs. 
til anvendelsen af etnografiske modeller. Det 
er naturligvis en ganske problematisk situa
tion, når man betænker, hvor spinkelt arkæ
ologiens kildemateriale er, sammenlignet med 
det man råder over i kulturanthropologien el
ler i historieforskningen. Og når arkæologien 
så ofte har virket myteskabende, skyldes det 
netop, at man ikke har kendt sine begræns
ninger i forholdet til de etnografisk-historiske 
»paralleller«. Det turde være klart, at man 
ikke på grundlag af f.eks. fundene af en serie 
moselig som »Tollundmanden«, »Graubal- 
lemanden«, etc. kan rekonstruere retsregler 
eller religiøse trosforestillinger i den sene 
bronzealder og tidlige jernalders agrarsam
fund. Det er søgt gjort, og det er ikke mærke
ligt, at netop den slags arkæologi har vakt 
skepsis hos fagfolk fra nabodisciplinerne. 
Derimod er jeg ikke i tvivl om, at arkæologen 
ved at bruge etnografiske og historiske paral
leller i hovedtrækkene kan bestemme arten af 
de samfund, han udgraver, hvis de modeller 
eller idealtyper, han vurderer sit kildemateri
ale i relation til, viser sig anvendelige, dvs. 
leder frem til fornyede, frugtbare empiriske 
undersøgelser. På det punkt svarer brugen af 
modeller i arkæologien ganske til brugen af 
lovmæssighedsbetragtninger i f.eks. histo
rieforskningen, sådan som Carl G. Hempel 
har beskrevet det: han opfattede »lovene« 
som en slags forklaringsskitser (explanation 
sketches), der i forskningsarbejdet skulle ud
fyldes yderligere med relevante data for at 
blive fuldt dækkende forklaringer. Udfyld
ningen fordrer videregående empiriske un
dersøgelser, for hvilke skitsen angiver retnin
gen (Carl G. Hempel 1942).

Jeg skal i denne sammenhæng begrænse 
mig til at omtale forsøgene på at rekonstruere 
nogle af grundtrækkene i de socio-økonomiske
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institutioner i oldtidens samfund, således som 
jeg har forsøgt at gøre det i oldtidsbindet af 
»Dansk Socialhistorie« (Jørgen Jensen 1979). 
Men jeg må nok også her tilføje, at der er 
knyttet store vanskeligheder til en isoleret, 
økonomisk betragtningsmåde i sådanne 
sammenhænge. Specielt Karl Polanyi, men 
også en lang række andre økonomiske an- 
thropologer har jo netop vist, at enhver øko
nomisk aktivitet er »et totalt socialt fæno
men«, dvs. dybt forankret i et sæt af sociale 
forpligtelser.

Jeg skal ikke her komme ind på diskussi
onen mellem de tre hovedretninger inden for 
dette problemområde, nemlig den formalisti
ske, den marxistiske og den substantivistiske. 
Blot anføre, at mit udgangspunkt er den sid
ste. Substantivismen skylder først og frem
mest Karl Polanyi sin udformning, men den 
har sine forudsætninger i arbejder af Weber, 
Malinowski, Thurnwald, Tönnies og mange 
andre. Hovedpunktet i substantivismens te
orier er, at hele det begrebsapparatur, som vi 
kender fra den moderne økonomi, f.eks. med 
dens teorier om udbud og efterspørgsel, vil 
være uanvendeligt eller direkte vildledende, 
dersom man overfører det på såkaldt primiti
ve økonomier, hvor markedsdannelser ikke 
findes eller har en helt anden funktion end i 
vor verden. Men det er netop den overføring 
af moderne, økonomiske begreber, man har 
benyttet sig af, når man i den traditionelle 
arkæologi skulle beskrive f.eks. oldtidens 
handel. Herved har man ikke opnået andet 
end at skabe en række anakronistiske begre
ber, »bronzealderens handelsmænd« f.eks.

Brugen af idealtyper, hentet fra kulturan- 
thropologien, i arkæologien fordrer også, at 
man gør sig klart, hvordan sådanne idealty
per opstår. Man kan spørge som den ameri
kanske økonomiske anthropolog George 
Dalton (1980, 18) gør det: hvordan kan det 
være, at vidt adskilte grupper af samfund, 
uden kontakt med hinanden, udviklede og 
anvendte næsten identiske socioøkonomiske 
institutioner, som lader sig ordne i en art in
stitutionel typologi? Svaret er, at alle disse 
ikke-litterære samfund var begrænset på 
samme måde i forhold til deres materielle for
syningssituation. Disse samfund, hvad enten

det var stammefolk i Ny Guineas højland eller 
stammefolk på Nordamerikas vestkyst, 
manglede netop de institutioner og den tek
nologi, som bærer de moderne industrinati
oner, dvs. maskinteknologi, anvendt viden
skab, mobil arbejdskraft og et intergreret 
marked, hvori indgår brugen af penge i mo
derne forstand, samt en statslig organisation. 
Det er manglen på disse institutioner, som 
skaber lighederne mellem de såkaldt primiti
ve samfunds økonomi. Men der er også andre 
og helt enkle forhold, som gør, at vi finder 
fælles principper, regler og institutionalisere
de fremgangsmåder i disse samfund. Den 
materielle forsyningssituation vil altid være 
styret, dvs. adgangen til ressourcerne vil altid 
være kontrolleret, simpelthen fordi en undla
delse heraf ville føre til samfundets udslettel
se. Et økonomisk system skal således 'forstås 
som det sæt af regler og institutioner, igen
nem hvilke den materielle forsyning sikres.

Samtidig finder man også i disse samfund 
en række konstant genopdukkende træk som 
krigsførelse, risiko for fødemangel, lille grup
pestørrelse, beslægtede religiøse trosforestil
linger etc. Underkastet alle disse begrænsnin
ger og konstanser blev samfundene tvunget til 
ret ens svar på deres situation. Disse svar ud
trykkes ikke blot i erhvervsformen i form af 
jagt, indsamling og svedjebrug, men også i de 
sociale og kulturelle måder at gøre tingene på, 
som f.eks. i ceremoniel udveksling af værdi
genstande og en dermed forbundet etablering 
af alliance-systemer.

Naturligvis er der store nuanceforskelle i 
disse udtryksformer fra samfund til samfund. 
Samtidig er en af de vigtigste variabler f.eks. 
graden af politisk integration. Det er blevet 
udtrykt således, at forskellige grader af poli
tisk centralisering hver har deres karakteristi
ske måde at løse den sociale integration på. 
Men samfund, der befinder sig på samme ni
veau af politisk centralisering, har en tendens 
til at løse problemerne på en indbyrdes be
slægtet måde (A. Sherratt 1972, 508). Det er 
grunden til, at der i oldtidsbindet af »Dansk 
Socialhistorie« er lagt så stor vægt på forsøget 
på at bestemme graden af den sociale inte
gration i de forskellige udviklingsstadier af 
Danmarks oldtid. Det er en fremgangsmåde,
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som synes at være frugtbar ved bestemmelsen 
af, hvordan f.eks. vareudvekslingssystemerne 
fungerede.

Vender vi os til de to samfundsformer, vi 
kort nævnede før: Nordvestindianerne og Ny 
Guineas højlandsfolk, så vil vi se, hvorledes 
f.eks. ceremoniel udveksling dér fortrinsvis fo
regik mellem slægter, som havde etableret 
interne alliancer. Udvekslingerne var nød
vendige bl.a. for at fastholde freden inden for 
alliancerne. De var også nødvendige for at 
fejre vigtige, sociale begivenheder. De objek
ter, som udveksledes, var »prestige-varer«, 
værdigenstande som smykker af sjældne rå
materialer, stenøkser, grise osv. Og de ud
veksledes som sagt som en forpligtelse ved 
specielle lejligheder for særlige tjenesteydelser 
(det kunne f.eks. være militær bistand), eller 
for at etablere eller opretholde slægtsallinan- 
cer (brudegaver f.eks.), eller for at undgå eller 
afslutte fjendtligheder (mandebod f.eks.) eller 
endelig i hungersnød-situationer for at opnå 
nødvendige tilskud af fødevarer (George 
Dalton 1971).

Lighederne i begrænsninger, konstanser og 
sociale institutioner, i samfundenes ringe 
størrelse og slægtsskabsmønstret i den sociale 
økonomi, arten af den tilgængelige teknologi, 
ligheden i behovet for eksterne alliancer, som 
skulle tjene formål som bl.a. handel, tilførsel 
af kvinder og krigsførelse, førte altså disse 
samfund til at anvende basalt set ens midler 
såsom ceremoniel udveksling baseret på vær
digenstande -  og dermed kan vi sætte disse 
samfund i en klasse for sig, dvs. at de struktu
relt er forskellige fra andre grupper. At de 
hører til samme klasse betyder naturligvis ik
ke, at de er identiske. For identiske er natur
ligvis heller ikke Ny Guineas højlandsfolk 
med f.eks. de neolitiske agrarsamfund i Dan
mark omkring 3500 f.Kr. Men de strukturelle 
ligheder mellem de to samfundsformer, som 
anes i lighederne mellem deres udvekslingssy
stemer, specielt hvad angår de ceremonielle 
stenøkser (F. Højlund 1979) gør, at man med 
rimelighed kan sætte dem i een og samme 
klasse, dvs. henføre dem til een og samme 
idealtype -  og så gennem fortsatte empiriske 
undersøgelser søge at bestemme deres egen
art.

Iagttagelserne i Ny Guineas højland er, 
som påvist af bl.a. Flemming Højlund, i flere 
henseender et mønstereksempel på, hvilken 
rolle produktionen og fordelingen af værdi
genstande kan have for reproduktionen af et 
stammesamfund. Flemming Højlund har her 
peget på, at afgørende, socialt og politisk set, 
er den direkte kontrol over mennesker og 
derigennem resultatet af deres arbejde -  ikke 
kontrollen over jorden f.eks. Kontrollen ud
øves via kontrol med udvekslingen af værdi
genstande, som er nødvendige for at knytte og 
vedligeholde de sociale relationer, f.eks. i for
bindelse med brudepriser. Der fandtes ikke i 
højlandet nogen udviklet, social stratifikation, 
hvor man i kraft af fødsel eller afstamning 
havde krav på f.eks. et fast defineret embede. 
Derimod gav manipulationen med udveks
lingen af særlig værdifulde genstande med 
symbolsk værdi muligheden for opkomsten af 
såkaldte Big Men. Ved at skabe et afhængig
hedsforhold, f.eks. ved at investere i unge 
mænds brudepris, kunne en Big Man opbyg
ge en gruppe af satelitter omkring sig, bundet 
af personlige afhængighedsforhold, og som 
sikrede ham opbakning i f.eks. diskussioner 
eller væbnet opgør.

Men produktionen og fordelingen synes og
så i videre forstand at have haft betydning for 
samfundenes reproduktionsbetingelser. Om
råder, som kontrollerede mange værdigen
stande, var i stand til at tilgifte sig flere kvin
der, end de afgav til andre grupper. På regi
onalt plan skabtes således centre med mange 
polygame ægteskaber og en periferi med 
mangel på kvinder og derfor en del ugifte 
mænd. Derved øger centrene deres kontrol 
over arbejdskraft -  og derved muliggøres en 
yderliger ekspansion, evt. i retning afen høje
re grad af politisk centralisering i lighed med 
f.eks. de virkelige høvdingedømmer, som man 
bl.a. finder dem i Polynesien (F. Højlund 
1979).

Det her beskrevne eksempel kan, som jeg 
allerede har sagt det, naturligvis ikke uden 
videre overføres på forholdene i Danmark i 
det fjerde årtusinde f.Kr., men det kan tjene 
til at understrege den sammenhæng, der altid 
vil være mellem cirkulationen af værdigen
stande og den begyndende udvikling af et
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hierarkisk system baseret på rang. I Danmark 
begynder en cirkulation af sådanne prestige
genstande, efter de arkæologiske kilder at 
dømme, at tage til i slutningen af det fjerde 
årtusinde f.Kr. Det kan som nævnt resultere i 
demografiske ændringer, den mekanisme kan 
i hvert fald iagttages i Ny Guineas højland -  
og en demografisk vækst sætter også med sik
kerhed ind i Danmark på dette tidspunkt, no
get som igen skaber forudsætningerne for, 
hvad man har kaldt »den sekundære neoliti- 
ske revolution« (A. G. Sherratt 1980). Denne 
agerbrugsrevolution er karakteriseret ved 
indførelsen af en lang række nye teknologier: 
trækkraft ved dyr, pløjning med ard, trans
portmidler som vogne, brug af mælk og uld 
fra husdyrflokkene, altsammen træk, som vi
ser sig i løbet af det fjerde og begyndelsen af 
det tredie årtusinde f.Kr. i Danmark.

Dette skulle altså være det tidlige stadium 
af en mere generel model, ifølge hvilken den 
begyndende kontrol med udvekslingen af 
værdigenstande skulle kunne fa demografiske 
konsekvenser, således at der inden for et stør
re område skabtes en differentieret vækst i 
gruppestørrelse og dominans. Dette kunne på 
langt sigt føre til fremkomsten af mere cen
traliserede politiske systemer. Og det er sand
synligvis, hvad der sker i slutningen af det 
tredie årtusinde f. Kr. over store områder af 
det nordeuropæiske lavland i det tidsrum 
man kalder kobberstenalderen og senere 
bronzealderen.

På dette stadium af udviklingen kan den 
fremvoksende elite ifølge modellen forstærke 
sin kontrol over varecirkulationen ved at be
grænse omfanget af lokale prestigevarer, 
stenøkserne var jo f.eks. lokale produkter, og i 
stedet satse på fremmede prestigeobjekter, af 
metal f.eks. (S. Frankenstein og J. M. Row
lands 1978). Omkring 2000 f.Kr. kan vi såle
des tydeligt se en øget udveksling af eksotiske 
materialer som f.eks. rav og metal, der sand
synligvis afspejler et mere komplekst normsy
stem. Samtidig tyder meget på, at et redistri
b u t e  økonomisk system er ved at udvikles, 
således at lokale produkter vandrer op igen
nem det hierarkiske system til eliten i form af 
tribut -  og disse varer benyttes af eliten til at 
erhverve fremmede prestigevarer, som igen

kan redistribueres i form af gaver, brudepri
ser og lignende. Det er i hvert fald en mulig 
fortolkning af kildematerialet. Der kommer 
fra ca. 2000 f.Kr. en strøm af fremmede bron
ze- og guldprodukter til landet sydfra, sand
synligvis formidlet netop gennem sådanne 
kontakter mellem eliten i de forskellige centre. 
Man taler om vareudveksling via presti
ge-kæder. Det var sandsynligvis sådanne ud
vekslingssystemer, der muliggjorde, at f.eks. 
Østersørav kunne føres så langt sydpå som til 
Mykene i Grækenland. De øgede bestræbelser 
fra elitens side på at kontrollere cirkulationen 
af prestigevarer giver sig også udtryk i udvik
lingen af højt specialiserede produkter. Til
stedeværelsen af specialistværksteder gør det 
jo lettere for eliten at kontrollere produkti
onen af f.eks. statussymboler -  og dette er 
sandsynligvis baggrunden for fremkomsten af 
det berømte nordiske bronzehåndværk, som 
opstår i netop disse århundreder.

Ifølge den mere generelle teori, vi her har 
skildret, skulle der på dette tidspunkt af ud
viklingen kunne opstå en art ligevægtstil
stand, et samfund i balance, som med et rela
tivt lille energiforbrug -  og iøvrigt uden væ
sentlige teknologiske fornyelser reproducerer 
sig selv.

Netop det synes da også at ske med den 
nordiske bronzealder, der igennem mere end 
1500 år fastholder en forbløffende uniformitet 
i en lang række af sine kulturytringer. Først 
omkring 500 f.Kr. begynder tilførslerne af 
bronze tilsyneladende at svigte. Det sker 
sandsynligvis som følge af økonomisk ustabi
litet i Centraleuropa, forårsaget bl.a. af kon
takten med middelhavsfolkene, som netop 
sætter ind på dette tidspunkt, og som i Cen
traleuropa skaber de første forstadier til en 
markedshandel, en såkaldt administreret 
handel.

Fra dette stadium bliver der tale om flere 
mulige veje fremad eller tilbage, om man vil, 
for systemets udvikling. Der sker nemlig på 
dette tidspunkt en sammentrækning af det 
vareudvekslingssystem, som igennem flere 
årtusinder var udbygget over hele Europa -  
ganske vist med skiftende centre for udveks
lingen, men trods alt af stor stabilitet. Men 
omkring 500 f.Kr. sker et kraftigt fald i til-
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førslerne af prestigevarer, først og fremmest af 
bronze og guld, som systemet i Nordeuropa 
søger at modvirke ved at holde de fremmede 
varer længere i omløb, ofte op til flere hund
rede år. Men socialt set må vi sandsynligvis 
tale om en vis devolution, der til en vis grad 
nedbryder de hierarkiske strukturer i oldtids
samfundene i Sydskandinavien og Nordtysk
land. En ændring af situationen sker først 
igen omkring Kr.f., da virkningerne af de 
økonomiske omlægninger i Centraleuropa, 
forårsaget af kontakten mellem kelterne og 
romerne, begynder at slå igennem. Prestige- 
vare-økonomien retableres så igen i fuldt 
omfang.

Hele dette forløb er her set som et eksempel 
på et mere generelt fænomen, som kulturan- 
thropologien har kunnet studere i en lang 
række samfund i lignende strukturelle situati
oner. Grundlæggende er antagelsen af, at et
hvert lavteknisk samfund producerer et over
skud af varer og arbejdskraft. Formålet med 
denne overskudsproduktion er opretholdelsen 
af de sociale relationer. Derved skabes en cir
kulation af varer, som oftest finder sted i for
bindelse med begivenheder af relationsbin
dende art, i rituelle sammenhænge bl.a. Det 
er vigtigt at erindre, at jord og fødevarer på 
dette stadium af udviklingen så at sige aldrig 
indgår i cirkulationen. Dette synes at være et 
generelt fænomen. Som påpeget af den fran
ske socialanthropolog Maurice Godelier 
(1977): »ved at udelukke problemerne med 
produktionsmidlerne (jord) og eksistensmid
lerne fra konkurrencen, sikrer det primitive 
samfund sine medlemmers fysiske eksistens, 
og ved at tillade konkurrence med svært til
gængelige varer sikrer det sin egen eksistens 
som samfund«.

Kontrollen med vareudvekslingen implice
rer, som vi har set, kontrol over adgangen til 
de fremmede exotica, som indicerer status og 
er således bestemmende for udviklingen af 
den politiske magt. Internt opstår et system 
baseret på redistribution, i hvilket tribut i 
form af et hjemligt overskud vandrer op gen
nem systemet til høvdingen -  og på samme 
tid vandrer velstandssymboler eller status
symboler ned igennem det samme system 
gennem en variation af sociale transaktioner.

Det er disse transaktioner, der tjener til at 
opretholde den sociale reproduktion hos de 
involverede parter.

Det er ikke her meningen at beskrive blot 
hovedtrækken i den videre udvikling, dvs. det 
som finder sted i tiden efter Kr. f. Det skal 
blot nævnes, at i Europa kan vi nu regne med 
mindst tre økonomiske zoner: den romerske i 
syd med dens pengeøkonomi og markedshan
del, bufferzonen i Centraleuropa uden for 
Limes, hvor man finder visse tilnærmelser til 
en markedsøkonomi og bydannelser -  og en
delig den nordeuropæiske zone, hvor den ar
kaiske prestige-vare økonomi stadig eksisterer 
(L. Hedager 1978). Imellem disse tre zoner 
eksisterer en kompliceret interaktion, som 
bl.a. i løbet af det 2. århundrede e.Kr. medfø
rer de første tilløb til det, man kalder admini
streret handel, dvs. en udveksling, der er ba
seret på kontraktrelationer mellem parterne. 
Herigennem fastsættes omfanget, sammen
sætningen, kvaliteten og priserne på de ud
vekslede varemængder, som alene tjener til at 
opretholde en vis levestandard hos eliten -  og 
for første gang synes vi nu at kunne iagttage 
en sammenhæng mellem udvekslingen og en 
produktionsforøgelse inden for de basale er
hverv, som igen medfører en øget centralise
ring af den politiske magt. Jeg skal blot slutte 
af med den formodning, at det er den form for 
vareudveksling, som præger oldtidssamfun
det frem til 700-tallet e.Kr., ja, sandsynligvis 
endnu senere, hvor bydannelserne begynder 
at få betydning. Disse første bydannelser vil 
jeg med et udtryk af Karl Polanyi kalde 
»Ports of Trade«, dvs. mødesteder for frem
mede og potentielt fjendtlige grupper (K. 
Lunden 1972). Hedeby, Kaupang og Birka er 
eksempler på sådanne Ports of Trade. Loka
liteterne er beskyttet af den politiske autoritet 
i området, som på sin side har vitale interes
ser i at administrere vareudvekslingen, da 
denne jo fortsat er afgørende for opretholdel
sen af de sociale relationer.

Hvad der her er skitseret, er et meget kort
fattet og forenklet eksempel på, hvorledes ar
kæologien i dag ad hypotetisk deduktiv vej, 
med kulturanthropologiens hjælp, søger at 
etablere nogle fortolkningsmodeller eller for
klaringsskitser, som så gennem detailanalyser
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må prøves efter på det konkrete kildemateri
ale. Det afviger jo en del fra, hvad man læser 
om i de mere populariserende værker om 
Danmarks oldtid.

Ud over denne skitse har det samtidig væ
ret mit ønske at pege på det opgør med den 
etnocentriske betragtningsmåde, som megen 
socialanthropoloig og siden også arkæologien 
har forsøgt i studiet af såkaldt primitive 
samfund. Det er måske ad den vej, det i frem
tiden vil lykkes at skabe en nærmere kontakt 
mellem de forskellige fagområder, herunder 
også mellem arkæologien og historieforsknin
gen.
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Bebyggelseshistoriske undersøgelser nord for Rom i 
oldtiden
Af Jens Erik Skydsgaard

Alle de historikere, der beskæftiger sig med 
ældre historie, klager over, at de mangler kil
der, ikke mindst kilder der kan indgå i stati
stiske undersøgelser. For den romerske old
tidshistories vedkommende er dette en hel 
klar mangel. Vi har kun bevaret de skrifter, 
som flittige munke skrev af i århundreder, og 
som renaissancens humanister med begej
string »opdagede« og lod trykke. Egentligt 
arkivmateriale findes ikke. Når vi skal forsøge 
at rekonstruere almindelige menneskers liv og 
færden, støder vi på mange vanskeligheder, 
fordi den bevarede litteratur er skrevet af og 
for en lille elite, der ikke er repræsentativ for 
hele befolkningen. Ganske vist er der bevaret 
umådelig mange indskrifter på sten, men sel
ve det at lade opsætte f.eks. en gravsten var 
heller ikke hver mands sag. Vi mangler op
lysninger om en række helt elementære dag
ligdags foreteelser, som for samtiden var så 
trivielle, at ingen beskrev dem, fordi alle 
kendte dem.

Her kommer naturligvis den arkæologiske 
forskning ind som et meget vigtigt supple
ment. Den klassiske arkæologi er en viden
skab i vældig vækst, og bestandigt mere kil
demateriale af arkæologisk art dynger sig op. 
I sin start var den klassiske arkæologi meget 
kunsthistorisk orienteret. Man interesserede 
sig især for de bevarede kunstværker, som 
stadig var en inspiration. Men også disse af
spejlede jo kun en lille gruppe menneskers 
dagligliv. Ikke mindst i årene efter 2. ver
denskrig har stadig flere arkæologer imidler
tid interesseret sig for de mindre bemærkel
sesværdige levn fra oldtiden, og det er resul
taterne af en sådan undersøgelsesrække, der 
her skal diskuteres.

Undersøgelserne af bebyggelsen i området 
nord for Rom blev til ved et lykkeligt samar

bejde mellem de italienske myndigheder og 
den engelske skole i Rom, et fornemt arkæ
ologisk institut med lange traditioner for ar
bejde i felten. Baggrunden for arbejdet var 
simpelthen en omlægning og intensivering af 
landbruget, der fulgte med en række land
brugsreformer, som den italienske regering 
satte i gang efter krigen. Nye landbrugsma
skiner blev taget i anvendelse, og store dele af 
den romerske Campagne blev opdyrket, efter 
at den siden oldtiden havde ligget hen som 
græsning for far eller var blevet dyrket med 
kornafgrøder, vin eller oliven med anvendelse 
af en oksetrukket ard, der kun ridsede let i 
jorden. De nye maskiner gik i dybden, og hi
storiske mindesmærker blev truet eller lige
frem ødelagt. Hvert år oppløjedes uanede 
mængder af keramik og bygningssten som 
vidnesbyrd om tidligere menneskers færden. 
De engelske forskere har under ledelse af den 
nys afdøde direktør for Den britiske skole, 
John Ward Perkins, igennem en lang årrække 
grundigt afsøgt terrainet og indsamlet over
fladeskår og rester af bebyggelse. Fundene er 
blevet systematiseret, indtegnet på kort og 
sammenholdt med vor øvrige viden. Navnlig 
har man koncentreret sig om sikre spor efter 
selve bebyggelsen, rester af vejanlæg samt 
naturligvis gravpladser. Det bør nævnes, at 
en gruppe fra Københavns universitets histo
riske institut har foretaget undersøgelser af et 
vejforløb, ganske vist uden for det område, 
der her skal behandles.

Når man har arbejdet i felten et stykke tid, 
far man efterhånden et ganske sikkert blik for 
terrainet og de ændringer, som menneskenes 
virksomhed har medført. I virkeligheden kan 
man sige, at terrainet selv indgår som kilde i 
den historiske rekonstruktion af fortiden. Der 
er naturligvis tale om en række ændringer
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igennem årtusinderne, men disse synes især 
at være afhængig af den afskovning, der er 
fundet sted. Alle ved, at når skoven fældes, 
løber man risiko for erosion, både af vind og 
regn, og en af landbrugets vigtigste bestræ
belser må til enhver tid gå ud på ikke at øde
lægge den jord, man skal leve af. Dette har 
man -  som bekendt -  ikke altid været op
mærksom på, og fra historien kender vi fryg
telige eksempler på, at opdyrkningen har haft 
katastrofale følger for den økologiske balance, 
der eksisterede før menneskenes rovdrift på 
de naturlige ressourcer. Det er derfor natur
ligt fra starten at gøre opmærksom på de sær
lige geologiske forhold, der har skabt det ter
rain, vi her skal diskutere.

Området nord for Rom er egentlig hævet 
havbund. Først skød Appenninerne op som 
en vældig bjergryg, der som bekendt deler 
Italien på langs. Derefter hævede landet sig 
langsomt. I en periode var landskabet præget 
af vældige vulkanske udbrud, og landet mel
lem Tiberen, der afvander bl.a. Appenni
nerne, og det toscanske hav er fyldt med ud
brændte vulkaner. Disse har dels aflejret la
vadepoter af en hård sten, der er en slags ba
salt, som romerne anvendte til vejsten. Dels 
har de afgivet en umådelig mængde vulkansk 
aske, der er stivnet til tuf, ofte ispængt »bom
ber« af hårdere materiale. Der er givetvis tale 
om en meget lang periode med vulkansk akti
vitet, og de ikke få jordskælv i vore dage vid
ner om, at jorden endnu ikke er faldet til ro. 
Egentlige levende vulkaner har vi dog ikke 
længere i området, men enkelte hede kilder.

Tuffen er forholdsvis blød og meget for
skelligartet. I al almindelighed er den let at 
bearbejde til f.eks. bygningssten, og dens 
overflade skørner let og danner nu efter årtu
sinders skovvækst et frodigt muldlag. Over
fladevandet har i tidens løb skåret sig ned i 
dybe flodkløfter, et vidnesbyrd om middel
havsverdenens voldsomme vinterregn. Frugt
bart materiale er ofte endt i floddalene, mens 
større plateauer i dag henligger som næsten 
nøgen klippe eller med et ganske tyndt muld
lag. Det karakteristiske ved dette landskab er 
dets meget afvekslende karakter.

Mod øst afvandes området af en række flo
der, der ender i Tiberen, som har dannet en
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bred floddal. Der er en række karakteristiske 
kratersøer, Lago di Bracciano, Lago di Vico 
samt nordøst for den førstnævnte den lille 
Lago di Monterosi, hvor der er foretaget vig
tige pollenanalyser. Rester af de gamle vulka
ner findes nord for Braccianersøen, de så
kaldte Monti Sabatini med en højde af mere 
end 600 m, og nord for Lago di Vico Cimi- 
nerbjergene, hvis højeste punkt er 1056 m. 
Desuden findes lavere bjerge med toppe på 
nogle hundrede meter. Nær Tiberen, syd for 
byen Civitå Castellana findes kalkstenshor
sten Soracte og ud mod det Tyrrhenske hav 
en lignende formation, La Tolfabjergene. 
Begge er samtidige med Appennienerne.

Går man ud fra områdets nuværende be
byggelse og infrastruktur, frembyder denne 
iøjnefaldende gammeldags træk. Moderne er i 
virkeligheden kun den store Autostrada del 
Sole, der løber i Tiberdalen fra Rom mod Fi
renze. Resten af vejnettet går i det store og 
hele tilbage til romersk tid med en højderygs
vej Via Flaminia, der er opført i 220erne f.Kr. 
og ender i Rimini, og Via Cassia, der er nogle 
generationer senere og ender i Arezzo og Fi
renze. Desuden den endnu ældre Via Clodia, 
der går syd om Braccianersøen og fortaber sig 
i vildnisset. Disse hovedveje, der naturligvis 
nu er rettet ud og afpasset til automobilerne, 
er forbundet med talrige tværgående veje Jig. 
!)■

De fleste byer går i det mindste tilbage til 
middelalderen, mange er førromerske. Ofte er 
der tale om de såkaldte »agrotowns«, forvok
sede landsbyer hvor indbyggerne dyrker selv 
fjerntliggende marker, idet de drager af sted 
om morgenen og vender tilbage ved solned
gang. Handel og håndværk samt egentlige 
servicefag har mest rent lokalt præg. Den 
vigtige Autostrada del Sole har trukket al 
den gennemgående trafik bort og har i ud
præget grad medført, at området nu er stag
nerende. Affolkningen er betydelig, især af de 
mindre byer. De moderne landbrugsmaskiner 
har gjort en del af arbejdskraften overflødig, 
og nogen industri af betydning er ikke vokset 
frem. Til gengæld har Roms vækst medført en 
ret tæt villabebyggelse nærmest byen, og 
mange mennesker tager fra området på ar
bejde i hovedstaden.
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Fig. 1. Landskabet nord for Rom. Autostrada del Sole er A l, Via Flaminia hovedvej 3, Via Cassia hovedvej 2.
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Mennesker har der været siden stenalde
ren, men jeg skal holde mig til bronze- og 
jernalderen. Den såkaldte Appenninske bron
zealderkultur giver i dette område fa, men ka
rakteristiske bopladsfund. Her har været små 
landsbyer af agerdyrkere, der drev deres kvæg 
op i bjergene om sommeren, eller mere in
terimistiske vinterbopladser for bjergbønder, 
der drev deres kvæg ned i lavlandet om vinte
ren. Italiens klima er jo karakteristisk ved si
ne tørre og hede somre og milde og fugtige 
vintre i lavlandet. Højlandet far mere som
merregn, mens det til gengæld er snedækket 
om vinteren. Følgelig har menneskene måttet 
indrette sig herefter og ladet deres kreaturer 
græsse der hvor der var noget at græsse. 
Sommergræsgangene ligger ofte højt oppe i 
Appenninerne, hvis toppe tit er nedslidte, så 
at der er dannet højsletter med stedsevarende 
græs i 17-2000 m højde. Indtil for fa årtier 
siden vandrede kvæget, især far, ad de samme 
naturveje fra lavland til højland og vice versa. 
Man finder ofte bronzealderfundene nær dis
se naturveje og ofte i en sådan sammenhæng, 
at de må tolkes som interimistiske rasteplad
ser for kvæg og mennesker undervejs. En kon
sekvens af samspillet mellem det mediterran
ske klimas vinterregn med tørre somre og den 
fysiske natur er, at denne type hyrdekvægavl, 
som man kalder transhumance, må opfattes som 
et konstant fænomen i landbrugsøkonomien, 
men naturligvis i vekslende omfang.

Bronzealderens befolkning var sparsom, og 
først i den tidlige jernalder har vi tydelige 
spor af større bebyggelser. Den vigtigste for
hindring for menneskenes fremtrængen var 
sikkert urskoven, der endnu under romernes 
fremtrængen i 4. og 3. årh. f.K. kunne danne 
en barriere. Pollenanalyser, især fra den lille 
Monterosisø, giver et indtryk af plantevæk
sten, der starter med tundraplanter,derpå 
følger egentlig steppe, så skov: først fyr, så 
pinje og eg og endelig eg og steneg, der er den 
naturlige plantevækst i hele vor periode, hvis 
ikke den blev fældet for at give plads for 
agerjord. Med den meget tætte underskov, 
som disse lidet skyggegivende træer medfører, 
forstår man, hvor uigennemtrængeligt landet 
har været. Ved Monterosisøen ryddes den op
rindelige skov først i 3. århundrede f.Kr., da
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Romerne er trængt frem til Sutrium og Ne- 
pete (nu Sutri og Nepi).

I samme øjeblik vi har indført begreber 
som bronze- og jernalder, må vi naturligvis 
gøre en kort bemærkning om den arkæologi
ske periodisering. Denne er naturligvis base
ret på et meget omhyggeligt studium af de 
redskaber, der er efterladt, først og fremmest 
keramikken. Alt efter hvor omhyggeligt man 
vil sondre kan man fa forskellige perioder. 
Her skal vi indskrænke os til de vigtigste:

I. fase, Bronzealderen, ca. 1400-1000 f.Kr. har 
’en karakteristisk håndlavet keramik. Oftest 
har vi kun stumper af den, men de er lette at 
genkende.

II. fase, Jernalderen, ca. 1000-700 f.Kr. kaldes 
ofte for villanovakulturen eller protovillano- 
vakulturen. Disse to kulturers indbyrdes for
hold er endnu ikke endeligt opklaret, men vi 
har en mængde keramik, der er håndlavet og 
ofte dekoreret med indridsninger.

III. fase, Tidlig etruskisk og faliskisk tid, ca. 
700-500 f.Kr. er karakteriseret ved keramik 
lavet på pottemagerhjul. En del er rød
brændt, en del sort og glansfuld, den såkaldte 
bucchero. Vi har betydelige mængder af im
porteret græsk keramik og imitationer heraf. 
Den græske keramik er i regelen bemalet og 
så vel studeret, at den kan dateres ret nøje. 
Desuden har vi betydelige mængder af hånd
strøget tegl.

IV. fase, Sen etruskisk og faliskisk tid, ca. 500-300 
f.Kr. Her har vi en fortsættelse af de tidligere 
typer, men i en tydelig senere udvikling, der 
stadig kan dateres ud fra stiludviklinger an
detsteds, især i Grækenland og det græske 
Syditalien.

V. fase, Romersk republikansk tid, ca. 300-30 
f.Kr. først og fremmest karakteriseret ved en 
keramik, der er sortbrændt på overfladen.

VI. fase, Romersk kejsertid fra 30 f.Kr. ser den 
såkaldte terra sigillata, dvs. en rødbrændt, 
drejet keramik, ofte med reliefmønstre lavet i 
form. Sigillataen begynder tidligt under kejser
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Fig. 2. Kort over området omkring Rom med de vigtigste jernalderbebyggelser.

Augustus (ca. 30-14 e.Kr.) og breder sig med 
stor hast over hele det romerske imperium. 
De ældste værksteder lå i Arezzo, men snart 
lavede man denne keramik overalt, idet den 
tjente til dagligt brug, tallerkener, skåle etc. 
Kejsertidskeramikken udvikler sig på forskel
lig måde, så at vi i vore dage kan datere den 
nøjere i forskellige faser, som vi ikke behøver 
at gå ind på her. Først i 8. årh. har vi det 
afgørende brud ned til den egentlige middel
alderlige keramik, der endnu ikke er fuldt ud 
studeret, og som derfor danner afslutningen 
på denne oversigt.

Det siger sig selv, at denne periodisering er 
ganske grov og ikke tjener til at findatere de 
enkelte fund. Endvidere må det slås fast, at 
der heller ikke er enighed om den i alle detal
jer blandt arkæologerne. Til vort formål, der

blot skal give nogle hovedlinjer, må den 
imidlertid være tilstrækkelig.

Desuden må en anden faktor indgå i vore 
overvejelser. Fra ca. 700 f.Kr. har vi i store 
dele af Italien et skriftsprog, og selvom de 
ældste indskrifter ikke siger meget om perio
den, afslører de dog en ting af betydning, 
nemlig de forskellige sprog. Ved at identifice
re sprogene og forsigtigt kombinere med sene
re romerske beretninger, især om krige, kan vi 
fastslå, hvilke folk der er tale om. I kystbyer 
som Caere og Tarquinia samt Veii lige nord 
for Rom bor etruskerne, mens landet vest for 
Tiberen bebos af de såkaldte faliskere, der i 
modsætning til etruskerne talte et indoeuro
pæisk sprog, som de skrev med et etruskisk 
alfabet. Romerske og latinske dialekter hørte 
til på den anden side af Tiberen sydlige løb.
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Fig. 3.
Oversigtskort over det un
dersøgte område med de 
vigtigste udgravninger.

Faliskernes hovedbyer var Falerii, nu Civitå 
Castellana, og syd derfor boede de nært be
slægtede capenater i og omkring byen Cape- 
na. Øst for Tiberen i Appennienerne taltes 
sabinske dialekter. Nøjagtige grænser mellem 
folkene kan vi ikke drage, men bebyggelses
kortene vil vise, at bebyggelsen koncentreres 
omkring byerne og ofte ligger der fundløse 
områder imellem dem. Det er naturligt at fo
restille sig, at der har ligget grænseegne eller 
ingenmandsland imellem byernes territorier 
{fig. 2).

Betragter vi nu et oversigtskort,^. 5, kan 
vi nøjagtigt se, hvilke områder englænderne 
især har undersøgt. Det drejer sig om ca. 850 
km2 nord for Rom i etruskerbyen Veiis nord
lige territorium. På kortet fig. 2 ses et tydeligt 
vandskel, der formentlig danner grænse til 
capenater og faliskere. De sidstnævntes ho
vedby Civitå Castellana ligger uden for det 
undersøgte område. Desuden er der foretaget 
betydelige undersøgelser omkring Sutri og i 
området mellem Veii og Braccianersøen. 
Desværre mangler vi publikation af undersø-
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Fig. 4.
Fundkort fase III. 
Vejene stråler ud fra 
bycentrene og landbe
byggelsen følger veje
ne.

gelserne i Veiis vestlige og sydlige territorium 
nord for Tiberens nedre løb. Her melder den 
romerske historiske tradition om meget hård
nakkede kampe mellem Rom og Veii, for
mentlig om salthandelen. Salt blev udvundet 
ved Tiberens udløb, formentlig på begge flo
dens bredder, der var i hænderne på hvert sit 
folk. En meget gammel vej, Via salaria = 
saltvejen, løb fra kysten via Rom og op i Sa- 
binerbjergene. Uden havsalt kunne ind
landsfolkene ikke leve.

Betragter vi vort første fundkort jig. 4 kan 
vi tydeligt se et mønster i bebyggelsen. Vi har 
få, men markante bysamfund, hvorfra der

stråler et vejnet ud, som forbinder de enkelte 
centre med hinanden. Vejene er jordveje, der 
kun delvis kan identificeres i terrænet i dag. 
Især nær byerne er dette muligt, da disse ger
ne ligger højt på plateauer, der er omgivet af 
dybe kløfter, som strømmende vand gennem 
årtusinder har skåret. For at komme til byer
ne må man skære en vej ned i tuffen til dalens 
bund, sætte over vandløbet og kravle op til 
byen. Ofte har man skåret dybe hulveje lodret 
ned i den bløde tuf for at komme ned til dale
ne og op igen. Foruden byerne ser vi en spredt 
bebyggelse i landdistrikterne, især langs veje
ne. Tættest er den i Veiis byområde, og om-
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kring Capena, mere spredt omkring Narce, 
hvilket sikkert skyldes det meget dramatiske 
landskab her med meget dybe kløfter, der 
vanskeliggør bebyggelse. Højderyggen mel
lem veienterne og faliskerne/capenaterne er 
stort set ubebygget -  meget land har sikkert 
endnu været skovbevokset.

Fase IV adskiller sig ikke væsentligt fra fase 
III, omendskønt fundkortet fig. 5 tager sig 
anderledes ud, fordi vejnettet er udeladt. Dog 
synes der at være stagnation eller let tilbage
gang i fundstederne på landet fra denne pe
riode, hvor byerne befæstes med vældige mu

re. Fundmaterialet tillader imidlertid ikke 
vidtgående slutninger om en egentlig tilbage
gang i landbebyggelsen, endsige i befolknin
gen. Vi må jo erindre, at det just er bebyggel
ser, der registreres, ikke det dyrkede areal, 
endsige befolkningen. En egentlig befolk
ningsundersøgelse kan dette materiale ikke 
bære; en sådan måtte naturligvis inddrage 
byerne selv, og her er det ofte en vanskelig
hed, at der ligger en by på stedet den dag i 
dag. Sammenholder vi bebyggelseskortet med 
vor viden om de historiske forhold giver det 
måske en forklaring, at Rom er i fremtrængen

575



Jens Erik Skydsgaard

Fig. 6.
Fundkort fase V, 
romersk republik med 
de nye hovedveje.

og erobrer såvel Veii som Capena kort efter år 
400 f.Kr. Dette forklarer også periodens væl
dige fæstningsværker, der dog også kan sættes 
i forbindelse med de keltiske galleres indfald. 
Som bekendt blev Rom erobret i 387 f.Kr. og 
måtte købe sig fri fra de grumme indtrængen
de.

Fase V, den romerske republiks tid, ser en 
ganske radikal omlægning af bebyggelsen (se 

fig. 6). Dette skyldes givetvis den romerske 
fremtrængen i området med erobringen af 
Veii og Capena samt anlæggelsen af de ro
merske kolonier Sutrium og Nepet i 382 f.Kr. 
Sådanne kolonier tjente som romerske sik
ringssteder, ogjorden udenom blev udstykket 
til kolonisterne, som levede af deres egne pro
dukter. Endelig erobredes faliskerlandet i 241 
f.Kr., og hovedbyen Falerii = Civitå Castel-

lana flyttedes bevidst fra sin velbefæstede pla
cering til fladt land, hvor der blev grundlagt 
en hel ny by med mure, den såkaldte Falerii 
Novi, knap 10 km fra den gamle by.

Samtidigt hermed påbegyndes anlægget af 
de store veje, Via Flaminia og Via Cassia 
med forgreningen Via Amerina stik nord. 
Cassia går over Sutri, der behersker indfalds
vejen til Etrurien, og Via Amerina går over 
kolonien Nepet og Falerii Novi. Ved anlæg
gelsen af disse veje undgår man bevidst de 
gamle bycentrer, først og fremmest Veii selv, 
men også Narce, Capena og Falerii. Om dette 
nu skyldes en bevidst politik, der vil isolere de 
gamle selvstændige bystaters centrer, er nok 
usikkert. Tager man byernes beliggenhed i 
betragtning, er det snarere praktiske hensyn, 
der gør sig gældende. Det var for besværligt at
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føre de gennemgående veje op til de isolerede 
byhøje og ned igen. Vi ser f.eks. Via Flaminia 
løbe på en højderyg mod nord uden at den 
passerer et eneste vandløb på de første ca. 30 
km. Dette kan være tegn på, at det for de 
romerske vej byggere var af betydning at gå 
igennem terrænet på den bekvemmeste måde. 
Flaminia selv er anlagt med udpræget mili
tært sigte. I 220erne f.Kr. anlægger romerne 
en række kolonier i Polandet, og denne vej 
skulle sikre forbindelsen herop, hvor de nye 
byanlæg skulle befæste Italiens nordgrænse.

For landbebyggelsens vedkommende kan 
man iagttage en betydelig øgelse af enkelt
gårdene. Her må det understreges, at det ikke 
blot er en forøgelse af antallet. Ofte er der tale 
om, at gamle bygninger er forladt og nye er 
kommet til. Vi ved fra de berettende kilder, at 
Veiis og Capenas territorium blev udparcelle
ret til romerske borgere enkeltvis. Dette har 
givet medført en omfordeling af jorden med 
dertil hørende nybyggeri. Andre steder er det 
nok foregået på den for romernes politik sæd
vanlige måde. Når romerne havde besejret en 
modstander, blev der sluttet en traktat, der 
gerne indeholdt bestemmelser om at en del af 
byens territorium skulle afstås. Denne kunne 
romerne disponere over enten ved at leje den 
ud eller lade hvem der ville dyrke den mod en 
afgift. Dette kan være grunden til ændringer
ne i bebyggelsen. Givet er det, at der sker en 
intensivering af landbebyggelsen sammenlig
net med de tidligere faser; selv højderyggen 
mellem Veii og Capena bebygges. Den ud
vikling, der hermed er sat i gang, fortsætter og 
kulminerer omkring år 100 e.Kr., se kortjig. 
7. Vejsystemet er nu så veletableret, at vi di
rekte kan aflæse dets effekt på bebyggelsen. 
Langs hovedvejene er der opstået mindre by
lignende bebyggelser, ganske som der langs 
jernbanerne i forrige århundreder opstod sta
tionsbyer. De nye bebyggelser kaldtes iøvrigt 
stationes, rastepladser, og er ofte opkaldt efter 
milestenen, hvor de ligger.

Samtidig er de fritliggende bebyggelsers 
antal øget, og der er sket en differentiering. 
Nogle har efterladt anseelige byggerester, ofte 
med identificerbare beboelsesdele med bade
anlæg, mosaikstifter o.l., andre er mere uan
seelige. Den førromerske byggeskik var enkel.
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Man byggede huse af soltørret tegl på en 
stensyld, ofte af tuf. Denne byggeskik synes at 
fortsætte i de mindre anseelige anlæg, mens 
adskillige bygninger kan identificeres med 
det, de litterære kilder kalder villae rusticae, 
d.v.s. egentlige gårde med særlig ejerbolig. Vi 
kender dem især fra de romerske landbrugs
forfattere, der giver en minutiøs skildring af 
villa-systemet med dets slaver. Mens de små 
brug i al væsentlighed producerer til eget for
brug, producerer villaerne til et marked. 
Ejerne var hyppigt den romerske overklasse 
eller de velhavende i de mindre byer. Ofte har 
samme ejer besiddet en række forskellige går
de på forskellige steder, bl.a. for at undgå den 
risiko, der ligger i dårlig høst eller slet vejr i 
en egn. Spredningen af ejendom virkede som 
en slags forsikring. Den romerske overklasse 
var i sit udspring og sine traditioner en agrar 
overklasse, og da landbruget betragtedes som 
den eneste respektable pengeanbringelse, in
vesterede man gerne i dette erhverv, samtidig 
med at luksuriøse bygninger i byen såvel som 
på landet var prestigeskabende. Så nær ved 
Rom som i dette område har villaerne sikkert 
også tjent som refugium fra byens larm og 
travlhed.

Betragter man fundkortet fig. 7 er det 
imidlertid klart, at villaen med dens slavear
bejdskraft og ikke fastboende ejer ikke udkon
kurrerede de mere uanseelige ejendomme. 
Slaverne skulle for at være rentabelt udnyttet 
beskæftiges hele året rundt, og da landbruget 
som bekendt har sine spidsbelastningsperio
der, måtte man anvende lejet arbejdskraft. 
Her kommer beboerne af de mere uanseelige 
brug sikkert ind i billedet som en arbejds
kraftreserve, der var nødvendig for at de stør
re gårde kunne være rentable. Om de mindre 
brug var selveje eller i fæste kan vi naturligvis 
ikke se. Begge dele kendes fra de skriftlige 
kilder.

Af betydning er endvidere bebyggelsens 
store tæthed. Der er simpelt hen ikke plads til 
egentlige storgodser, der drives med vældige 
mængder af slaver. De små uanseelige byg
ningsrester ligge ofte så tæt, at deres jordtil- 
liggende næppe har været mere end 1-2 ha. 
Selv så nær hovedstaden er der i kejsertidens 
blomstring en meget stærk numerisk over-
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Fig. 7-
Fundkort fase VI, 
romersk kejsertid, ca. 
100 eKr. Landbe
byggelsen er nu klart 
differentieret og nye 
bebyggelser er opstået 
langs vejene.

vægt af mindre og mere primitive brug. Vi 
kan også bemærke, at marginaljorden mellem 
Veiis gamle territorium og Faliskerlandet nu 
er stærkt udnyttet. Alt tyder således på, at der 
er tale om en væsentlig forøgelse af landbe
folkningen også på et tidspunkt, hvor Roms 
indbyggere måske nærmer sig den ene milli
on, hvilket er ret enestående for en by i et ikke 
industrialiseret område.

Springer vi nu frem til fundkortet fra tidlig 
middelalder, 5.-6. årh. e.Kr. (fig. 8), er der en 
helt slående forskel. Her er tale om en meget 
påfaldende tilbagegang i fundsteder. Der fin

des ganske vist stadig spredte romerske villa
er og ganske enkelte rester af meget små ejen
domme, men nye er de egentlig befæstede 
steder. Det kan også bemærkes, at Falerii no
vi er forladt, og befolkningen synes at have 
søgt tilbage til det velbefæstede Civitå Ca- 
stellana, et navn der ligefrem er afledt af ordet 
castellum, fæstning. Sütri og Nepi, der begge er 
gamle etruskerbyer med deres mure, kan fort
sætte direkte over i middelalderen, mens Veii 
formentlig allerede langt tidligere var forladt 
og affolket.

Den sidste periode, 8.-9. eller 10. årh., ser
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Fig. 8.
Fundkort fra over
gang fra antik til 
tidlig middelalder. 
Affolkningen er på 
sit højeste.

atter en forøgelse af de bebyggede steder, men 
befæstede byer er nu det almindeligste {fig. 
9). De fritliggende villaers tid er forbi, større 
villaer har udviklet sig til egentlige landsbyer, 
andre er helt forladt, d.v.s. der er ikke fundet 
spor af senere benyttelse der. Et nyt træk er 
de talrige middelalderlige tårne, der i et stort 
antal ligger spredt ud over landskabet, ofte på 
meget utilgængelige steder. Hyppigt har de 
været omgivet af en landsbylignende bebyg
gelse, måske af træ og soltørret tegl, men der 
mangler i lige høj grad egentlige kildestudier 
og arkæologiske udgravninger. Forskerne har 
talt om begrebet incastellamento, befæstning, og

rester fra denne periode findes talrige steder. 
Praktisk taget alle nuværende byer er i det 
mindste middelalderlige i deres oprindelse og 
kan føres tilbage til skriftlige kilder fra tu
sindtallet. I mange tilfælde er man flyttet til
bage til en førromersk byhøj, i andre tilfælde 
har man valgt en nærliggende, men mindre 
høj. Eksempler herpå er Narce, hvor middel
alderbyen ligger ved siden af og hedder Cal- 
cata, eller Veii, hvor den ganske lille by Isola 
Farnese ligger overfor med en regulær fæst
ning og by under middelalderslægten Farne
se, der ejede meget jordegods overalt i pave
staten. Jorddyrkningen har i dette område
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Fig. 9.
Fundkort fra tidlig 
middelalder, 8-10. 
århundrede. Bebyg
gelsen udvides atter 
med landsbyer og 
tårne.

været ret uforandret indtil de omtalte refor
mer, og nu kan man atter, som i romersk kej
sertid, se mindre fritliggende bondegårde 
med en intensiv dyrkning ved så effektive ma
skiner, at resterne af fortiden kommer frem til 
overfladen og går til.

Når man skal forsøge at vurdere en sådan 
storstilet undersøgelse, må man rejse spørgs
målet om dens repræsentativitet og dens rele
vans, og netop i denne rækkefølge, idet rele
vansen jo i høj grad er afhængig af repræsen
tativiteten.

Er det billede, der tegner sig af bebyggel

sen, nu typisk? Dette kan igen anskues på to 
måder. Der er konstateret ca. 2000 fundsteder 
på et areal af ca. 850 km2. Er dette nu samtli
ge fundsteder? Hertil må man i sandhedens 
interesse understrege, at det netop er fund
steder og derfor betegner et minimum. Det 
drejer sig om en meget grundig undersøgelse, 
og restgruppen er næppe betydelig. På den 
anden side er der områder inden for det un
dersøgte areal, der har lav og tæt bevoksning 
af maki, og her er det ikke let at sikre sig 
ganske. Det havde været betryggende, om 
undersøgelserne havde været fulgt op af en
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række udgravninger, men det er ikke tilfældet. 
Det drejer sig om en registrering af overfla
defund, og der er således et stort arbejde til
bage. Dette er en af grundene til at jeg i intet 
tilfælde har givet absolutte tal for bebyggel
serne i de enkelte faser. De her gengivne 
fundkort er så summariske, at de alene gengi
ver bebyggelseskoncentrationen, ikke de en
kelte fundsteder. For at nå ned til dette, må 
man studere de oprindelige publikationer. 
Andre giver også de absolutte tal, således 
f.eks. T. W. Potter, The Changing Landscape of 
South Etruria, London 1979, fra hvem fund
kortene stammer, men dette kan virke vildle
dende. Historikere elsker som bekendt tal, og 
de kan let misbruges.

Et andet spørgsmål er den geografiske re
præsentativitet. Er området nord for Rom ty
pisk for hele Italien? Vor viden er her ikke 
stor nok. Der er ganske vist foretaget en række 
undersøgelser andre steder i Italien, men al
drig så grundigt og systematisk, og aldrig 
over så store og sammenhængende arealer. 
Det er endnu for tidligt at foretage en egentlig 
sammenligning af alle de nye og relevante 
data. Generelt vil jeg imidlertid vove at påstå, 
at romaniseringen af Sydetrurien i mange 
måder ligner romaniseringen af andre områ
der i Italien. Der er tale om en tæt udbredelse 
af større og mindre gårde, og i mange måder 
kan vi sige, at med romerne fulgte også de 
større og mindre enkeltgårde, der lå frit i 
landskabet og var centrum for en produktion, 
dels til egen konsum og dels til et marked. 
Tilsvarende fænomener kan genkendes i en 
række af de områder, romerne erobrede uden 
for Italien. Romerske villaer findes overalt.

Desuden må vi bemærke den meget mar
kante tilbagegang i antallet af dyrkede enhe
der i overgangen mellem senantik og tidlig 
middelalder. Den må sættes i forhold til vor 
viden om byernes stagnation og tilbagegang i 
samme periode. Der er øjensynlig tale om en 
meget markant tilbagegang i den samlede 
befolkning i denne periode. Dette har rele
vans for hele den gamle diskussion om »Det 
romerske riges undergang og forfald«, som 
har været et stadigt diskussionsemne inden 
for historien i århundreder. For første gang 
kan vi konkret danne os en forestilling om

Bebyggelseshistoriske undersøgelser nord for Rom i oldtiden

forfaldets art og omfang, og selv i et distrikt så 
nær den gamle hovedstad må ødegårde og 
delvis forladte byer have været et dagligt syn. 
Årsagerne hertil har sikkert været mange, 
men en egentlig patentløsning på dette pro
blem er ikke fundet. Just derfor er disse pro
blemkomplekser så vigtige og interessante.

Relevansen af disse undersøgelser er først 
og fremmest, at den giver os nye data. Vi kan 
langt mere præcist udtale os om en lang ræk
ke problemer, som de berettende kilder enten 
slet ikke omtaler eller omtaler på en meget 
generel måde. De talrige småbrug f.eks. ken
der vi praktisk taget ikke fra den antikke litte
ratur, og kendskabet til dem er en absolut 
landvinding. De vidner om, at det slavedrev
ne landbrug med en markedsorienteret pro
duktion ikke var enerådende, selv om den 
romerske overklasses litteratur kunne give 
dette indtryk. Slaveriet var effektivt, men kun 
rentabelt, dersom det kunne suppleres med 
ekstra arbejdskraft i spidsbelastningsperio
der, f.eks. høst af korn og vin. Andetstedsfra 
ved vi, at det lille brug især overlevede i 
bjergegne. Fundtætheden i dette område 
udelukker imidlertid egentlige storgodser, 
som vi ofte finder omtalt i den nyere forsk
ning. Vi kan ikke udelukke, at større brugs
enheder har eksisteret andetsteds, men her 
kan vi ikke få plads til dem.

En anden vigtig konsekvens af denne og 
lignende mindre undersøgelser er, at vi må 
tage hele vor opfattelse af forholdet by-land 
op til revision. Tidligere opfattede man den 
antikke kultur som en bykultur. Dette er for 
så vidt rigtigt som byerne var centrer for ad
ministration og kult. Fundkortene viser os nu, 
at en meget væsentlig del af produktionen lå 
på landet. Dette kunne man naturligvis po
stulere ud fra en almindelig viden om forhol
dene i et før-industrialiseret samfund, men 
det er rart at have syn for sagen. Vi må her 
understrege, at netop undersøgelsesområdets 
beliggenhed nær ved Rom, hvis indbyggertal 
vel nærmede sig en million i kejsertiden, gør 
det endnu mere nødvendigt at foretage lig
nende grundige undersøgelser i andre dele af 
Italien. Rom fik en stor del af sit brødkorn fra 
sine provinser, men den kostbare landtrans
port synes at have gjort det endnu mere nød-
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vendigt for mindre bysamfund §ernt fra ky
stens havne at skaffe sig brødkorn og andre 
levnedsmidler fra det nærmeste opland.

Et særligt problem er det, om vi skal fortol
ke udviklingen som resultat af en meget be
vidst politik, eller om det simpelthen skete 
sådan, fordi det var den naturlige måde. Her 
skal jeg igen pege på problemerne vedrørende 
vejbyggeriets betydning for landbebyggelsen. 
Vidste de romerske vej byggere, der gerne var 
de toppolitikere, som lagde navn til hovedve
jene, hvad resultaterne ville blive, eller kom 
resultaterne som en følge af et vejbyggeri, der 
havde andre hensigter? Vi finder ikke i de 
skriftlige kilder klare udsagn, der her kan 
hjælpe os, hvorfor dette vigtige problem sta
dig er til debat. Det er vigtigt, når vi skal 
analysere baggrunden for den politik, man 
førte.

For den tidlige middelalders vedkommende 
kaster undersøgelserne også et skarpt lys over 
udviklingen. Det må her undskyldes mig, at 
jeg som antikhistoriker føler mig mindre på 
hjemmebane. Sagen er imidlertid den, at der 
her er et meget vigtigt arbejde at gøre i arki
verne. Mange af de lokaliteter, der nu er fun
det, kan sikkert identificeres med lokaliteter, 
der er omtalt i skriftlige kilder, der er bevaret. 
Før dette arbejde er gjort, må man stå med et 
ganske vagt billede af udviklingen, lige som 
man gør for de tidligere fasers vedkommende, 
hvor arkivmateriale ikke eksisterer. Der hen
står altså nu for den middelalderlige periodes 
vedkommende meget traditionelt historisk 
arbejde.

Når det drejer sig om en langtidsundersø
gelse som denne, rejser der sig sluttelig 
spørgsmålet om forholdet mellem historie og 
økologi, d.v.s. forholdet mellem menneskene 
og den omgivende natur. Landskabet og dets 
muligheder er den fysiske ramme for histori
en, forestået som mennekskelig adfærd i rum 
som i tid. Terrænet har sine begrænsninger. 
Fundundersøgelserne vidner om en jævn be
folkningsudvidelse fra i alle fald 8. årh. f.Kr. 
til 2. årh. e.Kr., altså en periode på ca. et 
tusind år. Denne befolkningsvækst har jorden 
kunnet bære -  idet jeg her tillader mig at se 
bort fra det faktum, at byen Rom lå nær og 
givetvis har spillet ind som potientiel aftager

af en overskudsproduktion. Økologien forkla
rer imidlertid ikke alle de forandringer, der 
finder sted. Der synes ikke at være tale om 
naturlove. Den menneskelige faktor ses f.eks. i 
den massive ændring af terrænet og dets mu
ligheder, som den romerske erobring medfø
rer. Her ser vi mennesket som handlende væ
sen, der bevidst griber ind i samspillet mellem 
mennesker og natur og ændrer dette. For mig 
at se eksemplificerer dette en simpel sag: hi
storie og historiske forandringer er studiet af 
historiens genstand, mennesket i dets samspil 
med naturen. Begge dele, såvel menneske 
som natur må inddrages.

Litteratur i udvalg
J. Ward Perkins har skildret projektets hovedlinjer i en 
række artikler, se bl.a. Journal of Roman Studies vol. 47, 
1957 (veje) og Geographical Journal vol. 128, 1962. Han har 
endvidere publiceret fund fra Veii, Papers of the British 
School at Rome (PBSR) 39, 1961 og den nordlige Ager 
Veientanus PBSR vol. 36, 1968, samt studier over vejsy
stemet i Faliskerlandet (med M. W. Frederiksen) PBSR 
12, 1957. Capena og Ager Capenas er publiceret af G. D. 

Jones, PBSR 17, 1962 og 18, 1963, Sutri af G. C. Duncan, 
PBSR 32, 1964.

Bronzealderens transhumance er studeret af G. W. W. 
Barker, P.P.S vol. 38, 1972, for t. generelt i oldtidens Itali
en se Skydsgaard, Analecta Romana Instituti Danici vol. VII, 
1974. E. Bonatti har fremlagt resultaterne af pollenanaly
serne fra Lago di Monterosi i G. E. Hutchinson, Ianula, 
Transactions of the American Philosophical Society vol. 40, 
1970.

Den romerske ekspansion mod nord er skildret af W. V. 
Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971. For ro
mersk landbrug generelt se Skydsgaard, Den romerske villa 
rustica, KBH. 1961 og K. D. White, Roman Farming, Lon
don 1970. For romersk vejbygning i almindelighed se T. 
B. Wiseman, PBSR, vol. 38, 1970. Problemerne i Sydetru- 
rien er generelt studeret og diskuteret af T. W. Potter, The 
Changing Landscape of South Etruria, London 1979.

Tidsskema med perioder nedenfor er taget fra Potter, 
Population hiatus and continuity: The case of South Etruria, 
Blake, Potter and Whitehouse, Papers in Italian Archae
ology I, The Lancaster Seminar, BAR Suppl. Ser. 1978.

582



Bebyggelseshistoriske undersøgelser nord for Rom i oldtiden

Appendix
Tidsskema efter Potter (se noterne).

Period Cultural Phase Approximate Dates Main Pottery Types

I Apennine Bronze Age 14-th -  lOth cents. B.C. Apennine decorated and coarse wares 
(cf. Potter 1976)

II Proto-Villanovan/ 
Villanovan

lOth -  8th cents. B.C. Characteristic decorated wares 
(cf. Potter 1976)
Handmade red slip wares
Various types of painted wares

III Early Etruscan/
Faliscan

7th -  6th cents. B.C. Wheelmade red slip wares
Early bucchero
Italo-Corinthian painted wares 
Sixth-century painted wares
Archaic tile

IV Late Etruscan/
Faliscan

5th-4th cents. B.C. Red Figure
Grey bucchero
Early almond rim
Internal slip ware
Archaic tile

V Republican Roman 3rd -1st cents. B.C. Later black glaze wares
Late almond rim

VI Roman Late 1st cent. B.C. -  
late 1st cent. A.D.

Terra sigillata
Fine beaker
Some colour-coat wares
Early flanged bowls

VII Roman 2nd cent. A.D. Red slip wares
Late T.S.

V III Roman 3rd cent. A.D. Red slip wares
Rilled ware
Late flanged bowls

IX Roman 4th cent. A.D. Red slip wares

X Roman 5th -  6th cents. A.D. Red slip wares

XI Medieval 8th -  9th cents. A.D. Combed cream
Forum ware
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Historie som økologi og økologi som ideologi
-  Økologiens kritiske funksjon og eit kritisk blikk på historisk bruk av 
økologien -  

Av Kåre Lunden

»Intellectually, the central fact 
today is an increasing fluidity of 
boundary lines: conceptions 
move with increasing ease from 
on discipline to another 
Specialization there is and will 
be, but it ought not to be in terms 
of the more or less accidentally 
built disciplines as we know 
them. It should occur along the 
lines of problems the solution of 
which requires intellectual 
equipment traditionally belong
ing to these several disciplines. 
Increasingly, similar conceptions 
and methods are used by all so
cial scientists«.
C. Wright Mills, The Sociological 
Imagination (1959, Penguin 1970) 
s. 155.

1. Historie som økologi?
1.1. Økologiens kritiske funksjon. Når vi skal 
kritisere noko, lyt vi ha ein posisjon utanfor 
fenomenet, som vi kan sjå det frå. Eg trur 
økologien kan gje ein slik kritisk nyttig ståstad 
i forhold til historia, på to måtar. Først og 
mest grunnleggande kan økologien gjelpe oss 
med å avklåre »historiens begrep«.For det 
andre kan ei økologisk orientering gje oss eit 
kritisk perspektiv på spesifiserte historiske 
retningar, arbeid, ytringar.

Treng »historiens begrep« ytterlegare 
avklåring? »L’histoire est toujours a faire«; 
»historien maa altid skrives omigjen«, skreiv

Ernst Sars.1 Det er same tanken som ligg i det 
ordet at »det siste eit fag oppdagar, er kva det 
handlar om«.

Det finst og gode haldepunkt for at begre
pet om historiefagets gjenstand stadig treng 
større avklåring. Såleis kan vi ha store van
skar med å bli samde om kva vi skal lære 
studentane. Det har ein rimeleg samanheng 
med sterkt ulik eller uavklåra oppfatning av 
fagets gjenstand no.

Ein annan indikasjon gjev den ting at pre
sumptivt autoritative definisjonar av historie- 
omgrepet kan vere merkeleg upresise. Såleis 
står det i Encyclopædia Britannica frå 1975:

»Modern historians aim mainly at recon
structing an accurate record of human activi
ties and at achieving a more profound under
standing of them«.2 »Record« med sikte på 
kva? Skal alle »activities« medtakast? I tilfelle 
ikkje, etter kva for prinsipp skal dei utveljast 
og ordnast? Kva for prosedyrar gjev »a more 
profound understanding«?

Ein kan seie at slikt er korte formuleringar 
som ingenting kan ventast av. Men betenke
leg, for historia, er det å sjå at t. d. nettopp 
økologien ser ut til å ha avklåra begrepet om 
seg sjølv så langt at han ikkje har tilsvarande 
problem med å gje formuleringar av begrepet 
som både er korte og rimeleg spesifiserte og 
presise.

Kjerneomgrepet både i allmenn og human 
økologi er som kjent økosystemet. Økologisk 
tenkjing er såleis ein manifestasjon av sy- 
stemtenkjing allment. Og der er »systemet« 
ein organisasjon av interrelaterte og interav- 
hengige deler som fungeres som ein heilskap, 
på en slik måte at endring av éin del fører til

Kåre Lunden, f. 1930, professor, Historisk institut, Oslo universitet.

1. Her etter Knut Mykland (red.), Norges historie 1 (Oslo 1976).
2. Encyclopædia Britannica. Knowledge in Depth 8 (London etc. 1975) s. 945.

584



endringar av dei andre. I eit »system« kan ein 
aldri endre berre éin ting.3

Humanøkologiens »system« har dei fire 
interrelaterte hovudvariable populasjon, fysisk 
miljø, organisasjon og teknologi.4

Humanøkologien kan såleis nokså kort og 
relativt presis beskrivast som »studiet av inte
raksjonen mellom dei fire variable, populas
jon, miljø, organisasjon og teknologi, som til 
saman utgjer eit økosystem«.

Økologiens første utfordring til historia 
kjem fram ved spørsmålet om historia kan gje 
ei like klår framstilling av sitt eige prosjekt.

Men dessutan ser ein lett at den attgjevne 
definisjonen av humanøkologien kunne vere ei 
rimeleg presisering av den attgjevne histo- 
riedefinisjonen. Déi »human activities« vi er 
interesserte i kunne vere dei som har med den 
økologiske variabelen »organisasjon« å gjere, 
og dén »more profound understanding« vi 
søkjer, kunne vere den vi får ved å studere bå
de organisasjonen i og for seg og samspelet 
med dei tre andre, populasjon, teknologi, 
miljø.

Dette kunne så mykje meir vere så, fordi 
økosystemet allment har eit historisk aspekt. 
Forandring av éin av dei variable utøver eit 
trykk som systemet reagerer på ved endring 
av dei andre variable. Inntil eit heilt stabilt 
system i balanse oppstår, gjennomgår økosy
stemet ein utviklingsprosess, kjenneteikna av 
stadig større kompleksitet, dersom det utvik
lar seg mot balanse.5 Økosystemet er såleis 
ikkje eit ahistorisk fenomen; det noverande 
stadiet er alltid relatert til tidlegare stadia, og 
det framtidige stadiet til det noverande.

Det ser altså ut til at historia kan ha den 
utvegen å definere seg som studiet av utvik
linga av det humanøkologiske systemet, ri-

Historie som økologi og økologi som ideologi

melegvis med variabelen organisasjon som 
særskilt ansvarsområde.

Også for historia kunne då økosystemet ve
re det samlande sentralomgrepet som ein vit
skap kanskje treng? Om det biologiske økosy
stemet heiter det såleis: »the ecosystem is the 
one concept that unifies plant and animal 
ecology, population dynamics, behaviour and 
evolution«.6

E. J. Hobsbawm påstår i alle fall at historia 
har eitt grunnproblem:

»The fundamental question in history is 
how humanity developed from the earliest to
ol-using primates to the present«.7 Dersom 
ein aksepterer dét, ville den økologiske orien
teringa peike ut dei hovudvariable studiet 
skulle omfatte, og systemomgrepet ville gje 
ein grov teori om kva utviklingsprosessen be
stod i: tilpassingar til forstyrra balanse mel
lom dei variable innan systemet.

Men naturlegvis, alle vil ikkje førestille seg 
historia slik. Såleis seier Jens Arup Seip: »Sy
stembegrepet, i utpenslet form, er innenfor 
historieforskningen en primitiv form for tenk
ning«.8 Den utfordringa som likevel gjenstår, 
er å gje tilsvarande klårt uttrykk for kva histo
ria går ut på, og kva som er kriteria for rele
vans av historiske forskningsarbeid.9

1.2. Personlege erfaringar
I programmet for dette seminaret blir vi in
viterte til å legge fram »sammenlignende 
iakttagelser og prinsipielle overveielser«. Eg 
vil no omtale kort nokre meir personlege erfa
ringar eg har gjort med det vi kan kalle økolo
gi og historie.

Ein måte å karakterisere »tradisjonell« hi-

3. Allment t.d. P. Emery, Systems thinking (1969). I samfunnsvitskapen Talcott Parsons, The Social System (New York 
1969) og David Easton, The Political System (New York 1953).

4. International Encyclopedia of Social Sciences 4 (1968) s. 329.
5. Encyclopædia Britannica. Knowledge in Depth 6 (1975) s. 198.
6. Smst.
7. I Robert Blackburn, Ideology in Social Science (Fontana 1972) s. 275.
8. Jens Arup Seip, Utsikt over Norges historie (Oslo 1974), s. 9. Kva som ligg i »utpenslet form«, skjønar eg ikkje heilt.
9. Jfr. Seip smst.: »Fundamentalt i enhver historisk rekonstruksjon står enkle tidsrekker hvor elementære data atskilt i 

tid trer frem som stadier i en historisk »utvikling«. (Uth. her.) Det står uklårt korleis »data« her »trer frem«, og kva 
som er kriteria for utval og samankobling av »data« (observasjonar?).
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storie på, som mest var politisk, er å seie at ho 
feste seg i hovudsaka ved éin av dei fire økolo
giske hovudvariable, organisasjonen. Dei an
dre, populasjon, omgjevnad, teknologi, låg 
utanfor interessefeltet.

Noko liknande galdt faktisk også for den 
»nye økonomiske historia«. Som W. H. B. 
Court seier, oppfatta ho seg som »that part of 
history which requires a knowledge of eco
nomics for its full understanding«.10 Og den
ne økonomiske teorien, som den økonomiske 
historia pr. definisjon skulle gjere bruk av, 
hadde eit temmeleg avgrensa synsfelt. Ein av 
dei mest kjende »nye« økonomiske historika
rane, Douglas C. North, seier:

»The tools that the new economic historian 
inherited from the economist were not inten
ded to deal with longrun economic change 
. . . The economist not only accepted tastes, 
technology and population as given, . . .  For 
that matter, the theory did not recognize the 
possibility of making economic decisions via 
the political prossess«.11

Vi ser North seier at to av dei økologiske 
hovudvariable, populasjon og teknologi, blir 
rekna for gjevne av økonomien, og sameleis 
av dén økonomiske historia som skulle halde 
seg til økonometriske omgrep og teoriar. Det 
vi har sagt om tradisjonell politisk historie og 
»ny« økonomisk historie kan samanfattast i 
den formelen at begge, kvar for seg og sam
anlagt, la seg til ein innskrenka horisont i be- 
traktninga av samfunnsutviklinga, innskren
ka då i forhold til økologiens horisont. Dette 
gjorde dei anten mest tradisjonelt og impli
sitt, i tilfellet politisk hsitorie, eller program

matisk og eksplisitt, i tilfellet »ny« økonomisk 
historie.

For min del kom eg frå først av til å sjå på 
samfunnet under ein økologisk synsvinkel, 
med inndraging av økologiske hovudvariable 
som var ekskluderte både av poltisk historie 
og av »ny« økonomisk historie. Dette var først 
alt anna enn programmatisk, og i alle fall i 
starten nærmast naivt. Det kom av at eg kom 
til historia med landbruksvitskapleg utdan
ning og bakgrunn. Landbrukets sosiale opp
gåve kan ein, om ein vil, definere slik at ho 
går ut på å »påverke det ytre miljøet, ved hjelp 
av landbruksteknologien, med sikte først og 
fremst på å skaffe den nødvendige matenergi 
til oppretthald av den menneskelege populasjo
nen«. Landbruksvitskapen handlar såleis om 
tre av dei fire økologiske hovudvariable, og 
om kombineringa av særleg to av dei for å 
oppnå eit visst resultat for den tredje.

Sjølv om eg i min »nye« profesjon skulle 
betrakte utviklinga av menneskesamfunnet 
over tid, var det, som ein lett skjønar, alt anna 
enn naturleg for meg å gå over til å rekne dei 
landbruksvitskaplege og økologiske hovudva
riable som irrelevante og liggande utanfor 
interessefeltet, sjølv om konvensjonane i tra
disjonell politisk og »ny« økonomsik historie 
nærmast kravde noko slikt. Den stikk mot
sette orienteringa fall for meg heilt av seg 
sjølv, utan at eg frå først av trong reflektere 
over det. Like frå det aller første trykte arbei
det mitt, hovudoppgåva, som var ei lokal bu
setnadshistorie frå mellomalderen, kom eg då 
til å bruke ei økologisk orientering og økologi
ske omgrep.12

10. I H. P. R. Finberg, ed., Approaches to History (1962), s. 17.
11. Douglas C. North, »Institutional change and economic growth«, The Journal of Economic History XXXI (1971), p. 

118.
12. »Mellomalder«, Heggen og Frølandboka I (Askim 1965). Dei andre arbeida der ei økologisk orientering er sentral 

er: »Hanseatane og norsk økonomi i seinmellomalderen«, Historisk Tidsskrift 46 (1967), »Four Methods, used in 
estimating the Population of a Norwegian District on the Eve of the Black Death«, The Scandinavian Economic History 
Review XVI (1968), »Om gardtal og folketal i Noreg ca. 1340 og ca. 1665«, Historisk Tidsskrift 48 (1969), »Gardar og 
jordbruk i Naustdal på 1300-talet«,jM/ i Sunnfjord (1969), »Om årsakene til den norske bondefridomen«, Heimen XI 
(1971), »Some Causes of Change in a Peasant Economy: Interactions between Cultivanted Area, Farming Popula
tion, Climate, Taxation and Technology«, The Scandinavian Economic History Review XXII (1974), »Potetdyrkinga og 
den raskare folketalsvoksteren i Noreg frå 1815«, Historisk Tidsskrift 54 (1975), Norges historie 3. Norge under Sverreætten 
1177-1319 (Oslo 1976), »Merknader om empiri og modellar i historiegranskinga«, Historisk Tidsskrift 55 (1976), 
»Fisket og norsk økonomi på 1500- og 1600-talet«, Heimen XVII (1976), »Forholdet mellom åker- og dyreproduks- 
jon i eldre tid«, Heimen XVII (1978), »Marknadsverdi i forhold til næringsverdi av poteter og korn 1832—1865«, 
Historisk Tidsskrift 59 (1980), »Kornavl og feavdrått, utmarksbruk og innmarksbruk i eldre tid«, Heimen XIX (1981), 
»Fisk som mat og fisk som handelsvare i eldre tid«, Syn og Segn (1981).
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Særskilt galdt det frå først av korleis stor
leiken av folketalet måtte samvariere med den 
tilgjengelege matenergien. I seinare arbeid 
kom eg til å gå vidare og bruke ein meir 
»multivariabel« økologisk modell, der vari
able som teknologien og drag ved samfunn
sorganisasjonen vart framstilte i eit samspel 
med folketal og energitilgang.

I det aller første arbeidet, om Heggen og 
Frøland i mellomalderen, var det ein del av 
oppgåva mi å prøve å finne folketalet og talet 
på gardar eller bruk. Dei busetnadshistoriske 
kjeldene i vanleg meining var fragmentariske. 
Men der fanst korntiendoppgåver og halde
punkt for forholdet mellom korn- og husdyr
produksjonen. Dei gjorde det mogeleg å kal
kulere nokolunde den totale matenergipro- 
duksjonen i fogderiet. Via energibehovet pr. 
hovud gav dette grunnlag for ein grovkalkyle 
over rimeleg folketal og brukstal. Desse tala 
kunne så brukast til ein delvis uavhengig 
kontroll på dei meir tradisjonelle busetnads
historiske kjeldene. Eg visste den gongen ikkje 
om tilsvarande metode i demografien hadde 
vore brukt før, og har enno ikkje undersøkt 
det.13 Men for meg som landbrukskandidat 
fall det nærmast sjølvsagt å bruke den 
grunnleggande økologiske samanhengen 
mellom populasjonsstorleik og energitilgang 
på denne måten. Seinare har eg gjort det 
same på norsk, nasjonal basis.14

Den første artikkelen min i Historisk Tids
skrift gjaldt verknaden for den norske øko
nomien av tørrfisk- og smøreksporten i sein
mellomalderen.15 Her hadde Johan Schreiner 
sett fram den hypotesen at eksporten av fisk 
og smør frå Norge i byte med kornvarer, ein 
handel som var i hendene på Hanseatane, 
hadde så katastrofale verknader for Norge at 
bytehandelen kunne vere ei hovudforklåring 
på det låge folketalet i landet i perioden. 
Korleis skulle ein så fa granska dét? Skulle ein 
berre halde seg til den vanlege eller »nye« 
økonomiske historia, med programmatisk
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bruk av omgrep og mælestavar frå økonomi
en, så ville ein berre finne at bytet mellom 
eksport- og importvarene føregikk etter 
marknadsprisane. Det som gjekk ut av landet 
var såleis ekvivalent med det som kom inn; 
inga schreinersk ulykke kunne påvisast, og 
heller ikkje det motsette.

Med di eg også her meinte at matenergien 
måtte vere ein flaskehals for folketalsutviklin
ga, under mellomaldertilhøve, fann eg då på å 
sjå etter korleis varebytet verka energimessig: 
Når nordmennene eksporterte fisk for ei lybsk 
mark, kor mykje energi representerte den fi
sken, og kor mykje energi fekk dei att for mar
ka, i form av korn? Svaret var at etter prisane 
i Lübeck fekk nordmennene att 10-15 gonger 
så mykje matenergi i form av korn som dei 
gav frå seg i form av fisk. Eg drog den slut
ninga at dette varebytet då neppe kunne ha 
ansvaret for det låge folketalet i Norge i sein
mellomalderen, eller for »Norges nedgang« 
allment. Under min disputas, som omfatta 
også dette arbeidet, fekk eg høyre av ein av 
opponentane at denne energirekninga var eit 
grovt og nær på diskvalifiserande misgrep. 
Det eg gjorde blei »fysiologi«, ikkje historie.16 
Historie hadde det derimot blitt om eg hadde 
halde meg til marknadsøkonomiske omgrep, 
her byteverdien. Og det eg gjorde, var rett 
nok ikkje i samsvar med konvensjonane i 
»ny« økonomisk historie. Men å halde oppe 
konvensjonelle gjerde mellom disiplinane har 
aldri interessert meg. Det eg var interessert i, 
var å finne ut kva som hende, og korleis det 
som hende, her varebytet, verka i samfunnet. 
Og eg synest framleis at opponentens innven
ding reelt gjekk ut på at det var viktigare å 
ikkje forandre eit visst omgrep »økonomisk 
historie« enn det var å finne ut korleis tørr- 
fiskhandelen verka i det norske samfunnet. 
Det var for meg ein meiningslaus pris å betale 
for omgrepsmessig ortodoksi.

Meir allment trur eg kontroversen viser at 
det er falsk å setje opp ein motsetnad mellom hi-

13. I alle fall i arkeologien har nok liknande prosedyrar vore brukt før, sjå Creighton Gabal, Analysis of Prehistoric 
Economic Patterns (New York etc. 1967).

14. Norges Historie 3.
15. »Hanseatane og norsk økonomi«.
16. Stein Tveit m.fl., »Kvantitative og teoretiske studiar i eldre norsk bondesoge«, Historisk Tidsskrift 55 (1976), s. 240ff.
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storiskog økologisk orientering. Denøkologiske 
orienteringa, med tilhøyrande økologiske om
grep, gjev i det minste éin måte å drive histo
rie på, liksom den »nye« økonomiske historie, 
med sine økonometriske omgrep, er éin måte 
å drive historie på. Den prinsipielle skilnaden 
er at den økologiske orienteringa inkluderer 
fleire variable, og såleis skulle gje ei meir 
omfattande forståing enn den økonometriske.

Eit sentralt drag ved norsk sosialhistorie er 
den ting at dei norske bøndene, etter at træle- 
haldet kom bort i tidleg mellomalder, aldri 
var rettsleg ufrie og aldri vart bundne til tor
va. Med hjelp av E. D. Domar17 kom eg til å 
sjå forklåringa på fridomen i eit økologisk 
lys.18 I tråd med Domars modell sette eg fram 
den tanken at det høge folketalet i forhold til 
eit sterkt avgrensa jordbruksareal i Norge alt i 
tidleg mellomalder måtte presse jordprisane 
og jordleiga så høgt opp at det truleg ikkje 
var noko ekstra å vinne for jordeigarane ved 
å ta den rettslege fridomen frå bøndene, og 
det var då heller ingen grunn til å binde bøn
dene ved torva. Her var det såleis sett opp ein 
samanheng mellom tre av dei økologiske ho- 
vudvariable, populasjonsstorleik, miljø (jor
dareal) og setrale samfunnsorganisatoriske 
drag.

Særleg i norsk øydegardsgransking i sein
mellomalderen var det eit gammalt problem 
kor langt øydegardsdanninga kunne vere eit

resultat av folketalsnedgang på grunn av pest 
eller av klimaforverring. Diskusjonen om 
samanhengen mellom desse variable innebar 
naturlegvis økologiske resonnement, lenge før 
ordet økologi var høyrt i norsk eller anna histo
riegransking. Det er såleis ikkje eg som har 
ført inn ei viss økologisk orientering i øyde- 
gardsgranskinga. Med hjelp av ein enkel 
funksjonell modell som førestilte ein »feil- 
kontrollert regulator«, tidlegare introdusert i 
samfunnsvitskapen, så vidt eg veit, av Arthur 
L. Stinchcombe,19 kom eg til å utvikle dette 
resonnementet noko vidare. Eg sette opp ein 
modell av samvariasjon mellom 6 variable 
innan ein tradisjonell bondeøkonomi.20 Sjå 
fig- 1-

Ideen var at ein kunne forutsetje at i ein 
tradisjonell bondeøkonomi ville bøndene på 
den eine sida oppretthalde ein viss mini
mumsstandard i forbruk. Den kunne uttryk
kast ved eit visst energiprodukt pr. hovud. På 
den andre sida ville bøndene, under tradisjo
nelle, stabile økonomiske og sosiale vilkår, 
heller ikkje prøve å presse standarden opp 
over eit konvensjonelt nivå. Dette siste er ein 
tanke som er uttrykt i den russiske landbruk- 
søkonomen A. V. Chayanows sentrale om
grep, »arbeid-forbrukar-balansen mellom til- 
fredsstillinga av behov og plage ved arbei
det«.21 Den aukande plaga eller irritasjonen 
ved aukande arbeidsintensitet ville etter

17. E. D. Domar, »The Causes of Slavery and Sefdom«, The Journal of Economic History XXX (1970), s. 18-32.
18. »Om årsakene til den norske bondefridomen«.
19. Arthur L. Stinchcombe, Constructing Social Theories (New York 1968).
20. »Some Causes of Change«.
21. A. V. Chayanow, The Theory of Peasant Economy (1925, Illinois 1966), s. 5-7.
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Chayanow hindre bøndene i å prøve å auke 
standarden ut over relativt tronge, tradisjo
nelle grenser. Dermed ville bondeøkonomien 
fungere omtrent som ein termostat, der for
bruket pr. hovud blei halde innafor nokså 
tronge toleransegrenser.

Ved å setje opp ein slik modell fann eg at 
variablane (»trykkvariablane«) folketalsstig
ning (Tt på fig. 1), produktivisetssenkande 
klimaendring (T2) og aukande skattetrykk 
(T3) alle ville verke i same retning; dei ville 
presse energiproduksjonen pr. hovud (H) un
der toleransegrensa, og dette ville framkalle 
kompenserande endring av kontrollvariabla- 
ne brukt areal (SJ eller produktivitetsaukan- 
de teknologiendring (S2).

Utan omsyn til kor realistisk føresetnaden 
om konstant H (produksjon pr. hovud) kunne 
vere i empiriske, tradisjonelle samfunn, tykte 
eg denne modellen, slik som andre ekvilibri- 
ummodellar, kunne vere til tankemessig hjelp 
ved avklåring av samvariasjonen mellom des
se variable. Såleis går det fram av fig. 1 at ein 
observert auke i brukt jordbruksareal (Sj), 
t.d. i tidleg mellomalder, ikkje treng forklårast 
ved ein folketalsauke som ein må slutte seg til. 
Den kan forklårast alternativt ved ei produk- 
tivitetssenkande klimaforverring, eller ved ein 
skatte- og avgiftsauke som reduserte bønde
nes disponible produkt.

Det er vel klårt at modellen på fig. 1 inklu
derer alle dei fire hovudvariable som allmenn 
økologi opererer med, og at han altså repre
senterer ei typisk økologisk tilnærming til hi
storia. Det er då også klårt at på bakgrunn av 
eigne røynsler meiner eg systemtenkjing ge
nerelt og økologisk systemtenkjing spesielt er 
eit nyttig hjelpemiddel i historiegranskinga. 
Det er naturlegvis rett, som Jens Arup Seip 
seier om slike systemmodellar, at »I sitt opp
hav er de billedlig tale, analogier hentet fra 
fysikk eller biologi, . . ,«22 I sitt opphav, ja; 
modellane er henta frå déi vitskapane. Men 
dersom ein meiner at ein økologisk system- 
modell ikkje er like relevant for eit menneske
samfunn i sitt samspel med miljøet som for 
ein sub-human biotop, så er det ein påstand.
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Og det er ein påstand som innsvevrar histo- 
rieomgrepet -  liksom »ny økonomisk historie« 
gjer. Sett på formel består innsnevringa i å 
gjere ein dyd og ei norm av ein fortidig, inn- 
snevrande praksis.

Lat meg legge til at eg er klår over at den 
økologiske modellen på fig. 1, og dei andre 
økologiske resonnementa eg har nemnt, har ei 
»grov« og enkel form. Fig. 1 kunne t.d. gje
vast matematisk form, og raffinerast på ymse 
vis. Kor langt historia her kan eller bør fylgje 
etter biologisk økologi vil eg ikkje ha sagt, 
sidan eg ikkje er kompetent til å seie noko 
særleg om det.

Det mest spennande, og det viktigaste, per
spektivet økologien no gjev til studiet av ut
viklinga av menneskesamfunnet, og altså til 
historia, er vel dette: Når økosystem i naturen 
gjennom suksessive stadia utviklar seg mot 
stabilitet eller »modenhet«, inneber dette at 
dei utviklar seg frå det mindre til det meir 
komplekse. Kompleksiteten består særleg i at 
eit stort tal arter opptrer i samspel, og balan
serer kvarandre. Økosystem med ein eller fa 
arter vil vere ytterst sårbare og ustabile.

No består heile den menneskelege kultu
rutviklinga, dvs. historia, økologisk sett i ut
vikling av lokale og universelle økosystem 
som er dominert av éin eller av fa arter. 
Korndyrking er såleis ein monokultur som 
berre kan haldast oppe ved menneskets med
vitne inngrep.

I det globale økosystemet har mennesket 
sjølv fatt ein så dominerande posisjon at dette 
systemet ikkje kan nå noko balansert stadium 
på »normal« vis, ved eit stort tal arter som 
held kvarandre i balanse. Det vil seie, slik 
»naturleg« balanse kan berre nåast etter at 
mennesket har blitt redusert ved ein nær ut- 
slettande katastrofe. -  Og på langt nok sikt 
kan atomkrigen vel fungere som eit slikt øko
logisk »nødvendig« steg mot balanse. -

Dersom det globale økosystemet skal kunne 
balanserast, samtidig som éin art, mennesket, 
opptek ein så dominerande plass, kan dette 
då, i lys av økologisk innsikt, berre skje gjen
nom menneskets medvitne, kontrollerande ar-

22. Utsikt s. 8.
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beid, som erstattar den »naturlege« balansen 
mellom mange arter.

Økologisk innsikt tyder altså på at dersom 
historia er ein blind, umedviten prosess, såzna 
ho ende med den heilt store katastrofen, i den 
eine eller den andre forma. Ei økologisk inspi
rert historie kan altså ikkje bli »rein biologi«. 
Tvertimot vil slik innsikt peike ut den fjerde 
variabelen, den politiske organisasjonsforma, 
medvite kontrollert, som den suverent vikti
gaste i eit økologisk orientert samfunnsstudi- 
um. Men kravet vil dg vere at den variabelen 
ikkje blir studert i isolasjon frå dei andre.

2. Økologi som ideologi?
Når eg til slutt vil seie nokre fa kritiske ord om 
historisk bruk av økologien, er dessa orda 
ikkje retta mot økologien, men mot visse 
bruksmåtar av økologiske tilnærmingar til hi
storia. Det eg særleg tenkjer på, kunne kallast 
demografisk og teknologisk determinisme.

Det utilstrekkelege i ein demografisk de
terminisme, dvs. i ei oppfatning som langt på 
veg ser folketalsutviklinga som ein uavhengig 
variabel som kan forklåre alt vesentleg, har 
særleg blitt klårt for meg gjennom ein di
skusjon i Past & Present. Han vart innleia av 
Robert Brenner i 1976.23 Emnet var den øko
nomiske utviklinga i Europa i sein mellomal
der og tidleg nytid. Utan å gå i detalj her, 
synest eg Brenner på ein overtydande og tan- 
kevekkande måte har vist at t.d. den raskare 
økonomiske voksteren i England, den seinare 
i Frankrike og Aust-Europa, på ingen måte 
kan forklårast ved å vise til ei demografisk 
utvikling som ikkje var særleg ulik i desse om
råda. Folketalsutviklinga var ein faktor i sam
spelet over alt. Men det som ga det ulike re
sultatet, også med omsyn til økonomisk vok
ster, var ulike klasse- og maktforhold. Særleg 
viktig blei den engelske mellomklassen, og dei 
sosiale stridane som var ein føresetnad for 
framvoksteren av den. Demografisk determi

nisme er altså ei utilstrekkeleg og falsk histo
rieoppfatning.

Den teknologiske determinismen er natur
legvis representert av det slaget såkalla vul
gærmarxisme som elles kan beleggast med 
sitat frå Marx sjølv. Den går ut på at »hand- 
kverna gjev eitt samfunn, vasskverna eit an
na«. Her kan eg, til ei avveksling, sitere nokre 
ord av meg sjølv til skrekk og åtvaring. Mi 
Norges histore 3 frå 1976, om perioden 
1177-1319, slutta slik: »sannheten er vel, 
blant annet, at med et så lite produktivt næ
ringsliv som høymiddelalderen hadde, var 
fattigdommen og elendigheten viss, enten 
skatter og avgifter var noe høyere eller lavere, 
særlig med det raskt økende folketallet«.24 
Dette kan i og for seg vere sant nok; men 
sanninga er som kjent heile sanninga; og kri
tisk historieskriving består i å spørje etter 
føresetnadene, også for eit visst teknologisk 
gitt produktivitetsnivå. I dag må eg vedgå at 
dei attgjevne orda fungerer ideologisk og 
apologetisk. Dei skjuler det ansvar som den 
tids klasse- og maktforhold hadde, også for å 
sementere den tids låge teknologiske nivå. 
Hovudsaka var at klassesystemet ikkje ga 
motiv for å utvikle teknologien. Dei bestem- 
mande lag greidde seg gjennom politisk og 
militær maktbruk. Ideologiproduksjonen i 
sluttorda i boka er så mykje meir beklageleg 
som heile boka elles, som ikkje har vore rekna 
for apologetisk mot klassesystemet, har rike
leg konkret materiale til å påvise den reelle 
samanhengen.

Å legge ei overdriven vekt i historiefram
stillinga på den einskilde av dei økologiske va
riable, som populasjonsstorleiken, eller tek
nologien, eller det fysiske miljøet, kan såleis 
skape ideologisk historieskriving. Men dette 
er ikkje feilen til den ekte økologiske tilnær
minga. Ho går tvert imot ut på å sjå på sam
spelet. Og som før sagt blir det ein konsekvens 
av eit økologisk syn på menneskesamfunnet at 
den fjerde variabelen, organisasjonen, blir 
særskilt sentral. Her kjem også inn den kunn-

23. Robert Brenner, »Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe«, Past & Present 
70 (1976).

24. Norges historie 3, s. 460.
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skaps- og førestillingssida som er eitt aspekt 
ved samfunnsorganisasjonen.

Den økologiske synsmåten fører til opp- 
retthald av historia som ein humanistisk og

Historie som økologi og økologi som ideologi 

samfunnsvitskapleg disiplin, men krev disip
linen utvikla i ei inklusiv, ikkje ei eksklusiv 
form.
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Familiebruget under pres
— økologiske og sociale betingelser for den nordvesteuropæiske agrarudvikling
1300-1700
Af Kristof K. Kristiansen

»I betragtning af emnets væsentlighed kan 
det undre, at ingen tidligere har taget det op«. 
Således indledes mange historiske fremstillin
ger; og ikke altid undrer man sig efter endt 
læsning helt så meget, som man åbenbart ef
ter forfatterens mening burde. Omvendt er 
der andre emner, der alene i kraft af deres 
omfang og kompleksitet påtvinger sig interes
se og til stadighed frister historikere til at 
formulere nye spørgsmål og give nye svar. År
sagerne til at netop Vesteuropa i det 16.-18. 
årh. kom ind i en stabil, positiv udviklinsspi- 
ral og var i stand til for en periode at under
lægge sig resten af verden, er historiografiens 
bedste eksempel på sådan et emne. Og forsk
ningsdiskussionen er blevet stimuleret ved, at 
den sammenvævning af fortids- og nutids
tolkning, der findes i al historieforskning, her 
er så iøjnefaldende: uafhængigt af hvor vidt
gående aktuelle politiske konklusioner en for
sker drager af sine resultater, vil læseren være 
tilbøjelig til at overføre de fremanalyserede 
kvaliteter ved en samfundsstrukturs genese 
på dens fuldtudbyggede former. Sagt mere di
rekte: hvis man i skildringen af kapitalismens 
oprindelse understreger processens sociale 
omkostninger, så kastes der også skrålys over 
den sociale ulighed i dag. Lægges hovedvæg
ten på handelens positive betydning, har man 
med eller mod sin vilje givet grundlag for hi
storiske analogislutninger til støtte for libera
lisme og frihandelsområder. Fremhæves sta
tens rolle i processen kan man risikere, at ny
konservatismens kronikfabrikanter sporen-

stregs påviser, at det her peger lige frem mod 
Gulag Øhavet.

Det er syntesens vilkår, at den historiske 
virkelighed må beskæres og presses ind i en 
fast fortolkningsramme, men i debatten om 
Vesteuropas unikke udviklingsvej har de 
stærke politiske overtoner forstærket tenden
sen til forenkling. Stridende skoler har hver 
for sig søgt at begrunde, hvorfor en enkelt 
faktor var den afgørende: handel, eller klasse
kamp, eller statsdannelse, o.s.v. De sidste ti
års økologisk orienterede historieforskning 
har på værdifuld måde modificeret traditi
onelle idealistiske tolkninger, hvor mennesket 
fremstod som historiens suveræne skaber. 
Den har stillet spørgsmål som: hvor langt be
stemmes samfundslivet af de grundlæggende 
naturvilkår? hvilke muligheder har menne
sker i skiftende sociale sammenhænge og med 
forskellige teknologiske hjælpemidler for at 
ændre disse vilkår? Økologiens faglige succes 
har imidlertid været så stor, at også den nu 
tenderer mod ikke blot at modificere men og
så at konkurrere med etablerede monokausale 
forklaringer.

Diskussionen har nået en fase, hvor enhver 
af hovedpositionerne kan anfægtes ud fra én 
af de øvrige, og hvor yderligere undersøgelser 
efter enstrengede hypoteser ikke synes at 
kunne afkaste væsentlige nye indsigter.1 En 
nærliggende forskningsmæssig konsekvens, 
man kan drage af denne situation, er at sænke 
ambitionsniveauet og undersøge, hvor langt 
det reelt er muligt at forene indsigter fra de

Kristof K. Kristiansen, f. 1948, cand.mag.

* Dette oplæg udspringer af så hyppige diskussioner med Peter Christensen, Jens Rahbek Rasmussen og Niels Steens- 
gård, at jeg ikke kan afgøre hvor egne ideer afløses af lånte. Opstillingen i fig. 2 er dog direkte inspireret af Niels 
Steensgård.

1. Jvf. dette tidsskrifts indledende artikel »Økologisk balance og historisk forandring«. De diskussioner af neomalthu- 
sianernes og Ester Boserups teorier, der findes her, forudsættes i det følgende bekendt.
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forskellige positioner, hvis man opgiver at 
strides om første årsager til udviklingen.

På disse præmisser er det denne artikels 
intention at demonstrere de hovedformer, 
hvorunder økologiske, sociale og politiske 
faktorer griber ind i hinanden i Nordvest- 
europas agrarudvikling. Det må understre
ges, at der er tale om en modelkonstruktion, 
et skematisk forsøg på systematisk at vise 
hvordan et begrænset sæt af variable typisk 
kan samvirke. Der er ingen diskussion af de 
komplicerede kildeproblemer, og henvisnin
ger og eksempler er begrænset til et mini
mum.

Grundlæggende naturvilkår
Det er en afgørende forudsætning for økono
misk og social udvikling, at befolkningstæt- 
heden når et vist niveau.

I det middelalderlige Nordvesteuropa talte 
de naturlige forhold ikke umiddelbart til 
gunst for en høj befolkningstæthed. Store om
råder bestod af tunge, lerholdige jorder, der 
krævede kraftige redskaber, trækdyr og hårdt 
arbejde for at kunne udnyttes. Der var ingen 
paralleller til højtydende afgrøder som ris og 
majs, der under varmere himmelstrøg gav fø
degrundlag for en stigende befolkning. Kar
toflen blev først kendt efter Amerikas opda
gelse og blev kun langsomt udbredt, og de 
lavereydende kornsorter, der i mangel af bed
re måtte tjene som basisafgrøder, havde ikke 
optimale vilkår.

Vækstperioden var meget kort og regn
mængden så stor, at det naturlige foldudbytte 
blev relativt lavt og risikoen for en katastrofe
høst til stadighed var nærværende. I den lan
ge vinterperiode kunne jorden ikke bearbej
des, og da den nødvendige arbejdskraft
mængde bestemtes af spidsbelastningsperio
derne omkring pløjning og høst, som skulle 
overstås hurtigt, var der en stærk tendens til 
underbeskæftigelse resten af året. Klimaet 
gav til gengæld relativt gunstige betingelser 
for kvæghold, da græsset normalt ikke blev 
svedet af i sommersolen selv i støtteområder
ne.

Der lå primært tre udviklingsmuligheder

Familiebruget under pres

inden for disse naturrammer: For det første 
kunne driften intensiveres, hvis man fandt 
midler til at regulere overskudsvandet; for det 
andet var det relativt let at øge frugtbarheden 
ved at integrere husdyrhold og dyrkede af
grøder inden for samme område; for det 
tredje fandtes der en stor naturlig arbejds
kraftreserve, som kunne aktiveres, hvis der 
opstod muligheder for supplerende arbejde 
uden for landbruget.

Det selvforsyningsorienterede 
familiebrug
Vesteuropa blev -  muligvis pga. naturens 
ugæstfrihed -  sent koloniseret, og selv om
kring 1300, hvor de første tegn på en malthu- 
siansk krise viste sig, var befolkningstætheden 
stadig relativt lav.

På dette tidspunkt var agrarsektoren næ
sten helt dominerende i det økonomiske liv. 
Produktiviteten var så lav og de sekundære og 
tertiære sektorer så små, at op mod 90% af 
den menneskelige arbejdskraft var knyttet til 
jordens udnyttelse.

I de tætbefolkede korndyrkende støtteom
råder var den grundlæggende produktionsen
hed det individuelle bondebrug, organiseret 
inden for landsbyfællesskabet, og med famili
en som primær arbejdskraft. Den enkelte 
bonde ejede dyrkningsredskaberne og havde 
inden for mere eller mindre faste rammer be
siddelsesretten til nogle jordlodder, idet dog 
bondens kontrol med dyrkningsformen på 
forskellige områder kunne være begrænset af 
landsbyfællesskabet og godsejeren. En del af 
værdiskabelsen tilegnedes af overordnede in
stanser (godsejer/kirke/konge), men derud
over var produktionen hovedsagelig oriente
ret mod selvforsyning.

Kun en lille del af produkterne nåede mar
kedet, og kun fa varer som fx. salt og jern var 
det strengt nødvendigt at hente udefra; ellers 
tilstræbtes det, at livsfornødenheder og red
skaber tilvirkedes lokalt. Familiebruget var 
altså nok truet af naturens luner, men be
skyttet mod markedets omskifteligheder. Dets 
eksistens var ikke bundet til uforudsigelige 
konjunkturskift eller vilkårlige forsynings-
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problemer. Og forsåvidt elementære behov og 
feudale forpligtelser var tilgodeset (hvad der 
undertiden i sig selv kunne være svært nok), 
kontrollerede familien selv arbejdsprocessen 
og havde mulighed for at vælge imellem ar
bejde eller fritid.2

Trods disse basisvilkår for alle de individu
elle familiebrug og trods de restriktioner på 
arbejdskraft og jordmarked, den feudale 
struktur opstillede, synes de middelalderlige 
landbrugssamfund at være præget af en stærk 
social differentiering og mobilitet. Med en vis 
forsigtighed plejer man at anslå, at den mest 
effektive driftsenhed for slettebrug var ca. 
12 ha. Under forudsætning af, at der ikke 
skulle ydes hoveri, kunne en familie med to 
voksne sønner klare dette, og ved siden af 
kornafgrøder kunne der produceres tilstræk
kelig føde for et plovspand. Op til dette areal 
var fodertilførsel usikker og ved brug under 
3 ha måtte den selvstændige produktion 
suppleres med arbejde for andre, blot for at 
der kunne skaffes føde til familien. Det skarpe 
skel mellem store og små bønder synes at væ
re et gennemgående træk i alle førindustrielle 
bondesamfund. Opdelingen behøver dog ikke 
at repræsentere en varig lagdeling, men kan 
også i et vist omfang afspejle husstandens 
cyklus: i takt med at børnene voksede til, øge
des produktiviteten og akkumulationsevnen 
for så atter at falde, når forældrene blev ældre 
og/eller børnene flyttede. Evt. ophobet jord 
kunne desuden atter opsplittes ved arveopde- 
ling.3

Der kan derfor være grund til at understre
ge, at der inden for landsbyen godt kunne 
være en funktionel og dynamisk samvirken 
mellem store og små brug uden at der på lang 
sigt skabtes øget social differentiering eller at 
landsbyens relative autonomi blev brudt.

Det er almindelig anerkendt, at familiebru
get var en funktionel og fleksibel produktions
enhed. Til gengæld har en lang forsknings
tradition understreget de produktivitets
hæmmende træk ved landsbyfællesskabet: 
trægheden i den kollektive beslutningsproces, 
ageropsplitningens belastning af materiel og 
arbejdsevne, den høje risiko for spredning af 
ukrudt mellem agrene og sygdom blandt de 
fællesgræssende dyr o.s.v. At disse dyrknings
systemer trods alt har eksisteret i store dele af 
Europa gennem 6-800 år er blevet opfattet 
som et udtryk for bøndernes passivitet og tra
ditionsbundethed.4 Færre har villet drage den 
alternative og mere nærliggende slutning, at 
stabiliteten faktisk skyldtes, at fællesskabet på 
givne teknologiske, sociale og økonomiske vil
kår var en overordentlig hensigtsmæssig in
stitution. En række nyere forskningsbidrag er 
dog nu langsomt ved at ændre dette billede. 
For at tage et lokalt eksempel: Thorkild 
Kjærgaards og Karl-Erik Frandsens nyligt 
publicerede undersøgelser af dansk landbrug 
i det 17.-18. årh. demonstrerer, at bønderne 
inden for fællesskabet udmærket var i stand 
til at udnytte konjunkturskift og naturforhold 
og indføre komplicerede rotationssystemer 
og produktivitetsfremmende driftsomlægnin- 
ger.5

Kritikerne har ret så langt, at fællesskabet 
ikke er et hensigtsmæssigt redskab til at sikre 
den enkelte bonde det maksimale udbytte 
under optimale dyrkningsvilkår. Til gengæld 
kunne det minimere risikoen for alle landsby
ens medlemmer under gennemsnitlige eller 
dårlige dyrknings vilkår.6 Trods periodisk vel
stand levede den vestlige bonde under hun
gerkrisens trussel pga. det ustabile klima, et 
forhold der manifesterer sig i de voldsomme 
svingninger fra år til år i de lejlighedsvis

2. En fyldig analyse af familiebrugets vilkår findes i R. Hilton: »A Crisis of Feudalism«, Past and Present nr. 80, 1978 p. 
3-19.

3. Jvf. E. Le Roy Ladurie: »Peasants« i P. Burke (ed.): The New Cambridge Modern History, vol. 13, Cambridge 1979 p. 
115-163 og C. Lis og H. Soly: Poverty and Capitalism in Preindustrial Europe, Hassocks 1979 p. 1-8.

4. Det seneste eksempel herpå er J. Blum: The End of the Old Order in Rural Europe, Princeton 1978.
5. T. Kjærgaard: Konjunkturer og afgifter, København 1980; K.-E. Frandsen: Vang og tagt, Esbjerg 1982.
6. Dette forhold fremhævede allerede M. Bloch i French Rural History, London 1966 (opr. 1931) p. 233 ff; i en række 

artikler gennem 1970’erne har D. McCloskey udviklet teorien i stor skala, se fx. »English Open Fields as Behavior 
towards Risk«, Research in Economic History, vol. 1, 1976 p. 124-170.
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Figur 1. Skematisk fremstil
ling af den økologiske balance 
inden for traditionelt nord
vesteuropæisk trevangsbrug ud
viklet af Aa. H. Kampp og 
K.-E. Frandsen på grundlag 
af C. F. Smith: An Histori
cal Geography of Western 
Europe before fondon 
1967, p. 206. Det er især be
mærkelsesværdigt hvor tæt og 
effektivt kvæghold og kornpro
duktion er integreret. Ændres 
ét element i skemaet vil derfor 
hele balancen i systemet blive 
forrykket. Den samme effekt 
kan opstå ved fradrag i hø
studbyttet til landgilde, skatter 
og tiende. Disse eksterne, 
tvangsmæssige indgreb i pro
duktionsvilkårene er ikke 
medtaget i skemaet.

Familiebruget under pres

overleverede opgørelser over høstudbyttet. 
Denne trussel var reel også for de større bøn
der. Faren for mug eller spiring i kornet under 
primitive oplagringsvilkår besværliggjorde 
længerevarende oplagring fra gode høstår, og 
de store udgifter ved landtransport kunne til
svarende begrænse mulighederne for tilførsel i 
mangelår, selv om man havde penge nok. 
Generelle katastrofesituationer, hvor høsten 
slog helt fejl flere år i træk (som fx. 1315-17), 
kunne man ikke forsikre sig mod. Ved at for
dele sin jord på en række områder med for
skellig klimafølsomhed opnåede den enkelte 
bonde imidlertid en risikominimering i de ty

piske år, hvor sol og regn hverken fordelte sig 
katastrofalt eller optimalt. Som en tillægsge
vinst kunne evt. opnås en udjævning af ar
bejdspresset i høstperioden, fordi åsene ikke 
modnedes samtidigt. Fælles græsning på 
stubbene gav ikke blot ekstra foder og mindre 
arbejde og færre udgifter til indhegning, men 
også større udbytte af gødningen fordi ind
holdet af hurtigt nedbrydelige kvælstofsfor- 
bindelser kunne udnyttes fuldt ud på agerjor
den.

Endelig var landsbyfællesskabet også en 
politisk institution, et redskab til at minimere 
indbyrdes konflikter i et tætbefolket område
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og regulere forholdet til udenforstående.7 I et 
samfund uden effektiv centraliseret retshånd
hævelse er det også på dette område svært at 
forestille sig bedre alternativer.

Disse skematiske observationer er blot eks
empler på, at de traditionelle dyrkningssy
stemer på givne økologiske og sociale præmis
ser har kvaliteter, som ofte er blevet under
vurderede. Ja, det selvforsyningsorienterede 
familiebrug organiseret inden for landsby
fællesskabet udgør et politisk og økonomisk 
system, hvis hensigtsmæssighed og fleksibili
tet er så stor, at dets opretholdelse er lettere at 
forklare end dets opløsning.

Familiebruget under pres
I udviklingen fra traditionelle bondesamfund 
mod industrisamfund er strukturelle ændrin
ger og produktivitetsforbedringer inden for 
landbruget helt centrale: en produktivitets
øgning pr. arbejdstime eller arbejdsår er nød
vendig for at der kan frigøres arbejdskraft fra 
fødeproduktionen til de øvrige sektorer. Bøn
derne skal kunne udbyde en stabil forsyning 
af føde- og råvarer til de fremvoksende in
dustricentre, og samtidig er det en forudsæt
ning for disse centres vækst, at bønderne afta
ger deres produkter. Der findes i historien 
mange eksempler på, at en enkelt region op
når velstand gennem specialiseret produktion 
af luksusvarer for et internationalt marked -  
våben og rustninger fra Toledo og Nürnberg, 
venetiansk glas, florentinsk klæde, Lyon-silke 
osv. Men en systematisk vækst inden for et 
større område må -  specielt i en overgangsfa
se -  være forankret i et bredt hjemmemarked 
for dagligvarer. For at bonden skal kunne 
opfylde denne dobbelte funktion som produ
cent og forbruger, er det en nødvendig -  om 
end ikke tilstrækkelig -  forudsætning, at ten

densen til selvregulering og selvforsyning i 
familiebruget afløses af en større markedsori
entering og en mere intensiv udnyttelse af de 
naturlige ressourcer.8

Intensivering og forbrugsændring kan ske 
enten aflyst eller afnød. Ved konkrete detail
undersøgelser vil disse mekanismer gerne 
optræde i mange varianter og kombinationer, 
men ser vi på de lange linier i historien, kan 
de typiske faktorer skematiseres ret enkelt: 
bonden kan selv vælge at arbejde hårdere for 
at leve op til ændrede sociale normer, eller 
fordi han via markedet har mødt varer, som 
han ønsker at anskaffe. Den tvangsmæssige 
intensivering kan enten have et socialt eller 
økologisk udgangspunkt: øgede forpligtelser 
over for den lokale feudalherre eller stats
magten (henholdsvis decentral og central 
merprodukttilegnelse) i det første tilfælde; 
ressourcemangel forårsaget af miljøskader 
eller befolkningsvækst i det andet tilfælde (jvf. 
fig. 2). De enkelte faktorer skal jeg nu kort 
kommentere.

Selvvalgt ændring af
forbrugs/arbejdsmønster
Den historiske betydning af religiøse eller so
cialt betingede kollektive normskift er almin
delig anerkendt, men de er svære at analyse
re. Bevægelserne er normalt langsomme og 
afkaster kun spredt og sværtfortolkeligt kil
demateriale. Dertil kommer at vor egen soci
alisering sætter grænser for, hvor langt vi kan 
sætte os ind i alternative normer. Antropolo
giske undersøgelser af »primitive samfund« i 
dag rummer utallige eksempler på, at ar- 
bejdsintensiteten øges fx. for at formilde gu
derne med offergaver eller for individuelt eller 
kollektivt at vinde prestige gennem splendide 
gæstebud, gavegivning eller simpel destruk-

7. Jvf. R. C. HofFmann: »Medieval Origins of the Common Fields« i W. N. Parker og E. L. Jones (eds).: European 
Peasants and their Markets, Princeton 1975 p. 23-75.

8. Med »intensivering« menes her blot, at bonden arbejder hårdere pr. time eller pr. år. Hårdere arbejde vil normalt 
resultere i øget udbytte pr. arealenhed. Griber mennesket tilstrækkeligt dybt ind i naturens kredsløb, kan konse
kvenserne dog blive de modsatte, fx. ved udpining og erosion. At intensivering både fører til øget udbytte pr. 
arealenhed og pr. arbejdstime/arbejdsår er et positivt specialtilfælde, som vil blive diskuteret nedenfor.
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Fig. 2. Familiebruget under pres.

tion af værdier -  såkaldte potlatch-ceremo- 
nier.9 Og forbrugsmønsteret i de moderne 
industrisamfund demonstrerer da også til 
overflod, i hvilket omfang mennesket kan væ
re villig til at give afkald på fritid for at leve 
op til tilsyneladende irrationelle statuskrav.

Det hører med til den traditionelle vest
europæiske selvforståelse, at vi har været me
re flittige end andre folk -  eller ihvertfald blev 
det på et eller andet tidspunkt i middelalder 
eller nyere tid. Klichéprægede forestillinger 
om forskelle i verdensreligionernes indflydelse 
på den enkeltes udfoldelsesevne blev tidligere 
ofte bragt i anvendelse ved forklaringer på 
denne udviklingsskabende vestlige flid. Is
lams fatalisme og buddhismens forsagelse af 
verden skulle således have gjort asiaterne 
passive og resignerede, mens kristendommens 
lineære tidsbegreb og anerkendelse af den fri 
vilje omvendt stimulerede udadvendt og mål
rettet handling.10

Det mest subtile og storstilede eksempel på 
sådanne religiøst og social-psykologisk funde
rede udviklingsforklaringer er Max Webers 
teori om, at de protestantiske sekter på givne 
økonomiske vilkår fremkaldte en særlig »ka
pitalistisk«, kaldspræget arbejdsmoral og 
profitorientering. Teorien blev lanceret i 
1904-05 og er karakteristisk nok i dag lige så

omdiskuteret, som da den først blev frem
sat.11 Ud fra et strengt videnskabeligt syns
punkt vil teoridannelser af denne karakter 
formentlig aldrig blive andet end kvalificere
de gæt. Hvornår »den kapitalistiske ånd« 
kommer ind i historien og i hvilket omfang 
den må opfattes som andet og mere end en 
konsekvens af lønarbejdets og markedets ud
bredelse forbliver derfor et åbent spørgsmål.

I modsætning til bevidsthedshistoriens 
uhåndgribelige problemer er konsekvenserne 
af markedsudviklingen mere overskuelige og 
kontante. En bondefamilie uden markeds
kontakt, der ved en begrænset arbejdsindsats 
kan producere 3-4000 kalorier pr. fami
liemedlem pr. dag, vil ikke umiddelbart have 
nogen grund til at arbejde hårdere. Er der 
mulighed for at afsætte en evt. overskudspro
duktion og i stedet købe varer, som er af en 
anden karakter eller af bedre kvalitet end 
dem, man selv kan producere, er der imidler
tid en klar motivation til produktivitetsøg
ning. Og dertil kan så komme den individu
elle og samfundsmæssige specialiseringsge
vinst, som allerede Adam Smith og Ricardo 
fremhævede. En bonde kan fx. ved at arbejde 
500 timer mere producere så meget korn, at 
han kan købe det arbejdsredskab, som han 
måske tidligere måtte arbejde 1000 timer for

9. En introduktion hertil kan findes i K. Hastrup og J. Ovesen: Etnografisk grundbog, København 1980 p. 236 AT.
10. For en effektiv tilbagevisning af sådanne teorier i forbindelse med Islam se M. Rodinson: Islam and Capitalism, Austin 

1978.
11. En bred introduktion til denne sværtoverskuelige debat findes i antologien Die protestantische Ethik bd. 1—2, München 

1965-68.
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selv at fremstille. Og håndværkeren kan fa 
samme gevinst ved at specialisere sig i frem
stilling af redskaber og til gengæld ty til mar
kedet for at købe det korn, han tidligere selv 
dyrkede.

Der findes kun fa undersøgelser af, hvordan 
de traditionelle familiebrug konkret er blevet 
integreret i markedet. I en undersøgelse af de 
Nordlige Nederlande mellem 1500 og 1700 
har Jan de Vries imidlertid demonstreret, 
hvorledes landbrugsrevolutionen her netop 
udsprang af bøndernes bevidste specialise
ring: husgeråd, klæder og redskaber, som 
man traditionelt havde fremstillet selv, valgte 
man i stedet at indkøbe på markedet og bruge 
tilsvarende mere tid til jordens dyrkning.12 At 
dette valg overhovedet kunne træffes havde 
imidlertid mange specifikke forudsætninger, 
deriblandt de exceptionelt gode transport
muligheder ad vandvejene. Transport over 
land udgjorde en af de kraftigste hindringer 
for udbredelsen af handel med tunge daglig
varer i det førindustrielle Europa. A. H. M. 
Jones har påpeget, at det omkring år 300 var 
billigere at sejle korn fra Syrien til Spanien 
end at fragte det 120 km over land, og indreg
ner man skibenes øgede lasteevne har denne 
forskel været endnu mere udpræget i middel
alder og nyere tid. Helt frem til jernbanealde
ren er familiebrugets muligheder for at blive 
integreret i markedet derfor afhængig af af
standen til sejlbart vand.

Også på et andet grundlæggende område 
adskilte de hollandske bønder sig fra de fleste 
af deres europæiske standsfæller ved middel
alderens slutning. De var næsten uden feu
dale forpligtelser og kunne -  bortset fra be
grænsede statslige afgifter -  disponere frit 
overjord og indtæger og selv nyde godt af den 
øgede produktion. Der er imidlertid ingen po
sitiv automatik i handelsudviklingens sam
fundsmæssige konsekvenser. Når et feudalise-

ret samfund gennem markedskontakt får mu
lighed for at afsætte produkter, er det ikke 
blot bonden, der evt. motiveres til at øge ar
bejdsindsatsen. Feudalherren (eller stats
magten) får også en god motivation til at 
tvinge bonden til at arbejde hårdere, at satse 
ensidigt på den afgrøde, der kan sælges og 
selv indkassere udbyttet. Udfaldet af dette 
modsætningsforhold bestemmes af styrkefor
holdet mellem klasserne. Hvis feudalherren er 
i stand til at styre arbejdsprocessen og eks
propriere produktionsgevinsten kan en mar
kedsudvidelse -  i modsætning til de klassiske 
liberalisters optimisme -  derfor fremme den 
sociale ulighed og føre til økonomisk stagna
tion og agrar monokultur. Det korneksporte
rende Polens udvikling efter ca. 1500 turde 
være det bedste eksempel på en sådan negativ 
udviklingsspiral.14

Social tvang
Handel og markedstilknytning kan altså have 
både positive og negative konsekvenser. Det 
samme kan feudalherrens og statsmagtens 
tvangsmæssige tilegnelse af bondens merpro- 
dukt.

I Georges Duby’s autoritative analyse af 
Vesteuropas økonomiske vækstfase fra ca. 
1000 til ca. 1300 er det netop disse tvangsme
kanismer, der opfattes som udviklingens 
drivkraft. Afgiftskravene til bønderne frem
tvinger produktionsforbedringer og markeds
relationer, som igen muliggør befolkningstil
vækst, en endnu større produktion osv.15 
Heroverfor står så eksempelvis Robert Bren
ners m.fl.’s analyse af de følgende perioder, 
hvor den generelle agrarkrise i det 14. årh. 
såvel som den mere ujævne krise i det 17. årh. 
(der især kan registreres i fransk landbrug) 
først og fremmest ses som et resultat af over

12. J. de Vries: The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-1700, New Haven 1974. Joan Thirsk giver i Economic Policy 
and Projects, Oxford 1978 en række instruktive eksempler på, i hvor stort omfang enkle dagligvarer cirkulerede på 
markedet i England i det 16.-17. årh., men hun går ikke ind i en egentlig analyse af familiebrugets markedsrelati
oner.

13. A. H. M. Jones: The Later Roman Empire vol. 2, Oxford 1964 p. 841 f.
14. Jvf. fx. W. Kula: An Economic Theory of the Feudal System, London 1976.
15. G. Duby: The Early Growth of the European Economy, London 1974, p. 257 ff.
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udbytning.16 Disse teorier hviler implicit på 
to hypoteser. Ifølge Duby ville de højmiddel
alderlige bønder uberørt af tvangsmekanis
merne have opretholdt en lav produktivitet; 
ifølge Brenner ville de senmiddelalderlige 
bønder ved egen kraft have kunnet udvide fø- 
deproduktionen tilstrækkeligt, hvis de feudale 
forpligtelser ikke havde blokeret deres hand
lemuligheder. Kontrafaktiske hypoteser af 
dette omfang unddrager sig gængse falsika- 
tions-/verifikationsprocedurer. Anerkendes 
det, at forfatterne ihvertfald har sandsyn- 
liggjort rimeligheden af deres hypoteser -  og 
ved analyser af den historiske langtidsudvik
ling må man normalt lade sig nøje med sand
synligheder -  tegner der sig et billede, hvor 
udbytningen uafhængigt af dens menneskeli
ge omkostninger til en vis grænse er udvik
lingsfremmende: den fører til produktivitets
øgning, nedbryder tendensen til stabil balan
ce inden for familiebruget og tvinger land
brugsprodukter ud på markedet. Grænsen 
optræder typisk i den situation, hvor en pro
duktionsøgning ikke uden videre kan finde 
sted blot ved at øge arbejdsindsatsen, dvs. når 
der ikke er mere ny jord, der umiddelbart la
der sig dyrke, og øget afkast på eksisterende 
agre kræver omfattende driftsomlægninger. 
Har bonden ikke sociale og økonomiske mu
ligheder for at gennemføre sådanne ændrin
ger, truer stagnationen. Alternativet består i 
at tilkæmpe sig en øget del af merproduktet. 
Her som ved etableringen af markedsrelati
onerne bliver den videre udvikling altså be
stemt af udfaldet af de sociale konflikter over 
retten til at disponere over bondens produk
tion.

Hvis først bonden er integreret i markedet 
vil skatter og feudale afgifter altid begrænse 
hans efterspørgselsevne og dermed udviklin-
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gen af et stabilt massemarked for dagligvarer. 
Dette modsvares naturligvis af øget forbrug 
hos overklassen, men forbrug af en anden ty
pe og med færre multiplikatoreffekter end 
massemarkedet. En del går til det tvangsap
parat -  væbnet følge, soldater, fæstninger -  
som udgør den ultimative forudsætning for 
merprodukttilegnelsen. En anden del går til 
luksusforbrug -  klæder, smykker, fester, mo
numentalbyggeri osv. Selv om den sidst
nævnte kategori ikke blot betragtes som øko
nomisk irrationelt frådseri, men også som in
vestering i »ideologisk undertrykkelse«, en 
understregning af den gudgivne afstand mel
lem høj og lav, aktiverer et sådant forbrug 
kun relativt få mennesker produktivt, især in
den for langdistancehandel og højt specialise
rede håndværk.17

I et udviklingsperspektiv opviser tvangs
apparatet til gengæld andre kvaliteter. Så vil
kårligt det ofte bliver anvendt over for de 
umiddelbare producenter, repræsenterer det 
dog et værn mod ydre fjender og en garanti 
for en vis intern retssikkerhed, der igen er en 
forudsætning for at markedsrelationer kan 
bringes i stand. På denne baggrund har Fre
deric Lane opstillet en model for den moderne 
stats udvikling i det 16.-18. årh. -  en model 
der med modifikationer også kan overføres på 
den middelalderlige feudalherre.18 Den 
merprodukttilegnende instans opfattes som et 
firma, der i kraft af et voldsmonopol i et givet 
område »sælger« beskyttelse og retfærdighed 
til beboerne, som »betaler« med skatter og 
afgifter. I kraft af stordriftsfordele kan stats
magten få en »profit« og beboerne opnå go
der, de ikke individuelt kan producere. Stor
driftsfordelene er imidlertid ikke ubegrænse
de. Med et givet administrativt og militært 
potentiale falder effektiviteten, hvis området

16. R. Brenner: »Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe« Past and Present, nr. 70 
1976, p. 30-74. Angående konsekvenserne af den statslige beskatning i det 17. årh., se N. Steensgård: »Det syttende 
århundredes krise«. Historisk Tidsskrift 12. rk. IV 1970 p. 475-504.

17. En delvis undtagelse er dog de statslige militærudgifter til de store stående hære efter 1600. I det omfang der her var 
tale om en opsugning af uproduktiv arbejdskraft, der før ernæredes inden for landsbyen, kanaliseredes statsindtæg
terne via deres aflønning nu videre til markedsefterspørgsel. Tilsvarende gav den militære udrustning grundlag for 
massefabrikation af dagligvarer. Jvf. herom J. de Vries: The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750, London 
1976 p. ,200 ff. og N. Steensgård: »Violence and the Rise of Capitalism«, Review 5: 2, 1981 p. 247-73.

18. Lanes artikler herom er samlet i Profits from Power, Albany 1975. Modellen er yderligere udviklet i N. Steensgård: 
»Violence . . .« (jvf- note 17). Se i denne forbindelse også D. C. North: »A Framework for Analyzing the State in 
Economic History«, Explorations in Economic History nr. 16, 1979 p. 249-59.
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bliver for stort, og/eller den indre modstand 
overstiger et vist niveau.

Så skematisk denne model end kan tage sig 
ud i kort referat, rummer den to væsentlige 
pointer. For det første understreger den de 
institutionelle forudsætninger for markedsre
lationernes udvikling. For det andet lægger 
den op til en komparativ analyse af de udvik
lingsfremmende træk ved den unikke euro
pæiske opsplitning i konkurrerende småstater 
-  ovenikøbet med en vis modsætning mellem 
decentral og central merprodukttilegnelse. Af 
tilsyneladende uforklarlige årsager lykkes det 
i Vesteuropa at fastholde en »gylden middel
vej« mellem store imperiedannelser og en 
fuldstændig opsplitning af den politiske suve
rænitet. Man opnåede stordriftsfordelene, 
men konkurrencen og flugtmulighederne be
grænsede omfanget af »profitten« og de nega
tive konsekvenser af enkelte fyrsters beslut
ninger. Columbus’ rejser var ikke -  således 
som det var tilfældet for hans kinesiske kolle
ga Cheng Ho -  afhængige af en enkelt stats
overhoveds beslutninger. Da han fik afslag 
hos den portugisiske konge, kunne han blot 
tage over grænsen til Spanien og indlevere en 
ny ansøgning. Når jøder eller huguenotter 
forfulgtes, eller når håndværkere og veksele
rere brandskattedes i ét land i Europa, var 
der næsten altid et andet, der kunne tilbyde 
beskyttelse og til gengæld fik udbytte af den 
kapital og de færdigheder, der fulgte med.

For bonden, hvis hovedaktiv var retten til 
at dyrke et bestemt stykke jord, var mulighe
derne for at nyde godt af den statslige konkur
rence mindre udpræget. Der findes eksempler 
på masseudvandringer, som den middelal
derlige emigration til områderne øst for El
ben, men i de typiske tilfælde var bondens 
gevinst indirekte. Om ikke andet så af hensyn 
til ydre fjender havde staten en interesse i at 
forsøge at begrænse omfanget af den konkur
rerende decentrale merprodukttilegnelse og 
fare forsigtigt frem med egen skatteudskriv
ning. Undergravedes bondens skatteevne el

ler fremprovokeredes indre uro svækkedes og
så statens forsvarsevne.

Derfor havde bonden også visse mulighe
der for at manøvrere mellem sine undertryk
kere. I tilfælde af lokale overgreb kunne han i 
reglen appellere til kongens domstol; om
vendt viser de franske bondeoprør i det 17. 
årh., hvordan godsejere og bønder dannede 
fælles front mod kongens skatteopkrævere. I 
alle europæiske bondeoprør led bønderne vel 
til sidst militært nederlag, men det var dyrt og 
besværligt at nedkæmpe dem. Frygten for op
rør plagede til stadighed feudalherrer og kon
ger. I hvilket omfang frygten lagde en dæm
per på udpresningen af merproduktet er svært 
at sige, men nederlagene var næppe ensbety
dende med, at oprørene var virkningsløse.

Bonden kunne også nyde godt af konkur
rencen mellem de enkelte godsejere, særlig da 
i perioder med mangel på arbejdskraft (som i 
århundredet efter pestkatastrofen o. 1350); 
men når den demografiske balance begyndte 
at blive genoprettet, forsøgte godsejerne -  ofte 
med held -  at genindføre det tidligere udbyt
ningsforhold. Bonden måtte da falde tilbage 
på en tredie mulighed: den daglige obstruk
tion i form af hoveristrejker, sabotage, tilba
geholdelse af afgifter osv. Claus Bjørn har i en 
nylig udsendt bog givet en række eksempler 
på hvor udspekulerede former denne ob
struktion kunne antage i 1700-tallets Dan
mark.19 Men intet af alt dette rokkede ved det 
principielle forhold, at bonden måtte præstere 
et merprodukt. Merprodukttilegnelsen ud
gjorde især en trussel mod familiebrugets 
eksistens, i det øjeblik bønderne pludselig 
blev pålagt stærkt øgede forpligtelser eller fik 
begrænset deres traditionelle rettigheder, og 
bondeoprørene udspringer da også typisk af 
sådanne situationer. Bondebruget var nok 
fleksibelt, men en omstilling krævede tid. 
Hvis bønderne fx. uden varsel blev berøvet 
den græsningsmulighed, fællesarealerne gav, 
kunne hele den økologiske balance i drifts
formen bryde sammen.20

19. C. Bjørn: Bonde-herremand-konge, København 1981.
20. Dette skete i stor målestok under den engelske enclosurebevægelse. Et dansk eksempel, der pædagogisk illustrerer 

konsekvensernes omfang, er beskrevet i K.-E. Frandsen: »Møns udvikling fra omkring 1600 til 1900«, Bygd 6. årg., 
nr. 5, 1975 p. 6-12.
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Økologisk betinget ressourcemangel
I modsætning til den sociale tvang er den sid
ste trussel mod bondebruget, »naturtvan
gen«, normalt mere gradvis, og forsvarsmu
lighederne er flere. Egentlige naturkatastrofer 
er selvfølgelig ikke omfattet af denne generali
sering, men selv om de våde somre som alle
rede nævnt ofte kunne have alvorlige konse
kvenser, synes Vesteuropa dog i denne hense
ende at have været naturmæssigt favoriseret. 
De tørke- eller oversvømmelseskatastrofer, 
der kendes fra Mellemøsten, Indien og Kina, 
har ingen sidestykker i Vesten. Her findes 
heller ingen storstilede og langvarige miljø
forringelser, der svarer til de tilsaltnings- og 
erosionsproblemer, der hyppigt optræder i de 
øvrige områder. Givne jordbunds- og klima
forhold forklarer en del af disse forskelle. Men 
dertil kommer, at i de asiatiske kerneområder 
var dyrkningstraditionerne langt ældre, øko
systemerne mere kunstige og produktive og 
dermed også mere sårbare end det var tilfæl
det i Vesteuropa.21

Egentlige dybtgående miljøforringelser er 
her kun iøjnefaldende på ét område -  rov
driften på skovene i det 16.-18. årh. Der fin
des mange paralleller til den mangelsituation, 
fx. i Middelhavslandene og Kina, og her blev 
følgerne voldsomme miljøødelæggelser. I Ve
sten derimod endte den med at fremprovoke
re en positiv udvikling. Det fugtige klima, de 
få storme og de lerholdige muldlag begrænse
de erosionsfaren, og de stigende priser på træ 
gjorde det rentabelt at påbegynde udvinding 
af kul i stor målestok; og det fik så de be
kendte følgevirkninger i form af billigere 
energiforsyning, udbygning af transportsy-
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stemet, mulighed for at fremstille brændt kalk 
i stor skala til brug for landbruget osv.22

Det er et uafklaret spørgsmål i hvilket om
fang en langvarig klimaforværring -  den så
kaldte »lille istid« -  kan have medvirket til at 
fremkalde kriserne i det 14. og 17. årh. De 
fleste undersøgelser har dog peget på, at 
svingningerne var så små og langsomme, at 
produktiviteten ikke blev påvirket væsentligt; 
kun i nogle få marginalområder var der ikke 
mulighed for at justere dyrkningen til de ænd
rede forhold.23 Med dette forbehold synes de 
karakteristiske former for ressourcemangel i 
Vesten at være en direkte funktion af befolk
ningstilvækst under uændrede sociale og tek
nologiske betingelser.

Blandt de mange kontroversielle emner, 
der er blevet strejfet i dette oplæg, er spørgs
målet om årsagerne til den vesteuropæiske 
befolkningsudvikling det mest omdiskutere
de. Der er almindelig enighed om, at dødelig
heden generelt var høj både i middelalder og 
nyere tid -  hyppigt med en børnedødelighed 
omkring 50% og en middellevetid på ca. 30 
år. Det kontroversielle er fertilitetsbevægel
serne og deres årsager.24 Det ene yderpunkt i 
debatten repræsenteres af det traditionelle 
malthusianske synspunkt, at befolkningstil
vækst i ældre tider ikke kræver nogen forkla
ring: kønsdriften var så stærk og uvidenheden 
så stor, at man blot uhæmmet formerede sig. 
Den eneste systematiske reguleringsfaktor var 
fattigdomsbetinget og biologisk: dårlig ernæ
ring førte til nedsat frugtbarhed og større dø
delighed. Heroverfor fremhæves det så fra 
den modsatte lejr, bl.a. med støtte i moderne 
antropologiske undersøgelser, at alle samfund 
med statiske ressourcer synes at have udviklet

21. Gode komparative redegørelser for naturkatastrofer og erosionsproblemer kan findes i E. L. Jones: The European 
Miracle, Cambridge 1981 p. 22-41 og E. Hyams: Soil and Civilization, New York 1976 (opr. 1952).

22. Jvf. J. Nef: The Rise of the British Coal Industry, vol. 1, 1932, se især p. 237 ff. og 377 f. og E. Boserup: Population and 
Technology, Oxford 1981 p. 106 ff.

23. Den nyeste og mest vidtgående klimatologiske tolkning af de europæiske konjunkturbevægelser foreligger i H. H. 
Lamb: Climate: Present, Past and Future, New York 1978. Mere afbalancerede vurderinger findes i Le Roy Ladurie: 
Times of Feast, Times of Famine, New York 1971 og Slicher van Bath: »Agriculture in the Vital Revolution«, Cambridge 
Economic History of Europe, vol. 5, Cambridge 1977 p. 42-132, især p. 57-65.

24. De følgende generaliseringer hviler primært på D. B. Grigg: Population Growth and Agrarian Change, Cambridge 1980; 
R. J. Rotberg og T. K. Rabb (eds.): Marriage and Fertility, Princeton 1980 og M. Anderson: Approaches to the History of 
the Western Family 1500-1914, London 1980.
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mekanismer til regulering af fødselstallet før 
en malthusiansk krise indtræffer. Befolk
ningstilvækst er ikke en uafhængig variabel, 
men en funktion af sociale, økonomiske og 
ideologiske faktorer.

I de seneste år har den sidste af de skitsere
de hovedpositioner påkaldt sig størst interes
se. Omfanget af seksuel afholdenhed, udbre
delsen af primitive præventionsformer, 
kendskabet til »sikre dage« og forekomsten af 
afbrudte samlejer er blandt de pikante pro
blemer, der for tiden debatteres heftigt på 
grundlag af et spinkelt kildemateriale og in
dividuelle erfaringer om den menneskelige 
natur.

Denne debat har -  i hvert fald indtil videre 
-  ikke grundlæggende kunnet kuldkaste den 
malthusianske krisecyklusmodel, men den 
har modificeret den på væsentlige punkter. 
Det synes klart dokumenteret, at der i det 
førindustrielle Europa var en udpræget ten
dens til overreproduktion i forhold til føde
grundlaget. Modellen synes imidlertid ikke at 
tage tilstrækkeligt hensyn til, i hvor stort om
fang det var muligt at regulere fødselstallet 
inden for ægteskabet, og i hvilket omfang so
ciale (og ikke blot biologiske) fænomener greb 
ind i fertilitetsmønsteret. Som den mest 
fremtrædende neomalthusianer M. M. Po
stan selv har fremhævet, kan hans analyse
model ikke forklare, at befolkningstilvæksten 
er så langsom i det relativt velhavende 15. 
årh.’s England.25 Her synes vi at stå over for 
et eksempel på kontrolleret, rigdomsbetinget 
fødselsbegrænsning, en parallel til det nutidi
ge valg mellem barn eller bil. Afdæmpet be
folkningstilvækst kan altså både optræde som 
en tvungen konsekvens af fattigdom og selv
valgt konsekvens af velstand.

Det samme fænomen kan endnu tydeligere 
belægges i nyere tid, hvor kildematerialet 
bedre tillader detaljerede demografiske un
dersøgelser. Ihvertfald fra slutningen af det 
16. årh. synes det at være et udbredt fæno
men, at ægteskabsalderen var meget høj, 
27-30 år, for kvinderne. Man har ligefrem talt 
om et særligt europæisk ægteskabsmønster,

hvor den sociale regulering af kvindens effek
tive fertilitetsperiode begrunder den afdæm
pede befolkningstilvækst i det 17. årh. Dette 
forhold er tydeligst i fuldt opdyrkede land
brugsområder med begrænsede supplerende 
indtægtsmuligheder og uden arveopdeling af 
brugene. Arvingen afventede overtagelsen af 
jorden inden ægteskabets indgåelse og øvrige 
søskende forblev hyppigt ugifte.

Omvendt fandtes den kraftigste befolk
ningstilvækst typisk i byerne og i tidligere 
tyndtbefolkede og ufrugtbare højlandsområ
der, hvor der var mulighed for at kombinere 
begrænset jordbrug med hjemmeindustri og 
udstrakt udnyttelse af børnearbejde. Selv om 
en del af denne tilvækst formentlig skyldes 
emigration fra de egentlige landbrugsområ
der, ser det ud til, at når der fandtes beskæfti
gelsesmuligheder uden for eller ved siden af 
landbruget, og familiedannelsen derved blev 
frigjort fra overførsel af ejendom gennem arv, 
så sank ægteskabsalderen også og børnetallet 
steg. Hermed er diskussionen om familiemøn
stre og befolkningsudvikling langt fra udtømt, 
men eksemplerne viser, at befolkningstilvækst 
ikke blot er en automatisk proces, men i høj 
grad afhængig af sociale og økonomiske 
strukturer.

Fra ustabil balance til vækst
I fig. 3 har jeg søgt at sammenfatte de mange 
måder som familiebruget i teorien kunne re
agere på, når det kom under pres.

Man kan i Vesteuropa finde eksempler på 
alle skemaets alternativer, såvel som kombi
nationer af disse. Der var selvsagt kun sjæl
dent mulighed for at vælge mellem alle de 
aktive reaktioner, men der fandtes normalt 
nogle alternativer til den malthusianske sub
sistenskrise, den passive »biologisk betingede 
befolkningsbegrænsning«.

Flere af disse alternativer er kort blevet be
rørt i det foregående. Jeg skal her nøjes med 
kort at gennemgå det allerede antydede spe
cialtilfælde, som danner udgangspunkt for

25. Se The Medieval Economy and Society, London 1972 p. 38 f.
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den nordvesteuropæiske økonomiske ekspan
sion i det 16.-18. årh.: en intensivering, der 
ikke blot resulterer i øget udbytte pr. arealen
hed, men også pr. arbejdstime/arbejdsår, og 
hvor produktionen vokser hurtigere end be
folkningen.26

At et samfund pludselig får adgang til en 
ny højtydende basisafgrøde er det mest 
ukomplicerede middel til at øge fødeproduk- 
tionen. Den mulighed opstod faktisk for Vest
europa med opdagelsen af kartoflen i Ameri
ka, men muligheden blev ikke i første omgang 
realiseret.

Det tidligst kendte eksempel på dyrkning i 
stor målestok er Flandern fra slutningen af 
det 17. årh., og der skulle gå endnu et halvt 
århundrede før kartoflen vandt almindelig 
udbredelse.27 Den skulle senere fa stor betyd
ning (jvf. Irland), men i de første faser af 
landbrugsrevolutionen fik den ingen væsent
lig indflydelse. Der er eksempler på, at tidli
gere kendte lavtydende spiseafgrøder som fx. 
den hårdføre boghvede bliver mere udbredt, 
men det centrale element i fødeproduktions- 
øgningen var stigende foldudbytter med 
kendte afgrøder.

Betydningen af selv små ændringer i fold
udbyttet kan illustreres med et simpelt eks
empel: En familie på 5 medlemmer dyrker 
8 ha på et trevangsbrug og med et årligt per 
capita-forbrug på 250 1 korn (1 pund brød pr. 
dag). Tilsås hver hektar med 200 1 såsæd, og 
er foldudbyttet 4, vil familien være i stand til 
at brødføde 1,4 personer ud over sig selv. 
Med et foldudbytte på 3 vil familien mangle 
Vs af sit eget behov, men stiger foldudbyttet 
til 8, vil familien kunne brødføde hele 10 per

soner ud over sig selv. Altså: fordobles fold
udbyttet, syvdobles antallet af personer ud 
over familien, der kan brødfødes.28

Ganske vist vekslede både brugsstørrelse 
og konsum i de forskellige europæiske områ
der, men et foldudbytte på 3-4 synes almin
deligt i slutningen af middelalderen. Netop i 
Nederlandene og England skete der imidler
tid i det 16. og 17. årh. en voldsom stigning i 
produktiviteten. Er de spredt overleverede 
udbytteregnskaber repræsentative, blev der 
opnået gennemsnitlige foldudbytter på godt 6 
omkring 1600 og godt 9 omkring 1700.29

Denne stigning havde mange forudsætnin
ger, hvoraf øget gødskning var den mest 
grundlæggende. Men at øge husdyrholdet i et 
samfund, der i forvejen kun producerer et lille 
fødeoverskud kræver tids- og kapitalkrævende 
omlægninger og eksperimenter, der kan slå 
fejl. Hvad nytter det at udbyttet stiger på 
længere sigt, hvis befolkningen i mellemtiden 
er død af sult?

Den nederlandske udvikling er i den for
bindelse mest interessant, fordi det var her de 
vigtigste innovationer og planteforædlinger 
fandt sted for derefter at blive overtaget og 
omsat til stordrift i England.30 Som tidligere 
nævnt var Nederlandene på forhånd favorise
ret transportmæssigt og socialt, men dertil 
kom, at traditionelt håndværk og handels
virksomhed havde skabt regional velstand og 
en højere urbaniseringsgrad end noget andet 
sted i Europa. Den store relativt velstående 
bybefolkning gav en stabil efterspørgsel efter 
dyre fødemidler som kød og grøntsager, og 
klædeindustrien var villig til at betale høje 
priser for krævende industriafgrøder som hør

26. Korte, gode generelle diskussioner af agrarudviklingen i det 16.-18. årh. foreligger i Grigg: Population Growth . . . 
(jvf. note 24) og Slicher van Bath: Agriculture . . . (Jvf. note 23). Hertil henvises generelt for det følgende.

27. En udførlig diskussion af kartoflens udbredelseshistorie findes i Chr. Vandenbrocke: »Cultivation and Consumption 
of the Potato in the 17th and 18th Century«, Acta Historiae Neerlandica vol. 5, 1971 p. 15-39 og j. Blum: The End . . . 
(jvf. note 4) p. 271 ff. Begge begrunder den langsomme udbredelse med befolkningens uvilje mod nye fødevarer. 
Universitetslektor Hans Bagger har gjort mig opmærksom på, at forholdet kan bero på problemer med at konstruere 
kartoffelkuler, der forhindrer at planten får frost om vinteren og dermed bliver uspiselig.

28. Dette eksempel er hentet fra J. de Vries: The Economy . . . (jvf. note 17) p. 35.
29. Se Slicher van Bath: Agriculture . . . (jvf. note 23) p. 81.
30. For den nederlandske landbrugsudvikling se især H. van der Wee og E. van Canwen (eds.): Productivity of Land and 

Agricultural Innovations in the Low Countries (1250-1800), Leiden 1978 og Slicher van Bath: »The Rise of Intensive 
Husbandry in the Low Countries« i C. K. Werner (ed.): Agrarian Conditions in Modern European History, New York 
1966 p. 24-42.
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og krap. Den usædvanlig store og stabile ef
terspørgsel gjorde landbruget til en tillokken
de investering med et stort afkast, og gjorde 
ensidig kornavl mindre attraktiv. Men endnu 
et forhold var af betydning, nemlig at man 
fandt midler til at dække en del af det basale 
kaloriebehov uden at landets egne naturres
sourcer belastedes. Fra det 15. årh. havde 
Nederlandene opkøbt billigt korn i Østersø
området og ved midten af det 16. årh. var 
denne historisk unikke transport af grovvarer 
over store afstande nået op på omkring 
100.000 tons årligt, nok til at dække 10-15% 
af befolkningens kornbehov. Endelig gav det 
stort anlagte sildefiskeri i det 16.-17. årh. år
lige fangster på over 10.000 tons (dvs. ca. 800 
millioner sild!).31 Selv om en del heraf blev 
solgt videre, udgjorde kornimporten og fiske
riet et forsyningsmæssigt sikkerhedsnet under 
intensiveringseksperimenterne og frigjorde 
jord, som kunne udnyttes til græsning og fo
derafgrøder.

At det var så besværligt at øge husdyrhol
det i traditionelt landbrug skyldtes ikke blot, 
at dyrene om sommeren lagde beslag på store 
græsningsområder, men også, at der skulle 
produceres foder til den lange vinter. Det 
krævede endnu mere jord, og det var mange 
steder svært at finde engområder til at produ
cere tilstrækkeligt hø; og affodring med korn
afgrøder var overordentlig kostbart.32

Det afgørende nye ved det nederlandske 
landbrug var, at man inddrog de permanente 
græsningsområder i det dyrkede areal, for
kortede brakperioden og plantede foderafgrø
der som roer, raps og kløver. Særlig den sidste 
plante var vigtig, fordi dens rodnet tilførte 
jorden kvælstofforbindelser, som ellers skulle 
hentes fra gødning. Disse planter havde tidli
gere været kendt, men nu forædledes de og 
blev dyrket systematisk. I nogle tilfælde dyr
kede man foderafgrøderne så intensivt, at dy
rene kunne staldfodres hele året, og man be-

Familiebruget under pres

høvede således ikke at afsætte jord til græs
ning. Der anvendtes en række forskellige 
komplicerede rotationssystemer med det fæl
lestræk, at den del af det dyrkede område, der 
blev anvendt til basisafgrøder var relativt 
mindre end tidligere; til gengæld fik man ri
gelig kompensation gennem forøgede foldud
bytter og den udvidelse af dyrkningsområdet, 
der var opnået ved at inddrage den gamle 
græsjord i rotationen.

Ud over gødning krævede det nye system 
også viden, omhu og hårdt arbejde. Men de 
mange afgrøder og den komplicerede kultive
ring fordelte arbejdsbyrden jævnere over året, 
end det havde været tilfældet i det traditi
onelle to- eller tre-vangsbrug. Der er således 
ikke tvivl om at der skete en stor produktivi
tetsstigning pr. arbejdsår, men det er umuligt 
at afgøre om produktiviteten også steg pr. ar
bejdstime.

Hele Europa havde i en vis forstand været 
med til at betale for de nederlandske innova
tioner. Det nødvendige overskud til omlæg
ningerne skyldtes i sidste ende den allesteds
nærværende nederlandske handelskapitals 
evne til at købe billigt og sælge dyrt, og det 
kaloriemæssige sikkerhedsnet udgjordes af de 
polske bønders korn. Men det kan diskuteres, 
om det øvrige Europa senere uden videre fik 
udbytte af investeringen gennem overtagelse 
af innovationerne. Det nederlandske eksem
pel kunne for tilrejsende demonstrere, hvor 
højt et udbytte det var muligt at få afjorden. 
Der var samlet en viden som kunne formidles 
og -  hvad der måske især var vigtigt -  frø af 
forædlede produkter kunne købes og dermed 
uden videre overflyttes, som det fx. skete gen
nem eksporten af kløverfrø til England fra 
1620’erne. Men den nederlandske produkti
vitetsstigning skete under så specielle geogra
fiske, økologiske, sociale og markedsmæssige 
vilkår, at det ikke uden videre var muligt eller 
rentabelt at gentage den andre steder.

31. C. Wilson og G. Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European History 1500-1800, London 1977, p. 97 og 87.
32. Der findes ingen kilder, der tillader præcise beregninger af kalorieproduktion pr. arealenhed ved henholdsvis 

korndyrkning og kvæghold i ældre tider. Moderne beregninger kan dog give et indtryk af forholdene. Idag kan der 
produceres mindst fem gange flere kalorier pr. arealenhed ved kornavl end kvæghold. AfTodres med korn skal der 
bruges 12 pund til at producere 1 pund oksekød og 6 pund til 1 pund svinekød. Sej. Blum: The End . . . (jvf. note 4) 
p. 148.
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Væsentligst var det, at det nederlandske 
familiebrug individuelt og gradvist havde 
kunnet foretage omlægningen. For bønder der 
var organiseret i et dyrkningsfællesskab, var 
det nødvendigt med vanskeligt overskuelige 
kollektive ændringer. I England fik dette pro
blem en radikal løsning gennem enclosure- 
bevægelsens ekspropriering af det lille fami
liebrug. Her blev landbrugsrevolutionen ken
detegnet ved stordrift og udstrakt lønarbejde. 
Men også i England var omlægningen betin
get af en øget efterspørgsel efter kød og uld og 
af en forudgående vækst i sekundære og terti
ære sektorer. Dræning af sumpet jord eller 
kunstvanding af engområder krævede kapital 
og viden, ligesom man måtte have råd til at 
vente flere år på udbyttet ved indføring af de 
nye rotationssystemer.

Jeg skal ikke gå i detaljer med engelske for
hold. Min hovedpointe er, at de nordvest
europæiske landbrugsrevolutioner fandt sted i 
en helt usædvanlig situation. De var ikke -  
som Ester Boserups teori lægger op til -  et 
resultat af forarmede samfunds søgen efter 
supplerende føde. De vandt tværtimod ud

bredelse i de rigeste områder på et tidspunkt, 
hvor der var befolkningsstagnation og fødeva
reoverskud. Der er ingen elementer inden for 
det traditionelle landbrug, der i sig selv kan 
begrunde disse store omlægninger. De kan 
kun forklares i sammenhæng med udviklin
gen inden for de øvrige sektorer. Derfor kan 
der heller ikke findes en simpel »drivkraft« i 
feudalsamfundet, der automatisk fører frem 
til kapitalismen. Ingen enkeltfaktors virke el
ler enkeltsektors ekspansion kan forklare 
Nordvesteuropas store spring fremad; det af
gørende er kombinationen af faktorerne.

Nederlandene skabte den første landbrugs
revolution, men en egentlig industriel vækst 
kom længe efter Englands. Den næste fase i 
udviklingen favoriserede områder med na
turlige ressourcer som kul og jern, billig ar
bejdskraft til masseproduktion, en stor be
folkning der udgjorde det nødvendige under
lag for handelskrige og koloniekspansion, 
osv.33 Det er alt sammen en anden historie. 
Produktivitetsstigninger i landbruget er en 
nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse 
for fortsat økonomisk udvikling.

33. Jvf. diskussionen i C. H. Wilson »The Historical Study of Economic Growth and Decline in Early Modern History«, 
The Cambridge Economic History of Europe, vol. 5, Cambridge 1977, p. 1-41 og F. Krantz og P. M. Hohenberg (eds.): 
Failed Transitions to Modem Industrial Society: Rennaissance Italy and Seventeenth Century Holland, Montreal 1974.
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Et bondesamfund i forfald?
-  imperiedannelse og økologisk balance i Iran 
Af Peter Christensen

Som det fremgår af titlen, tager denne artikel 
sit udgangspunkt i den udbredte forestilling 
om, at Orienten -  dvs. de muslimske samfund i 
Sydvestasien og Nordafrika -  har gennemgået 
et langvarigt forfald. Praktisk taget alle frem
stillinger af Orientens historie går som en 
selvfølge ud fra, at Islam oplevede et kulturelt 
og økonomisk højdepunkt i det 9. til 11. år
hundrede, hvorefter der indtrådte et forfald, 
der tog form af dalende befolkningstal, ind
skrænkning af landbrug, handel og anden 
økonomisk aktivitet og af en nedgang i digte
risk og filosofisk skaberkraft. Det indrømmes, 
at dette forfald af og til blev midlertidigt 
standset af lokale renaissancer -  som f.eks. i 
Iran under Safavidedynastiet (16.-18. årh.), 
men hovedlinien i udviklingen har de færreste 
sat spørgsmålstegn ved.

Forfaldstanken har i sig selv en interessant 
historie. Fra gammel tid har Orienten stået i 
den europæiske tankeverden som Europas 
absolutte modsætning, et negativt spejlbille
de, som europæerne har brugt til at fremhæve 
deres egen kulturs særkende. Et velkendt eks
empel er den måde, hvorpå den særlige ori
entalske statsform, det såkaldte »orientalske 
despoti«, er blevet sat op over for den euro
pæiske retsstat. Da de europæiske tænkere i 
det 18. og 19. århundrede nåede til erkendelse 
af, at det historiske forløb i Europa var ken
detegnet af fremskridt, måtte det modsatte, 
nemligforfald, per definition kendetegne Ori
enten. »Orientens forfald« blev således en 
implicit forudsætning for senere vesteuropæ
iske overvejelser om verdenshistorien, inklu
sive de fleste marxistiske retninger (f.eks. er 
det marxistiske begreb »asiatisk produk
tionsmåde« i realiteten ikke til at skelne fra 
det »orientalske despoti«).1

De forklaringer, som den nyere litteratur

giver på forfaldet, kan for overblikkets skyld 
samles i fire kategorier, selv om det uundgåe
ligt medfører en forenkling, som ikke yder de 
enkelte forfatteres forsøg på at nuancere deres 
standpunkter fuld retfærdighed.

I den første kategori findes de forklaringer, 
der går ud fra, at Islam er den afgørende fak
tor i samfundsudviklingen, og at det derfor er 
Islams vasen, der er den egentlige årsag til for
faldet. I korthed lyder argumentationen, som 
har dybe rødder i den orientalistiske forsk
ningstradition, således: eftersom Islam -  kri
stendommens negative spejlbillede -  er fatali
stisk, obskurantistisk, fanatisk, uforanderlig 
og en række andre dårlige ting, har den i hi
storiens løb stillet sig hindrende i vejen for 
udviklingen af såvel økonomisk foretagsom
hed som demokratiske institutioner.2

Siden 1960’erne har denne type forklaring 
været genstand for diskussion og skarp kritik. 
Et enkelt eksempel er Maxime Rodinsons kla
re tilbagevisning af, at Islam som ideologisk 
system betragtet skulle forhindre udvikling ad 
kapitalistisk vej.3 Men forestillingerne om 
Islams særlige væsen trives stadig i bedste 
velgående -  man behøver blot tænke på den 
strøm af kommentarer, der er kommet til den 
iranske revolution -  og derfor må det endnu 
en gang understreges, at Islam ikke er en hi
storisk invariabel. Ulama -  dvs. teologerne og 
de retslærde -  som forfattede størstedelen af 
det kildemateriale, der er bevaret, var rigtig
nok af den mening, at Islam burde være enty
dig og uforanderlig, men det behøver vi ikke 
acceptere som en dækkende beskrivelse af 
virkeligheden. De middelalderlige rejsebe
skrivelser antyder, at betydelige sociale og re
gionale forskelle gjorde sig gældende, og den 
iranske shi’ismes udvikling i de seneste år
hundreder fra statslegitimerende til oppositi-

Peter Christensen, f. 1947, mag.art.
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onel ideologi illustrerer, hvorledes religionen 
selv blandt ulama kontinuerlig er blevet om
fortolket i lyset af aktuelle samfundsmæssige 
problemer.4 Forestillingen om Islams uforan
derlighed er med andre ord uholdbar og har 
alt for længe faet lov til at stille sig hindrende i 
vejen for mere seriøse forsøg på analyse.

Den anden kategori består af de forklarin
ger, der lægger hovedvægten på de store mid
delalderlige nomadeinvasioner. I deres enkleste 
form, som direkte afspejler de muslimske krø
nikeskriveres rædselsberetninger, giver de 
mongolerstormen i det 13. århundrede hele 
skylden. De mere komplekse varianter, som 
frem for alt repræsenteres af den franske ge
ograf Xavier de Planhol, nøjes ikke med 
mongolerne, men ser forfaldet og den fremad
skridende »beduinisering« som en uundgåelig 
konsekvens af den evige konflikt mellem to 
livsformer: bofast agerbrug og nomadisme.5

Claude Cahen, der må anses for ubestridt 
at være den førende autoritet inden for Ori
entens middelalderlige socialhistorie, har kri
tiseret denne forklaringstype og påpeget, at 
de to livsformer ikke var modsætninger, men 
snarere supplerede hinanden -  et synspunkt 
der støttes af den nyere socialantropologiske 
litteratur om nomadesamfund. I følge Cahen 
var der økonomiske fordele forbundet med 
indvandringen af nomader, fordi den med
førte udnyttelse af store, semiaride områder, 
som agerbrugerne ikke havde mulighed for at 
tage under plov. Han fremhæver endvidere, 
at der efter mongolerstormen -  som uden 
tvivl medførte langt større ødelæggelser end 
de arabiske og tyrkiske invasioner -  skete en 
hurtig genopbygning i Iran.6 Til dette argu
ment kan føjes, at det under alle omstændig
heder kun var Transoxanien og Khurasan, 
der blev ramt af mongolerstormens fulde 
styrke, mens områder som Fars og Kirman 
praktisk taget gik fri. Uanset hvor hårdt Khu- 
rasans store byer (Nishapur, Balkh, Marv, 
Herat) blev ramt, kan mongolernes hærgen 
ikke forklare et forfald i Sydiran.

Et sidste argument imod invasionsforkla

ringerne er, at både skriftlige kilder og arkæ
ologiske undersøgelser peger på, at den 
agrare kontraktion i Iran og Mesopotamien 
satte ind, længe før invasionerne fandt sted. 
Dette spørgsmål vil blive behandlet nærmere 
i det følgende.

Et tredje sæt forklaringer, der i dag sjæl
dent optræder alene og i regelen kombineres 
med invasionsteorierne, ser klimaforandringer 
som en afgørende faktor. Blandt arkæologer 
og antropologer var det tidligere en udbredt 
opfattelse, at Orientens klima var blevet sta
dig mere tørt siden istiden, og denne tanke 
har ligget til grund for f.eks. Gordon Childe’s 
forklaring på den neolitiske revolution i Syd
vestasien og Toynbee’s teori om cykliske be
vægelser blandt Centralasiens nomader.

Eksperterne i klimaudvikling hælder i dag 
til den opfattelse, at der ikke er indtruffet 
nævneværdige forandringer i Orientens klima 
i adskillige tusinde år: den maximale udtør
ring efter istiden indtraf allerede mellem det 
8. og 5. årt. f. Kr., og derefter stabiliserede 
klimaet sig stort set i sin nuværende form.7 
Der kan ganske vist findes eksempler på lo
kale forandringer, men de synes først og 
fremmest at være resultat af menneskelig ak
tivitet (skovrydning, husdyrhold osv.).

Den fjerde kategori udgøres af de forklarin
ger, der søger årsagen til forfaldet i den »feu- 
dalisering«, der kom til udtryk i de militære 
magtovertagelser og udbredelsen af »iqtä’-sy- 
stemet.«* Inspirationskilden er den teori om 
handelens opløsende virkning på de feudale 
relationer, som særlig i Henri Pirennes for
mulering har haft stor indflydelse på europæ
isk historieforskning. Overført på Orienten er 
argumentationen i korthed, at her formåede 
det handelskapitalistiske borgerskab ikke at 
hævde sig i den politiske kamp. Tværtimod 
tilfaldt magten i løbet af det 10. århundrede 
lederne af de professionelle lejehære, og de 
brandskattede derpå handel, industri og 
landbrug så hæmningsløst, at der indtrådte et 
generelt økonomisk forfald.8

Denne form for forklaring er problematisk

* ved »iqtä’-systemet« forstås overdragelsen af retten til at opkræve skat i et givet område i kortere eller længere tid. 
Det var en administrativ praksis, der først og fremmest sigtede mod aflønning af de militære ledere, og den vandt stor 
udbredelse i løbet af det 10.-12. århundrede. (Cahen 1953).
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af flere grunde. For det første fordi forestillin
gen om, at købmændene skulle have spillet en 
særlig fremtrædende rolle i samfundet i Is
lams første århundreder, må afvises som et 
»optisk bedrag«, der skyldes tilfældigheder i 
det overleverede kildemateriale.9 For det an
det fordi det på baggrund af de sidste 25 års 
debat i Europa om overgangen fra feudalisme 
til kapitalisme ikke længere er legitimt at tage 
udgangspunkt i en implicit teori om handelen 
som samfundsforandrende kraft. Det siger en 
del om den faglige isolation, som en stor del af 
Orientforskningen stadig befinder sig i, at 
denne debat ikke har haft nævneværdig ind
flydelse. Endelig er det et spørgsmål, om de 
orientalske militærledere egentlig adskilte sig 
væsentligt fra den europæiske kongemagt og 
adel med hensyn til grådighed og vilkårlig
hed.

Det problem, som de her omtalte teorier vil 
løse, er til dels et skinproblem, som er opstået, 
fordi det europæiske udviklingsmønster tra
ditionelt er blevet anset for at være normen 
for alle samfunds historie. Den upræcise fore
stilling om et generelt forfald er udtryk for, at 
europæerne har haft svært ved at forstå, at 
den historiske udvikling i de muslimske sam
fund er foregået på andre vilkår og derfor har 
haft en anden retning end i Europa. Set under 
en global synsvinkel var det Europa -  eller 
rettere Nordvesteuropa -  der i kraft af sin 
enestående økonomiske vækst skilte sig ud fra 
alle andre før-industrielle bondesamfund. 
Disse samfund kom til at betale en pris for 
ikke at være fulgt med, og denne pris var den 
underudviklingsproces, som det europæiske ver
densmarked satte i gang. Den kan i og for sig 
godt betegnes som et »forfald«, men der er i 
så fald tale om en proces af en helt anden 
karakter end den, der er indeholdt i den tra
ditionelle orientforsknings forfaldsforestilling.

At den gamle forfaldstanke kan kritiseres,

Et bondesamfund i forfald?

betyder ikke, at samfundene i Orienten havde 
befundet sig i en balancetilstand før verdens
markedets opståen. Tværtimod prægedes 
deres historie af ustabilitet og en stadig nedslid
ning af det fysiske miljø. Som nævnt foregik ud
viklingen i Iran og den øvrige Orient på an
dre vilkår end i Europa, og til dem hørte også 
vilkårene for selve vekselvirkningen mellem 
naturen og det menneskelige samfund.

Bjergene, floderne og terrænets beskaffen
hed i det hele taget opdeler Orienten i en lang 
række forskellige økologiske zoner: kystsletter, 
bjergdale, piedmontzoner, alluvialsletter, se- 
miaride stepper, ørkener osv. Bortset fra om
råder som det kaspiske kystland kendetegnes 
samtlige zoner af en ekstrem sommertørke, 
som bevirker, at agerbrug langt de fleste ste
der er afhængig af kunstvanding.*

Disse forskellige zoner har historisk set al
drig været autonome. Hel- og halvnomader
nes vandringer fra vintergræsgangene i lav
landsområderne til sommergræsningen i de 
højtliggende egne i lavlandet til sommergræs
ningen i de højtliggende dale i Zagrosbjerge- 
ne illustrerer, hvordan økologiske zoner, der 
støder op til hinanden, fra gammel tid har 
været integreret økonomisk. Andre zoner ad
skiltes af ørkener og uvejsomme bjerge, og de
res indbyrdes økonomiske bånd var svage og 
bestod i hovedsagen kun af fjernhandel med 
luksusvarer. Til gengæld knyttedes de politisk 
sammen af de store imperiedannelser, der 
udgik fra Iran.

I mange tilfælde var de enkelte dynastier 
kortvarige, men selve imperiestrukturen be
sad en betydelig grad af kontinuitet. Erobrere 
kom og gik, men de politiske institutioner be
stod. Denne kontinuitet var også territoriel. 
De skiftende persiske imperier omfattede altid 
det nuværende Iran, størstedelen af Iraq og 
Afghanistan samt dele af sovjetrepublikken 
Turkmenistan (først og fremmest Marv-oasen

* Den teoretiske grænse for dry-farming i Sydvestasien sættes ved en gennemsnitlig årlig nedbør på 250 mm. Adskillige 
zoner -  f.eks. de områder i Zagros, hvor det tidligste landbrug antagelig er opstået -  modtager en væsentlig større 
nedbør. Men gennemsnittet dækker over vældige fluktuationer fra år til år (Shiraz’ gennemsnit på 340 mm dækker 
f.eks. over udsving mellem 114 og 501 mm), og dertil kommer, at en stor del af nedbøren falder uden for vækstsæso
nen. D.v.s. også i områder, hvor dry-farming lader sig praktisere, er kunstvanding dels en forsikring mod pludselige 
tørkeperioder, dels den mest oplagte måde at øge produktiviteten på (i dag yder en kunstvandet hvedemark i det 
centrale Iran -  dyrket med traditionel landbrugsteknologi -  mellem 3 og 6 gange så meget som en ikke-kunstvandet 
(Bowen-Jones 1968, s. 571).
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ved Murghabflodens delta). Den overordnede 
politiske samhørighed i dette udstrakte om
råde, som samlet kan gives den gamle sassa- 
nidiske betegnelse Iranshahr™ blev først defi
nitivt brudt af den britisk-russiske ekspansion 
i Asien i det 19. århundrede (det var således 
britisk pres, der i 1830’erne tvang Qadjardy- 
nastiet til at hæve belejringen af Herat og op
give tanken om at generobre Afghanistan).

Inden for Iranshahr kan der for overblikkets 
skyld skelnes mellem to økologiske hovedre
gioner: (1) de lavtliggende floddale, repræ
senteret af Mesopotamien-Khuzistan i vest og 
Sistan-sænkningen i øst og (2) det iranske 
plateau, dvs. det højlandsområde, som af- 
grænses af Zagros* i vest, Alburz i nord og 
Kopet Dagh og Qa’in-Birdjand-bjergene i øst 
(Fig. 1).

De økologiske systemer i floddalene var 
frem for alt præget af de store floders ustabi
litet. Vinterregn og snesmeltning i bjergene 
fyldte dem om foråret med enorme vandmas
ser, som ofte sprængte floddigerne og forårsa
gede oversvømmelser og i værste fald ændrin
ger i lejets placering. Samfundene i floddalene 
havde m.a.o. vand nok, og deres problem var 
først og fremmest at opnå kontrol med floder
ne.

Som hjemsted for verdens ældste højkultur 
har den mesopotamiske flodslette længe været 
genstand for arkæologisk udforskning. Der er 
her særlig grund til at fremhæve den bane
brydende survey-undersøgelse af Diyalaslet- 
ten (øst for Baghdad), som Thorkild Jacobsen 
og Robert McC. Adams foretog i slutningen 
af 1950’erne,11 fordi den giver en forestilling 
om hele det historiske forløb på flodsletten.**

Den tidligste kolonisering, som fandt sted i 
det 6. årt. f. Kr., blev foretaget af agerbrugere
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fra Zagros, der på grænsen af dry-farming- 
zonen havde udviklet en simpel kunstvan
dingsteknologi. De slog sig ned langs de na
turlige vandløb på steder, hvor kunstvanding 
lod sig praktisere uden større besvær.

Dette bosættelsesmønster forblev uforan
dret i lang tid, også efter at urbaniseringen 
var begyndt og den mesopotamiske højkultur 
opstået i det 3. årt. De foretrukne områder 
var stadig skråningerne bag floddigerne og 
det umiddelbart tilstødende land, som kunne 
kunstvandes enten ved hjælp af relativ korte 
sidekanaler eller ved blot at bryde et midler
tidigt hul i selve floddiget. Disse områder 
havde yderligere fordelen af naturlig dræning.

Kvalitative forandringer i bosættelsesmøn
steret indtrådte først i seleukidisk og især 
parthisk tid (dvs. mellem 3. årh. f. Kr. og. 3. 
årh. e. Kr.). Ikke alene voksede antallet af 
bosættelser, men byer og landsbyer sprang op 
i hidtil ubenyttede områder, og den spredte 
opdyrkning, der havde kendetegnet tidligere 
perioder, afløstes nu af store, sammenhæn
gende blokke af agerjord. Denne vækst var 
baseret på en kunstvandingsteknologi, der 
indtil da ikke havde været anvendt i større 
målestok: anlæggelsen af store for synings kana
ler. Disse kanaler førte over betydelige afstan
de vand fra floderne til områder, der ikke fra 
naturens hånd var forsynet med vandløb, og 
indebar derfor også anlæggelse af omfattende 
sekundære og tertiære kanalsystemer i disse 
områder.-*

Væksten gav sig også udtryk i en betydelig 
urbanisering, særlig i områderne langs Tigris, 
hvor f.eks. Seleucia, Ctesiphon (partherkon- 
gernes vinterhovedstad), Artemita, Uskaf, 
Sikara og Vologesokerta blev grundlagt.

Ekspansionsfasen nåede sin kulmination

* De intramontane bækkener i Zagros regnes her som en del af plateauet.
** Der må naturligvis tages visse forbehold. Diyalasletten er dels et relativ begrænset område, dels har den i lange 

perioder haft en særstilling som det umiddelbare opland for de store imperiale centre Ctesiphon og Baghdad. Ikke 
desto mindre er der en slående overensstemmelse mellem udviklingen på Diyalasletten og udviklingen på andre dele 
af flodsletten (f.eks. i Khuzistan, hvor der ligeledes er foretaget større survey-undersøgelser), og på den baggrund er 
det rimeligt at antage, at Diyalasletten afspejler en hovedlinie, der er repræsentativ for hele flodsletten.

“* Det antages i reglen, at denne teknologiske innovation opstod i Mesopotamien og derefter blev bragt til de central
asiatiske oaser af achaemeniderne (6.-4. årh. f. Kr.). Men der synes faktisk ikke at have eksisteret større forsynings
kanaler i Mesopotamien på dette tidlige tidspunkt. Udgravninger i Khwarizm og det gamle Baktrien (Tukharistan) 
peger endvidere på, at kunstvandingsteknologien i Centralasien var resultat af en autonom udvikling. For så vidt der 
overhovedet er tale om en teknologisk diffusion, kan den lige så godt være gået den modsatte vej. Det skulle i så fald 
være seleukiderne og partherne, der havde bragt den avancerede kanalteknologi til Mesopotamien fra øst.
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under sassanidisk herredømme, c. 230-637 
(slaget ved Qadisiyah). Forsyningskanalerne 
udvidedes og forlængedes i denne periode til 
veritable kunstige floder og førtes tværs hen 
over selv de største topografiske forhindrin
ger. Det bedst kendte eksempel på disse tek
niske bedrifter er den mere end 300 km lange 
Katul Kisrawi-Nahrawan-kanal, der tappede 
Tigris nord for Samarra og vandede den un
derforsynede Diyalaslette samt områderne øst 
for Tigris ned til det nuværende Kut al-Ama- 
ra. Dele af kanalen gik tilbage til parthisk tid, 
men det gigantiske sammenhængende system 
af forsyningskanal og sekundære kanaler fik 
antagelig sin endelige form under Khusraw 1. 
Anushirwan (531-579).12

Sassaniderne udnyttede også den omstæn
dighed, at Eufrat syd for Hit ligger højere end 
Tigris, til at anlægge en serie tværgående kana
ler (f.eks. Nahru’l-Malik kanalen) og dermed 
bringe vand til områderne mellem de to floder 
(det er betegnende, at endnu adskillige hun
drede år efter den arabiske erobring bar de 
administrative distrikter her deres gamle per
siske navne).13

Perioden kendetegnedes endvidere af en 
forstærket urbanisering. Storkongerne ud
byggede eksisterende byer og anlagde talrige 
nye, bl.a. Ukbara, Anbar, Weh-Antiokh-é 
Khusraw (en forstad til Ctesiphon) og Dasta- 
gird (hvor Khusraw 2. Parwiz’ legendariske 
palads var beliggende). I området langs Nah- 
rawan kanalen voksede et stort antal byer i 
mellemstørrelsen op (Nahrawan, Baquba, 
Aberta m.fl.). Både bebyggelse og udstræk
ning af det opdyrkede areal nåede kort sagt et 
niveau, som aldrig siden er blevet nået, end
sige overgået.14

Set i et større historisk perspektiv var den
ne kulmination kortvarig. Allerede i sen-sas- 
sanidisk tid blev et betydeligt antal bosættel
ser og landbrugsområder forladt i løbet af 
kort tid. Kontraktionens dramatiske karakter 
hang uden tvivl sammen med en række »til
fældigheder«: de pestepidemier, der begyndte 
at hærge i det 6. århundrede,15 den byzantin
ske invasion i 627/28 og de forvirrede politi
ske forhold efter mordet på Khusraw 2. Par
wiz i 628. Efter den arabiske erobring i det 7. 
århundrede og særlig i Abbasidedynastiets

første tid indtrådte der en forbedring: flere af 
de store kanaler blev renset for sedimenter og 
udvidet, nye kanaler blev gravet, og de dige
brud, der var indtruffet i sassanidedynastiets 
sidste år, søgtes udbedret.16 Nye byer som 
Kufah, Wasit og Basra blev grundlagt (ad
skillige af dem var oprindelig blot militær
forlægninger i nærheden af eksisterende by
er), og Baghdad overtog Ctesiphons rolle som 
imperialt center. Men som helhed nåede den
ne genbosættelse ikke det sassanidiske niveau. 
Den abbasidiske »blomstringstid« -  Islams 
guldalder -  må betragtes som en kortvarig 
opbremsning af en kontraktion, der var be
gyndt i sen-sassanidisk tid og fortsatte frem til 
det 19. århundrede. Fra det 10. århundrede 
blev den overordnede tendens atter markant: 
stadig større dele af kanalsystemer ophørte at 
fungere, en lang række byer (som Nahrawan, 
Aberta, Ukbara, Uskafm.fl.) blev forladt, og 
selv i Baghdad henfaldt mange kvarterer i 
ruin. Da mongolerne ankom i det 13. århun
drede, var flodslettens landbrug og dets stor
stilede kunstvandingssystemer forlængst 
brudt sammen, og mongolernes ødelæggelser 
kan højst siges at have forstærket en igangvæ
rende kontraktion.

Udviklingen i Khuzistan, dvs. det sydøstlige 
hjørne af den mesopotamiske flodslette, der 
vandes af Karun-floden, fulgte samme møn
ster.17 Fra den første kolonisering i midten af 
det 6. årtusind f. Kr. og frem til det 3./2. årh. 
f. Kr. forblev bosættelsen i umiddelbar nær
hed af de naturlige vandløb, hvor enkel 
kunstvanding var mulig, og der synes kun at 
have været fa bymæssige centre (Susa, Dur 
Untashi, Choga Zanbil). Hele den sydlige del 
af området lå stort set øde hen.

Som i Mesopotamien satte en klar ekspan
sion ind i seleukidisk-parthisk tid. Susa blev 
omgivet af et net af kanaler, Charax Spasinu 
(Karkha de Mayshan) og Furat blev grund
lagt i nærheden af Karuns sammenløb med 
Tigris, og bosættelsen begyndte at brede sig i 
syd. Ekspansionen kulminerede i sassanidisk 
tid: det opdyrkede areal udvidedes kraftigt 
ved anlæggelsen af forsyningskanaler og store 
dæmninger over floderne ved Dizful, Ahwaz, 
Daurak, Karkha og Shushtar, hvor Shapur 1. 
ved hjælp af de mange romerske krigsfanger,
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der var blevet taget i slaget ved Edessa (260), 
lod bygge den berømte band-é kaysar, »kej
serdæmningen«, der af middelalderens arabi
ske geografer blev regnet for et af verdens un
derværker. Et stort antal byer blev grundlagt 
(bl.a. Djundishapur, Iranshahrshapur, Ram- 
hormuz og længere mod syd Ahwaz), og eksi
sterende byer som Daurak, Shushtar, May- 
shan og Furat blev udvidet.

Lige som i det øvrige Mesopotamien synes 
en kontraktion at være begyndt allerede i 
sen-sassanidisk tid. Der indtrådte en midler
tidig fornyet ekspansion under Abbasiderne 
og Buyiderne (10.—11. årh.), men derefter 
satte kontraktionen atter ind med fyld styrke.

Den tredje store flodvandede oase inden for 
Iranshahrs grænser, Hilmandflodens delta i 
Sistan-sænkningen, fulgte i store træk udvik
lingsmønsteret fra Mesopotamien-Khuzi- 
stan.18

Den første bosættelse fandt sted o. 3.000 f. 
Kr., men blev af ukendte årsager næsten fuld
stændig afbrudt tusind år senere, og først i det 
2. årh. f. Kr. synes fornyet bosættelse at være 
sket i større omfang. Denne proces intensive
redes i sassanidisk tid. Deltaets største by, 
Zarang -  eller slet og ret Shahr-é Sistan, »Si- 
stan by« -  blev enten grundlagt eller udbyg
get i denne periode, efter at den gamle hoved
stad, Ram Shahristan, var blevet forladt som 
følge af et stort dæmningsbrud. Antallet af 
mindre bosættelser voksede kraftigt, hvilket 
må have forudsat anlæggelse ikke blot af 
dæmninger, men også kanaler, sandhegn osv. 
De omfattende kunstvandingssystemer, som 
de middelalderlige geografer beskrev, gik i vid 
udstrækning tilbage til denne periode.

Til forskel fra Mesopotamien-Khuzistan 
blev Sistan ikke ramt af kontraktion i sen-sas
sanidisk tid. Ekspansionen fortsatte tvært
imod endnu et par århundreder, og kulmine
rede under det lokale Saffaridedynasti i det 
9. århundrede. Invasioner senere i middelal
deren -  frem for alt Timur Lenks og Shah- 
rukhs felttog i 14.-15. århundrede -  får som 
oftest skylden for at have lagt Sistans land
brug i ruiner, men en nærmere gennemgang 
af kilderne viser, at en kontraktion var sat ind 
længe før. Den arabiske rejsende Ibn Hawkal 
bemærkede i slutningen af det 10. årh., at

landbrugsproduktiviteten var faldende i 
mange områder, og at sistanierne var i færd 
med at tabe deres evige kamp med flyvesand 
og vandreklitter, der en tid truede med at op
sluge selve Zarang.19 En lokal krønike, Ta- 
rikh-é Sistan, beretter fra og med det 11. årh. 
med stigende hyppighed om oversvømmelser, 
misvækst og opgivelse af udstrakte land
brugsområder.20 Der var dog langtfra tale om 
en pludselig kollaps. Kontraktionen var en 
langvarig proces, som de lokale herskere 
gjorde sig store anstrengelser for at standse 
ved at anlægge nye kanaler og udbedre de 
gamle.21

De krigsødelæggelser, der fulgte med de 
turkomanske indfald i 11.-12. årh., mongo
lerstormen i det 13. årh. og Timurs felttog i 
det 14., spillede naturligvis en rolle i denne 
sammenhæng, ligesom de mange borgerkrige 
i Mesopotamien i det 10. århundrede, hvor
under den store Nahrawan-kanal blev ødelagt 
med overlæg, uundgåeligt havde alvorlige 
konsekvenser for den abbasidiske genopbyg
ningspolitik.22 For Khuzistans vedkommende 
synes særlig den langvarige, forbitrede Zandj- 
opstand (869-883) at have medført omfatten
de ødelæggelser. Men spørgsmålet er, om dis
se ødelæggelser -  hvis omfang ikke skal for
klejnes -  i sig selv havde mere skæbnesvangre 
følger end de ødelæggelser, der ramte dele af 
Europa under f.eks. Hundredårskrigen og 
Trediveårskrigen. Kanalsystemer og dæm
ninger kunne trods alt repareres og blev det i 
regelen også (de lokale herskeres bestræbelser 
på genopbygning i Sistan i det 13. århundre
de er et eksempel herpå). Pointen er, at krige
ne ikke bar hovedansvaret. De forstærkede 
blot en udvikling, der udsprang af selve den 
måde, det storstilede kunstvandingslandbrug 
fungerede på.

Anlæggelsen af de store forsyningskanaler 
og dæmninger ændrede radikalt det naturlige 
fysiske miljø, og skabte et kunstigt økologisk 
system, som krævede en konstant arbejdsind
sats for at blive holdt i gang. To farer truede 
systemets skrøbelige balance. Den første var 
tilsaltning, der især optrådte i områder uden 
naturlig dræning som det sydlige Mesopota
mien, hvor de første tegn på problemets til
stedeværelse går tilbage til sumerisk tid.23
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Tilsaltning skete, fordi kunstvanding i stor 
målestok medførte en grundvandshævning, 
således at vandet gennem længere tid blev 
stående i de øverste jordlag. De mineraler og 
salte, der var opløst i såvel flod- som grund
vand, blev så udskilt her. I værste fald kunne 
produktive områder i løbet af kort tid om
dannes til golde saltørkener. Anlæggelsen af 
de store forsyningskanaler må uundgåelig ha
ve virket som en forstærkende faktor, fordi de 
stillede store vandressourcer til rådighed og 
gjorde det muligt at forkorte eller helt elimi
nere brakperioder til fordel for sommerafgrø
der (hvilket i vid udstrækning skete i sassani- 
disk tid). Netop lange brakperioder var en 
effektiv forsikring mod tilsaltning, fordi de 
gav grundvandet tid til at synke. Meget tyder 
på, at tilsaltningsproblemet bredte sig nordpå 
i abbasidisk tid, dvs. i århundrederne efter 
anlæggelsen af de store forsyningskanaler.24

Det andet problem var sedimenteringen. Jo 
mere vand der blev tappet af floderne og ledt 
ud i kanalerne, des langsommere blev gen- 
nemstrømingshastigheden, og des mere blev 
aflejret af det materiale, vandet førte med sig. 
Flodløbene kom derfor til at ligge stadig 
højere over det omgivende land, som måtte 
beskyttes af diger, og kanalerne måtte kon
stant renses for ikke at stoppe til. I denne 
situation kunne et pludseligt, kraftigt regn
skyl i bjergene udløse digebrud og store over
svømmelser, og det var lige netop, hvad der 
skete i sen-sassanidisk tid; den arabiske histo
riker al-Baladhuri fortæller, at Tigris allerede 
i det 6. århundrede havde sprængt digerne og 
ændret sit leje. Det lykkedes Khusraw 1. 
Anushirwan at bringe floden under kontrol, 
men i Khusraw 2. Parwiz’ regeringstid 
(591-628) gentog katastrofen sig:

»(. . .) Tigris og Eufrats vande steg til en 
højde, der ikke siden er blevet set, og forår
sagede mange store brud (på digerne). 
Parwiz gjorde sig store anstrengelser for at 
lukke bruddene, men vandmasserne var 
ham for stærke; de strømmede mod al-Ba-
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ta’ih (dvs. de udstrakte sumpe i det sydlige 
Mesopotamien) og overvældede bygninger 
og planter og oversvømmede mange di
strikter i området. Khusraw red i egen per
son ud for at lukke bruddene; han fordelte 
penge til alle sider og lod mange arbejdere 
henrette; i følge en beretning lod han på én 
dag 40 dæmningsbyggere korsfæste ved 
nogle af digebruddene. Men intet kunne 
stilles op mod vandets kraft. Da araberne 
angreb Iraq, blev perserne for optaget af at 
kæmpe til at bekymre sig om digerne ( . . . )  
og som følge heraf voksede al-Bata’ih sig 
stadig større.«25

Der kunne nævnes flere eksempler. Pointen er 
i korthed, at tilsaltning, oversvømmelser og 
forandringer i flodløbene var følger af selve 
landbrugsaktiviteten. De imponerende agrar
systemer i floddalene var i realiteten så skrø
belige og så følsomme, at de ikke lod sig op
retholde i det lange løb.*

På det iranske plateau stillede det fysiske 
miljø andre betingelser end i lavlandene, først 
og fremmest i form af vandmangel:

Når sneen i april-maj smelter i bjergene, 
der omkranser plateauet, frigøres for en kort 
tid store mængder af overfladevand. Men både 
Zagros og Alburz drænes primært ud mod 
henholdsvis Golfen og det Kaspiske Hav -  
størstedelen af vandet løber med andre ord af 
på plateauets yderside. De floder, der finder 
vej ind mod plateauets midte, er fa og små og 
ydermere tilbøjelige til at tørre ud om som
meren, når behovet for vand er størst. Pla
teauet rummer derfor som helhed ret fa na
turlige oaser.

Der findes dog andre vandforekomster. Fra 
bjergene siver grundvand ned mod de lavestlig- 
gende dele af plateauet. På sin vej samler det 
opløselige mineraler og salte, og når det om
sider når bunden af plateauet, danner det ud
strakte, sterile saltsumpe, kavir’er. Alluvial- 
sletterne omkring kavirerne består af fine se
dimenter med ringe naturlig dræning, og de 
kan derfor tilsalte, hvis det saltholdige grund-

Denne konklusion bestyrkes af, at de centralasiatiske flodoaser -  først og fremmest Khwarizm, landet langs Amu 
Daryas nedre løb -  alle fulgte samme udviklingscyklus som Mesopotamien-Sistan, omend med en lidt anden absolut 
kronologi. (Frumkin 1970, passim)
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vandsspejl hæves som følge af kunstvanding. 
På den øverste del af sletterne og på alluvial- 
vifterne er grundvandet endnu ferskt, og 
samtidig giver sedimenternes størrelse samt 
terrænets hældning en vis naturlig dræning.

Den tidligste bosættelse af agerbrugere 
fandt sted o. 5.000 f. Kr. i de naturlige oaser, 
hvor enkel kunstvanding lod sig praktisere.26 
I det 3. årt. f. Kr. var samtlige oaser og dry- 
farming-områder koloniseret,27 og de første 
egentlige byer opstod ved Kur-floden i Fars 
(Tepe Maliyan) og syd for Kuh-é Hazaran i 
Kirman (Tepe Yahya).

Omkring 2.000 f. Kr. skete der af ukendte 
årsager en stærk kontraktion, som efterlod 
plateauet næsten fuldstændig affolket.

De 3000 års menneskelig aktivitet, der var 
gået forud for kontraktionen, havde sat 
uudslettelige spor på landskabet: kobberpro
duktionen havde gjort det første store indhug 
i den iranske skovbevoksning med jorderosion 
og andre lokale økologiske forandringer til 
følge; husdyrenes overgræsning havde med
ført, at uønsket ukrudt havde bredt sig på 
gode foderplanters bekostning osv. Da indo
europæiske folk vandrede ind på plateauet i
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Et bondesamfund i forfald?

Qanat (eller »kariz«) er betegnelsen for en konstruktion, der anvendes til at opsamle og transportere grundvand i alluvialområder. Den 
består af to dele: (1) en brønd -  kaldet mådar-é chåh, »moderbrønden« -  der når ned under grundvandsspejlet, og (2) en svagt skrånende 
underjordisk gang, der munder ud længere nede ad alluvialskråningen.

Der er meldt om »moderbrønde« på mere end 250 meter, ogfeks. i Yazd-områdetßndes der gigantiske qanat’er på et halvt hundrede 
kilometers længde. Den gennemsnitlige qanat har dog mere beskedne dimensioner. Brønddybden ligger i regelen på mellem 10 og 50 m og 
længden på omkring 4 km.

Anlæggelsen kræver betydelig ekspertise. For det første skal det mest egnede sted for »moderbrønden« lokaliseres -  og det kræver ofte 
adskillige prøvegravninger -  dernæst skal gangens hældningsgrad bestemmes korrekt: er faldet for kraftigt, vil det medføre erosion og i sidste 
ende sammenstyrtning. Arbejdet udføres derfor a f specialister, der kaldes muqanni’er.

Fremgangsmåden er i regelen følgende: først graves »moderbrønden«, derefter bestemmes udmundingspunktet, og herfra graves så en gang 
op mod brønden. Undervejs graves med mellemrum ventilationsskakter, og gennem dem hejses den udgravede jord op til overfladen, hvor det 
lægges i en rundkreds omkring skaktmundingen og bl.a. tjener som beskyttelse mod vand fra pludselige regnskyl. På overfladen fremtræder 
qanat'en derfor som en lang række af krateragtige forhøjninger. Støder muqanni’erne under gravearbejdet på sand eller anden løs 
undergrund, forstærker de gangen med ringe af brændt eller soltørret ler. Efterhånden når gangen ind i de grundvandsførende lag, og til sidst 
-  i en vanskelig og farefuld operation -  forbindes den med brønden.

I den færdige qanat sker der altså to ting: (1) i »moderbrønden« og det øverste stykke af gangen opsamles indsivende grundvand, der 
endnu så højt oppe ad alluvialskråningen er relativ saltfattigt; (2) resten a f gangen fungerer som »transportsektion«, der alene ved hjælp af 
tyngdekraften leder vandet frem til anvendelsesstedet.

Vandmængden er ret konstant. Qanat’er, der kun tapper den vinterregn, der er opsamlet i alluviet, og ikke er dybe nok til at nå 
grundvandssivningen fra bjergene, svinder dog ind i løbet a f sommeren. Langvarige tørkeperioder kan reducere eller helt standse vandtilførs
len til selv de dybeste qanat’er.

En ulempe ved konstruktionen er, at den også producerer vand, når der ikke er brug for det (om vinteren og om natten). Overskuddet kan 
opsamles og gemmes i reservoirer, men disse udgør desværre fortrinlige ynglepladser for myg. De bærer hovedansvaret for, at malaria indtil 
for få  år siden var udbredt i områder som feks. Kirman.

Et andet problem, der er særlig udtalt i lange qanat’er, er det vandtab, der finder sted som følge af udsivning fra gangens bund.
Et tredje problem er omkostningerne. Trods sin enkelhed er konstruktionen kostbar at anlægge. Muqanni’erne må udføre hele arbejdet med 

håndkraft, og det tager gerne adskillige år. Det er blevet anslået, at omkostningerne for en gennemsnilsqanat i Kirman omkring 1950 beløb 
sig til 10.000$ per kilometer (English 1966, s. 139 f) ,o g  det giver en forestilling om, hvad de større anlæg må have kostet. Det er klart, at 
det har ligget uden for almindelige bønders økonomiske rækkevidde at bekoste selv små qanat’er.
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det 13.-12. århundrede og indledte en rekoio
nisering, havde det fysiske miljø allerede gen
nemgået den første markante forringelse.

Denne rekoionisering foregik langsomt: i 
den tidlige fase fandt der påny bosættelse sted 
i de gamle kulturområder, og først senere 
fulgte en ekspansion ud i hidtil uopdyrkede 
egne.

I floddalene var ekspansionen baseret på 
massive kanal- og dæmningsanlæg, som gjor
de det muligt at kontrollere vandmasserne; på 
plateauet var den skelsættende begivenhed 
anvendelsen af qanat-konstruktionen, der åbnede 
for de skjulte grundvandsressourcer.

Qanatkonstruktionen synes udviklet i om
rådet omkring Urmiyah-søen allerede i be
gyndelsen af det 1. årt. f. Kr., men problemet 
er ikke så meget at bestemme dens alder som 
at forklare, hvornår og hvorfor den blev taget 
i anvendelse i stor målestok.

I det 6. århundredes anden halvdel forene
de achaemeniderne som de første de to økolo
giske regioner -  plateauet og Mesopotamien -  
i en fælles politisk struktur, og de græske kil
der beretter samstemmende om storkonger
nes bestræbelser for at fremme landbruget 
over alt i det udstrakte rige. Dynastiets hjem
sted, landet langs Kur-floden i det centrale 
Fars, beskrives som tæt bebygget, og Tell-é 
Maliyans arvtager, Istakhr, synes allerede på 
dette tidspunkt at have været etableret som 
det nye bymæssige center i området.28 De 
skriftlige kilder understøttes af arkæologiske 
undersøgelser, der har påvist spor af kanal- 
og dæmningsanlæg fra perioden.29

Det er hævet over enhver tvivl, at acha
emeniderne kendte qanatkonstruktionen, 
men i det omfang, de anvendte den, var det 
for at supplere vandtilførselen i de naturlige 
oaser. Det klareste argument herfor er den 
achaemenidiske bosættelses begrænsede om
fang. Det »øjebliksbillede«, som beretninger
ne om Alexanders tog giver af plateauet i 
slutningen af det 4. årh. f. Kr., viser, at bo
sættelsen i det store og hele stadig var be
grænset til de naturlige oaser og dry-far-

ming-zonerne, mens store områder i f.eks. 
Sydfars, Laristan og Kirman forblev tomme 
(til gengæld tyder meget på, at semiaride om
råder blev anvendt til halvnomadisk kvæg
hold i ganske betydeligt omfang).

Der er ingen tegn på, at dette mønster æn
drede sig i seleukidisk tid. Europæisk forskning 
har længe været tilbøjelig til at give Alexan
der og hans efterfølgere æren for praktisk ta
get al urbanisering øst for Tigris,30 men for 
plateauets vedkommende er det en fejlagtig 
opfattelse. De store byer som Isfahan, 
Istakhr, Hamadan og Rayy eksisterede alle
rede i achaemenidisk tid, og vil man absolut 
pege på en specifik seleukidisk indsats, bestod 
den i at befæste eksisterende byer som Rayy 
og anlæggelsen af garnisoner på vejen fra Se- 
leucia i Mesopotamien til Baktrien.

En kvalitativ forandring i bosættelsen på 
plateauet fandt sted i parthisk-sassanidisk tid. 
I denne periode skete der ikke blot en intensi
vering af bebyggelse og opdyrkning i de na
turlige oaser, men qanatkonstruktionen blev 
nu taget i anvendelse for at kunstvande de 
tørre, men potentielt brugbare områder på 
hele det alluviale bælte langs bjergenes inder
side (jvnf. fig. 4). Det bosættelses- og urbani
seringsmønster, der i dag kendetegner pla
teauet, er i alt væsentligt resultat af denne 
storstilede kolonisering (selv om det selvføl
gelig er blevet modificeret af senere kontrak
tions- og ekspansionsfaser).

Desværre er kendskabet til parthertiden 
uhyre begrænset, og parthernes indsats over
skygges i det bevarede kildemateriale fuld
stændig af deres sassanidiske efterfølgere. Ar
kæologiske undersøgelser peger dog ret enty
digt på, at ekspansionen begyndte i denne pe
riode. Partherne grundlagde og udbyggede 
tilsyneladende ikke byer på plateauet i større 
målestok, bortset fra Hecatompylos nær det 
nuværende Damghan (uden for plateauet 
anlagde de Nisa i Turkmenien og udbyggede 
Marv-oasen, Iranshahrs vigtigste militære 
bastion i øst).* Til gengæld skete der en kraf
tig vækst i antallet af mindre bosættelser,

* Problemet ved at vurdere omfanget af den parthiske urbanisering er, at der meget vel kan skjule sig mere beskedne 
parthiske bebyggelser under de senere sassanidiske byer. Det gælder f.eks. Darabgird i Fars, hvor Kong Ardashir 
anlagde den store cirkelformede by oven på en mindre by, der var opstået i parthisk tid.
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frem for alt i vest og nord og i dalene i Za
gros,31 dvs. i relativt velvandede områder, 
hvor lokale stormænd kunne overkomme at 
investere i qanater o.a. kunstvandingsanlæg.

Hos de middelalderlige historikere, som 
udgør hovedkilderne, fremstår den fortsatte 
ekspansion i sassanidisk tid derimod som en 
intens urbaniseringsproces. Disse historikere 
skrev på grundlag af officielle sassanidiske 
krøniker og administrative håndbøger, som 
siden er gået tabt, og de gengiver derfor kri
tikløst sassanidernes legitimering af deres 
herredømme. Koloniseringsaktivitet var et 
centralt element i denne legitimering, og om 
alle de store skikkelser blandt sassaniderne 
hedder det derfor, at de anlagde byer og 
landsbyer, gravede kanaler og byggede bro
er.32 Der er ingen tvivl om, at sassaniderne 
tog æren for at have grundlagt byer, som alle
rede eksisterede, og som de blot lod omdøbe, 
og adskillige andre grundlæggelser, som f.eks. 
Darabgird i Fars og Nishapur i Khurasan, 
var i realiteten udvidelser af eksisterende be
byggelser.

De arkæologiske survey-undersøgelser i 
Mesopotamien-Khuzistan har imidlertid be
kræftet rigtigheden af de middelalderlige hi
storikeres oplysninger om dette område og 
ydermere vist, at antallet af bosættelser rent 
faktisk var langt større, end kilderne antyder. 
Man må derfor gå ud fra, at oplysningerne 
om koloniseringsaktiviteten på plateauet også 
er pålidelige i det store og hele.*

Det vil føre alt for vidt at opregne de sassa
nidiske bygrundlæggelser, men én bestemt 
type bør fremhæves, nemlig anlæggelsen af 
fremskudte kolonier i vandfattige, ugæstfrie 
marginalområder: f.eks. Kirman by på ran
den af den store Dasht-é Lut ørken, bosættel
serne i det sydlige Fars og i Laristan.

Nye byer måtte lige som de gamle have et 
opland at leve af, og dette opland måtte tilfø-

Et bondesamfund i forfald? 

res vand til kunstvanding. Beretningerne om 
f.eks. Ardashir l.s grundlæggelse af Firuza- 
bad33 (Gur) i Fars viser, at by grundlæggelse, 
anlæggelse af vandingssystemer og agarekspansion 
var en integreret proces på plateauet, lige som det 
var tilfældet i floddalene. I områder som La
ristan, hvor grundvandet ikke var tilgænge
ligt, sørgede sassaniderne for vandtilførselen 
ved at udhugge cisterner i klipperne til at op
bevare den opsamlede vinterregn.

Inden for den traditionelle orientforskning 
betragtes den arabiske erobring og Islams 
udbredelse som et civilisatorisk fremskridt, 
fordi den, som det hævdes, medførte stigende 
urbanisering og økonomisk vækst.34 Dette 
kan muligvis have sin rigtighed for nogle om
råders vedkommende, men ikke for landene 
inden for Iranshahr. Som det var tilfældet i 
Mesopotamien nåede urbanisering og koloni
sering også på plateauet et højdepunkt under 
sassaniderne. Araberne grundlagde kun gan
ske få nye byer,** og tiden efter sassaniderne 
prægedes snarere af en vis kontraktion. Kro
nologien i forløbet er usikker, men det står 
fast, at en række større og mindre bosættelser 
blev helt eller delvist opgivet i perioden fra 
den arabiske erobring og frem til mongoler
stormen (i Fars drejede det sig bl.a. om Ar- 
radjan, Istakhr, Darabgird, Tawwaz og Si- 
niz).35 I flere tilfælde voksede nye bebyggelser 
dog op i umiddelbar nærhed som afløsere. 
Istakhr afløstes af Shiraz og Arradjan af Bih- 
bihan, der godt nok kun var en skygge af sin 
forgænger. Adskillige byer som Djiruft (Kir
man), Rayy og Nishapur blev forladt som føl
ge af mongolernes ødelæggelser, men også i 
disse tilfælde voksede der ofte en afløser op 
(Rayy afløstes således af Varamin, Nishapur 
af Tus og Mashhad). Andre byer som Isfahan 
overlevede både mongolerne og Timur Lenk 
uden varige men.“*

Kontraktionen var som helhed ikke nær så

* Det »øjebliksbillede« af plateauet i det 7. århundrede, som al-Baladhuri giver på grundlag af arabiske traditioner i sin 
beretning om erobringen af Iran, viser også klart urbaniseringens omfang.

** F.eks. Shiraz, der blev anlagt i umiddelbar nærhed af en eksisterende sassanidisk bosættelse. Azarbaydjan, hvor 
Tabriz blev kraftigt udbygget i arabisk tid, synes at være det eneste område, hvor der med rimelighed kan tales om en 
ekspansion i århundrederne efter sassanideimperiets fald.

“* Også ændringer i handelsvejene påvirkede i nogle tilfælde bosættelsesudviklingen og var i hvert fald én af årsagerne 
til havnebyen Sirafs forfald.
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drastisk som i floddalene, hvilket må ses på 
baggrund af, at det økologiske system på 
plateauet var langt mere stabilt. Qanaterne 
krævede naturligvis konstant vedligeholdelse, 
især efter gennemstrømningen af de store 
vandmængder i forårsmånederne, men risiko
en for store oversvømmelseskatastrofer var 
ikke til stede. Tilsaltning optrådte flere ste
der, men var som helhed ikke et større pro
blem, fordi alluvialbæltets hældning og jord
bundspartiklernes størrelse automatisk sikre
de en vis dræning. Frem for alt betød bosæt
telsens spredte karakter, at katastrofer ét sted 
ikke havde vidtrækkende konsekvenser -  
modsat floddalene, hvor lokale digebrud og 
regnskyl påvirkede hele systemet.

Kontraktionen ramte først og fremmest de 
tørre marginalområder, som f.eks. i Kirman, 
hvor den arabiske geograf Mukaddasi i det 
10. århundrede bemærkede en tilbagegang i 
landbruget.36 I disse områder var grundvan
det sparsomt og vanskeligt tilgængeligt, og 
klimatiske svingninger udgjorde en konstant 
trussel. Udeblev vinternedbøren, eller var 
den blot nogle få år under middel, svandt qa
naterne ind og kunne i værste fald tørre fuld
stændig ud (den skovrydning, der til stadig
hed foregik i bjergene, bidrog også til at sæn
ke grundvandsstanden og udtørre mindre 
vandløb). Under den sassanidiske kolonise
ringsbølge var landbruget m.a.o. trængt ind i 
egne, hvor det ganske enkelt ikke kunne op
retholdes i længere tid. I områder med lidt 
større gennemsnitlig nedbør ( og derfor mere 
stabile grundvandsressourcer) udviste både 
naturlige og menneskeskabte oaser til gen
gæld betydelig evne til at overleve.

Det var dog de færreste marginalområder, 
der gik fuldstændig ud af produktion. I stedet 
for kunstvandet agerbrug trådte en række me
re eller mindre nomadiske udnyttelsesformer, 
og den såkaldte »beduinisering« af Iran i 
middelalderen kan i hvert fald delvis forklares 
som en overgang til mere stabile og mindre 
arbejdskrævende økologiske systemer (selv 
om indvandringen af tyrkisktalende nomader
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i det 11.-13. årh. uvægerlig må have forstær
ket denne proces).

Den sammenligning, der her er blevet fo
retaget af de to økologiske hovedregioner in
den for Iranshahr -  plateauet og floddalene -  
viser, at de gennemløb en parallel udvikling. 
Netop fordi de var så forskellige, er det på 
forhånd udelukket, at forklaringen kan findes 
i de økologiske forhold alene.

Det, de to regioner havde til fælles, var den 
overordnede politiske struktur, imperiet, og 
begge steder var der en klar sammenhæng 
mellem ekspansions- og kontraktionsfaserne 
på den ene side og imperiernes livscyklus på 
den anden. Den massive ekspansion, der ken
detegnede de to regioner i sassanidisk tid, var 
således et resultat af en bevidst, statsdirigeret 
koloniseringspolitik. De talrige bygrundlæg
gelser skete i vid udstrækning ud fra militære 
hensyn. Formålet var at sikre imperiet støtte
punkter i de erobrede lande og holde barbari
ske stammefolk i ave.* Men det er ikke hele 
forklaringen. Bygrundlæggelser og agrareks
pansion var som sagt en integreret proces, og 
det var også storkongerne, der tog initiativ til 
og bekostede anlæggelsen af kostbare og 
komplicerede kunstvandingssystemer. I flere 
tilfælde befolkede de nyoprettede distrikter 
ved tvangskolonisering: både Shapur 1., Sha- 
pur 2. og Khusraw 1. Anushirwan bosatte 
romerske krigsfanger i Khuzistan, Shapur 2. 
bosatte desuden arabiske stammefolk i Khu
zistan og Kirman, og Firuz lod uregerlige 
stammer fra Kirman tvangsflytte til Azarbay- 
djan.37 I andre tilfælde blev mere fredelige 
midler taget i anvendelse for at fremme kolo
niseringen. F.eks. beretter Tarikh-é Qum, at 
Bahram 5. Gur begyndte at forlange samme 
skat af uopdyrket som af opdyrket jord for at 
tvinge ejerne til at bringe den under plov.38

Koloniseringspolitikken havde kort sagt 
som sit primære formål at udvide det opdyr
kede område og dermed øge statens beskat
ningsgrundlag (det er en interessant parallel 
til den vældige ekspansion i Mesopotamien i 
sassanidisk tid, at agrarekspansionen i den

* F.eks. blev Qazwin anlagt som en forpost mod daylamitterne.
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anden floddal, Sistan, nåede sit højdepunkt, 
netop som det lokale saffaridedynasti kastede 
sig ud i et kortvarigt forsøg på at opbygge et 
større imperium i slutningen af det 9. århund
reder.)

Også de senere ekspansions- eller genop
bygningsfaser var kendetegnet af statslig ind
griben. Abbasiderne reparerede og udvidede 
de mesopotamiske kanalsystemer, og buy- 
iderne anlagde bl.a. den berømte dæmning 
Band-é Amir over Kur-floden i Fars. De 
mongolske ilkhaner (13.-14. århundrede) 
fulgte disse imperiale traditioner og bestræbte 
sig på at udbedre krigsskaderne. F.eks. for
tæller Djuvayni, at Hulagu -  der har det sor
test tænkelige ry som ødelæggeren af Bagh
dad -  bragte muqanni’er (qanatspecialister) 
fra Kuhistan til Khurasan for at hjælpe med 
genopbygningen.39

Den samme statslige koloniseringsiver var 
hovedårsag til den agrare kontraktion. Tyde
ligst ses det i Mesopotamien, hvor anlæggel
sen af de gigantiske kanalsystemer førte til 
skabelsen af et ekstremt ustabilt økologisk sy
stem. Ekspansionens følger var ikke så kata
strofale på plateauet, dels fordi den økologi
ske situation var en anden, dels fordi impe
riernes pres var mindre hårdt:

Plateauets historie i middelalderen kende
tegnedes af en udbredt lokal modstand mod 
imperierne, og en del af denne modstand blev 
ydet af lokale herskere. Som følge af de skarpe 
skel, som ørkenerne og bjergene satte, ud
gjorde oaserne afgrænsede økonomiske (og til 
dels også kulturelle) enklaver, der styredes af 
lokale dynastier.* Hvadenten de havde titel af 
konger eller guvernører, besad disse dynastier 
en betydelig grad af politisk stabilitet, og det 
var i deres interesse at begrænse imperiets 
økonomiske krav til regionen. Imperiernes 
holdning til lokalherskerne varierede: sassa- 
niderne søgte systematisk at eliminere dem, 
mens ilkhanerne var villige til at affinde sig 
med deres eksistens mod tributbetaling.

Grundstenen i det økonomiske fundament 
under imperierne var de sammenhængende,

produktive landbrugsområder i Mesopotami- 
en-Khuzistan, og imperiernes eksistens
grundlag svækkedes i takt med, at de økologi
ske skader på kunstvandingslandbruget tog 
til. Der kan ikke herske tvivl om sammen
hængen mellem den økologiske krise, der 
indtrådte senest i Khusraw 2. Parwiz’ rege
ringstid, og sassanideimperiets sammenbrud 
fa år senere. Den arabiske erobring af Iran 
var mulig, fordi imperiet allerede var dødeligt 
svækket.

Ingen af de senere imperiedannelser rådede 
over økonomiske ressourcer, der kunne måle 
sig med sassanidernes, og i takt med den 
fremadskridende kontraktion og forringelse af 
beskatningsgrundlaget blev de stadig mere 
ustabile:

Sassanider
Abbasider
Buyider
Seldjuqer
Ilkhaner

c. 230 -  c. 650 
c. 750 - c .  875 
c. 950 -  c. 1040 
c. 1050 - c .  1155 
c. 1250- c. 1350

I selve etableringsfasen fik de tilført ekstraor
dinære økonomiske ressourcer i form af krigs
bytte, men når først erobringerne var afslut
tet, indebar opretholdelsen af de store profes
sionelle hære en voksende økonomisk belast
ning. I denne fase af imperiernes livscyklus 
steg skattetrykket derfor med usvigelig sik
kerhed i de områder, der stadig var produkti
ve, og førte til udbredt forarmelse. Særlig fra 
ilkhanide-tiden kendes talrige eksempler på, 
at bønderne valgte at flygte fra jorden.40 Den 
økologisk betingede kontraktion forstærkedes 
på denne måde af den sociale tvang.

Den her skitserede vekselvirkning mellem 
politiske strukturer og økologiske systemer 
må ikke opfattes som en udtømmende forkla
ring på det historiske forløb i Iranshahr. Dy
namikken bag de forskellige imperiedannelser 
er således ikke blevet berørt. Økologiske for
hold forklarer ingenting i sig selv, og Orien
tens historie kan lige så lidt som Europas re
duceres til at være et logisk resultat af de giv-

* Istakhr-Shiraz-området, Isfahan-oasen, Kirman og naturligvis Sistan er eksempel på regioner, der formåede at 
opretholde semiautonom status gennem længere perioder.
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ne naturforhold. Klima, topografi osv. afstak 
nogle grænser for, hvad der overhovedet var 
muligt,* men det var ingen naturlov, men 
derimod menneskelige aktiviteter og beslut
ninger, der førte til overgangen fra ekstensive 
til intensive økologiske systemer. I det øjeblik, 
de var etableret, påvirkede disse systemer til 
gengæld de øvrige variable, og denne artikel 
er et forsøg på at vise, at man ved at anlægge 
en økologisk orienteret synsvinkel på Orien
tens historie kan identificere udviklingslinier 
og sammenhænge, som den traditionelle Ori
entforskning ikke beskæftiger sig med. Hvis 
Orientens historie gennemgående forekom
mer os mindre kompliceret end Europas, er 
det blot fordi vi ved tilsvarende mindre om 
den.
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Retstilstande i Danmark i 1500- og 1600-tallet
To indlæg
Af John T. Lauridsen (I) og Thomas Munck (II)

I.
Det er ikke så meget genudgivelsen af Hans 
H. Fussings disputats »Herremand og fæste
bonde. Studier i dansk landbrugshistorie om
kring 1600« (1942/1973), der foranlediger 
disse linier, da der i sig selv ikke er nogen 
mening i »at slå en død mand ihjel«, som det 
er den efter min mening ukritiske brug en 
række senere historikere har gjort af Fussings 
resultater og især af hans hovedtese, at Dan
mark i 1600-tallet var et retssamfund.

Allerede ved udgivelsen af disputatsen1 og 
senere ved Fussings død2 blev der rejst udtalt 
tvivl om, at han havde vist, at Danmark i 
1600-tallet havde været et retssamfund, lige
som der blev sat et stort spørgsmålstegn ved 
en række af disputatsens undersøgelsesresul
tater, selv om både den konservative Knud 
Fabricius og den overfor adelen sympatisk 
indstillede C. O. Bøggild-Andersen fandt, at 
bogen og dens resultater havde en tiltalende 
tendens. Det vil sige, selv om de mente, at 
Fussing havde benyttet et alt for spinkelt og 
utilstrækkeligt statistisk materiale fra tingbø
gerne,3 sympatiserede de med Fussings ho

vedkonklusion, uagtet at den stod udoku- 
menteret, og at de heller ikke selv kunne 
hverken be- eller afkræfte den. Her skal det 
måske indskydes, at disputatsens første udgi
velse i 1942 under den tyske besættelse måske 
kan have ledt både Fussing og hans anmelde
re til at se noget positivt nationalt i at fa fast
slået, at Danmark var et gammelt retssam
fund, og anmelderne derfor fandt Fussings te
se tiltalende.4 Imidlertid blev denne opfattel
se som antydet fastholdt også i 1950’erne efter 
Fussings død, og da var der hverken manden 
selv eller nogen besættelsesmagt at tage hen
syn til.

På trods af de samtidige og senere forbe
hold, der blev taget overfor Fussings metode 
og resultater, herunder hans hovedtese, tog 
Svend Ellehøj denne sidstnævnte til sig i 1963 
så at sige uden forbehold i vort lands hidtil 
mest udbredte Danmarkshistorie, Politikens, 
hvor han i bind 7 omhandlende perioden 
1596-1660 skrev: »Ikke uden ret konkludere
de Fussing med de stolte ord »Danmark var 
et retssamfund«. Blot skal det siges, at en 
bonde kunne blive ruineret på at føre sin sag 
igennem«.5 Hermed var Fussings »tiltalen-

Fortid og Nutid har faet tilsendt to manuskripter, der uafhængigt af hinanden tog udgangspunkt i Hans H. Fussings 
bekendte tese om Danmark som et retssamfund i 1600-tallet. Begge forfattere har indvilget i denne sammenstilling af 
deres bidrag.
John T. Lauridsen, f. 1951, mag. art., kandidatstipendiat, Århus universitet.
Thomas Munck, f. 1949, Ph.D., Lecturer in modern history, University of Glasgow.

1. For de vigtigste anmeldelser se H. Bruun: Dansk historisk bibliografi 1913-1942, 1, 1966, s. 397. Desværre undlod den 
ene af de officielle opponenter ved Fussings disp., professor Albert Olsen, at lade sin vurdering trykke.

2. K. Fabricius’ nekrolog i Historisk tidsskrift 1 l.V. 1956-59, s. 225-229 og C. O. Bøggild-Andersen i H. H. Fussing: 
Bybefolkningen 1600-1660, Århus 1957, s. IX -X III.

3. Kun Poul Bagge godtog, at der var tale om en statistisk undersøgelse, Historie som videnskab, Nordisk Tidsskrift, Ny 
serie XVIII, 1942, s. 492.

4. Bl.a. Fridlev Skrubbeltrang {Det danske Landbosamfund 1500-1800, 1978, s. 71), Claus Bjørn {Dansk biografisk leksikon 3. 
udg. 5, 1980, s. 50) og Erling Ladewig Petersen (Fra standssamfund til rangsamfund 1500-1700, Dansk socialhistorie 
3, 1980, s. 309) nævner udgivelsestidspunktets mulige betydning uden mere konkret at redegøre for hvilke konse
kvenser, det kan have haft.

5. Christian 4.s Tidsalder 1596—1660, Danmarks historie 7, 1963, red. af John Danstrup og Hal Koch, s. 93. Det skal 
iøvrigt bemærkes, at C. Rise Hansen i sit afsnit om »Bonden og retsplejen« og iøvrigt undlod at benytte Fussings 
hovedtese, da han bidrog til Danmarks historie 1, 1950, udg. af Historikergruppe ved Johan Hvidtfeldt m.fl.
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de«, men uunderbyggede konklusion endeligt 
blevet accepteret og har siden kunnet vandre 
videre i en del af den historiske litteratur, som 
en knæsat opfattelse.

Det gælder især hos en af vore førende eks
perter i 1500- og 1600-tallets historie profes
sor Erling Ladewig Petersen, der i et indlæg 
på det nordiske historikermøde i 1974 skrev 
følgende om »bondeundertrykkelsens« (an
førselstegnene er selvsagt Ladewig Petersens) 
retlige aspekter:

»Netop hvad angår de retlige aspekter har 
man dog indvundet fyldestgørende resulta
ter.6 Hovedkonklusionen af dr. H. H. Fus- 
sings studier over retsforholdet mellem her
remand og fæstebonde omkring 1600 er, at 
bønderne synes at have nydt absolut retssik
kerhed, og at regeringen og domstolene har 
lagt vægt på fuld retsdisciplin;,en anden sag 
er det, at vi naturligvis kun kender udfaldet 
af de sager, bønderne havde mod og midler 
til at forebringe domstolene.7 Et andet ho
vedresultat må det siges at være, at bøn
dernes afgifter fra det 16. århundrede synes 
at være blevet sædvanemæssigt fikseret, 
således at adelen næppe havde adgang til 
vilkårlige forhøjelser af landgilde og hove
riydelser«.8 (Alle fremhævelser er mine,
J.T.L.).

Hos Ladewig Petersen synes i 1974 ethvert 
forbehold overfor Fussings metode og resul
tater at være forsvundet, og det synes også at 
være tilfældet i Gyldendals »Danmarks histo
rie« (1980), hvor Ladewig Petersen har skre
vet en del af afsnittet om perioden 1559-1648. 
Han fastholder her sin tidligere vurdering, 
idet han dog skelner mellem de enkelte retsin
stanser: »Urimelige domme og forfølgelse af 
menigmand kunne forekomme på herreds- og 
birketing, men hørte til sjældenhederne, og 
både landstingene og rettertinget dømte i

Retstilstande i Danmark i 1500- og 1600-tallet

hvert fald såvidt vi er underrettet upartisk, 
undertiden endda med bondevenlig ten
dens«.9

Denne de højere retsinstansers mulige mere 
bondevenlige indstilling gentager Ladewig 
Petersen et par gange som sin opfattelse i det 
bind af »Dansk socialhistorie«, som han har 
forfattet, og det er egentligt først dette arbej
des fremkomst, der for alvor har foranlediget 
mig til at gøre indsigelse mod »retssam
fundstesen«, idet den heri for det første slås 
fast igen gang på gang, undergår visse æn
dringer i forhold til Ladewig Petersens tidli
gere opfattelse og sættes i en relation til andre 
udviklingslinier på en måde, der efter min 
mening intet belæg foreligger for. For det an
det har det skuffet mig, at netop »Fra stands
samfund til rangssamfund 1500-1700«, der 
iøvrigt er et uomgængeligt og meget inspire
rende pionerarbejde både om periodens soci
ale og også økonomiske historie, også skal 
rumme en -  ganske vist ændret -  udgave af 
Fussings teser, da arbejdet netop iøvrigt de
monstrerer, at Ladewig Petersen så godt som 
nogen er klar over og formulerer betragtnin
ger om privilegie- og standssamfundets ka
rakter og om lovgivningen og retsvæsenet som 
et instrument i kongemagtens og adelens 
hænder.10

I sit bind af socialhistorien dels ændrer, 
dels uddyber Ladewig Petersen sine tidligere 
synspunkter på retstilstandene i 1500- og 
1600-tallet, dels tillægger han Fussing resul
tater, som ikke genfindes i dennes disputats. 
Mens Ladewig Petersen i 1974 ikke angav 
nogen nærmere tidsmæssig inddeling for ud
viklingen i retsforholdene ud over det noget 
svævende omkring 1600, mener han i 1980, at 
der fra reformationen til omkring 1600 var 
tale om en ubetinget retssikkerhed for bonde
samfundet, og at Fussings hovedtese om 
retsforholdet først og fremmest har gyldighed 
for domstolenes praksis. Det vil formentlig si-

6. Her henvises til Fussings disputats.
7. Dette er ikke helt præcist; vi kender også resultatet af de retssager, der var rejst af herremændene.
8. Adelig godsdrift i 1600-tallets Danmark, Från medeltid till välfärdssamhälle. Nordiska historikermodet i Uppsala 1974. 

Föredrag och mötesforhandlinger, Stockholm 1976, s. 73.
9. Danmarks historie 2. Tiden 1340-1648. Andet halvbind: 1559-1648. Red. af Aksel E. Christensen m.fl. 1980, s. 394.

10. Det i note 4 af Ladewig Petersen anf. arbejde f.eks. s. 112 f., 119, 156, 176 f.
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ge, at Ladewig Petersen hermed tager det 
forbehold, at bønderne ikke nødvendigvis 
havde de penge, der skulle til for at føre deres 
sag, men kom en sag for rettertinget, blev den 
ifølge Ladewig Petersen pådømt »absolut 
uvildigt, og i hvert tilfælde indtil 1600 måske 
endda med tilbøjelighed til »bondevenlig
hed««11. Det er hos Ladewig Petersen en af de 
gennemgående linier i udviklingen, at det nye 
styre, der etableredes efter reformationen og 
som endeligt udstak standssamfundets legale 
og programmatiske rammer, sikrede bønder
nes retssikkerhed, og at det var en af de »go
der«, der hindrede, at Danmark fik en tilsva
rende modstand mod fæstesystemet og gods
ejervældet fra bøndernes side, som det var 
tilfældet mange steder i udlandet, idet land
gilden forblev uforanderlig og hoveriets sæd
vanemæssige størrelse respekteredes.12 Efter 
1600 ændredes forholdene imidlertid, idet den 
grundlæggende recesbestemmelse fra 1558 
om herremandens ret til at gøre sig sit gods så 
nyttig, som han kunne, omfortolkedes af 
domstolene således, at det derefter var muligt 
vilkårligt at øge bøndernes hoveri, og det le- 
galiserdes at inddrage bøndergårde under de 
skattefrie hovedgårde. Ladewig Petersen me
ner ikke, at denne omfortolkning har stået 
Fussing klart, men at Fussing på den anden 
side var »på det rene med«, at der skete en 
ændring af forholdene omkring 1600.13

Dette sidste kan jeg kun være enig i, men 
jeg skal samtidig påpege, at Fussing ikke, som 
Ladewig Petersen har opfattet det, på

grundlag af et stort kildemateriale nåede til at 
kunne fastslå landgildens uforanderlighed. 
Tværtimod. Fussing konstaterede dens stadi
ge stigning indtil omkring 1600, samt at dens 
størrelse først fikseredes omkring 1650.14 
Heller ikke møntede Fussing sin hovedkon
klusion, Danmark var et retssamfund, som 
Ladewig Petersen nu gør det, på 1500-tallet, 
men skriver selv udtrykkeligt, at man i hvert 
tilfælde efter 1600 levede i et retssamfund, selv 
om der var en tendens til stigende retssikker
hed op mod 1600.15

Det er med andre ord nogle meget mar
kante nytolkninger, som Ladewig Petersen 
har foretaget kun på grundlag af Fussings 
undersøgelser (?) både i forhold til sin egen 
tidligere holdning og i forhold til Fussings 
opfattelse. Jeg skal nedenfor tage stilling til 
dem i forbindelse med en vurdering af Fus
sings resultaters holdbarhed.

Hvor Ladewig Petersen i 1974 havde skre
vet, at adelen næppe havde adgang til vilkår
lige forhøjelser af bøndernes forpligtelser og 
byrder, hed det i 1977 i kollegaen, Knud J. V. 
Jespersens disputats, at »vel forekom der hist 
og her visse overgreb, men det helt domine
rende indtryk var, at der inden for den adelige 
stand herskede en betydelig selvjustits, lige
som der var adskillige eksempler på, at adeli
ge havde lidt nederlag i retssager mod bøn
der, og endelig at kronen så langt fra at stå 
som de svages beskytter selv gik i spidsen med 
forøgelse af hoveriet.«16 løvrigt tilslutter Je
spersen sig helt Fussings »stolte« ord og mener

11. Ibid. s. 156 f., 182 f. Citatet fra s. 183.
12. Ibid, især s. 426. Jfr. professor Troels Dahlerups anmeldelse i Information 6. maj 1980, hvor opfattelsen ang. 

retstilstanden og landgildens uforanderlighed tiltrædes. løvrigt udtaler Ladewig Petersen sig i 1980 i sine forsk
ningsoversigter i både bindet af socialhistorien og i den nye Danmarkshistorie lige så kategorisk, som han havde 
gjort i 1974, om den sikkerhed og dokumentation, vi har med hensyn til vor viden om retsforholdene, og det stadig 
med henvisning til Fussings disputats og enkelte af hans artikler (se de anf. arbejder henholdsvis s. 309 for 
socialhistoriens vedkommende og s. 401 f., 435 f. i Danmarkshistorien).

13. Ladewig Petersen note 4 anf. arbejde s. 309, 349 og note 9 anf. arbejde s. 407, 436.
14. H. H. Fussing: Herremand og fæstebonde, 1942, s. 99, 190, 456. Hos Skrubbeltrang op. cit. s. 85 tiltrædes Fussings 

opfattelse. I Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder, 1968 (s. 44 f., 152) indrømmer Svend Gissel, at 
der fandt en formel stigning i landgilden sted, men at den, hvor det skete, var »solidt sagligt« begrundet, d.v.s. 
skyldtes en forøgelse af jordtilliggendet eller pengenes dalende værdi. Det vil sige, at Gissel ikke mener, at der fandt 
en reel landgildestigning sted, da den var funktionelt betinget og ikke resultatet af forholdet mellem udbud og efter
spørgsel eller det sociale styrkeforhold mellem herremand og fæstebonde. Problemet er dog ikke afklaret med Gissels 
undersøgelser, og slet ikke når vi nærmer os perioden omkring 1600 (jfr. iøvrigt den indgående anmeldelse af Gissels 
disputats i Historisk tidsskrift 12. IV., 1972-73, s. 233-53, spec. s. 241, 245 ff.).

15. Fussing op. cit. s. 412, 423.
16. Knud J. V. Jespersen: Rostjenestetaksation og adelsgods, Odense 1977, s. 14.
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iøvrigt i lighed med Ladewig Petersen,17 at 
Fussings undersøgelse afslørede en afgrund- 
pillerne i J. A. Fridericias »klassiske opfattel
se«, nemlig at adelen misbrugte sin domsret
tighed til egen fordel og vilkårligt øgede fæ
stebøndernes afgifter og hoveribyrde, som en 
myte.18

Det er her ikke meningen at forsvare Fride
ricias klassiske standpunkt; det skal med det 
samme indrømmes, at Fridericias »adels
fjendtlige« eller mere præcist tydelige sympa
tier for borgerstanden satte sit præg på hans 
arbejder også i form af vurderinger og kon
klusioner, hvor materialet ikke gav ham enty
digt medhold, men hvor han tog den fremad
stræbende borgerstands interesser til sig og 
gjorde dem til sine ud fra sin tids forudsæt
ninger. Noget andet er imidlertid, om det har 
været afgørende for den problematik, der her 
er til debat.

Fridericia nåede til sit klassiske »mørke« 
syn på bøndernes vilkår ved en generel be
dømmelse af samfundssystemet og retssyste
met specielt, et system, der helt og holdent 
var i kongemagtens og adelens hænder; ved 
en betragtning af lovgivningen som skrevet 
ud fra og til fordel for godsejernes interesser, 
samt ud fra den konstatering, at der i realite
ten skete en stigning i bøndernes samlede 
byrder frem mod 1660.

Allerede Johannes Steenstrup imødegik 
Fridericias standpunkt og gjorde sig til ho
vedtalsmand for det »lyse« syn på bøndernes 
kår, idet han søgte at bevise, hvad der er ble
vet kaldt en »kompensationsteori«, gående ud 
på, at såfremt der i perioden skete ændringer i 
bøndernes forhold på et område, f.eks. i form 
af mere hoveri, modsvaredes det af lettelser 
på andre.19 Som det senere vil fremgå, kan 
Fussing karakteriseres som en arvtager af 
Steenstrups hovedopfattelse med visse modi
fikationer.

Fridericias kritikere, i det mindste fra Fus-
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sing og fremefter, forsøger at aflive hans op
fattelse ved at splitte problemet op i nogle 
bestanddele og se bort fra andre, bestanddele, 
der netop skal ses i deres sammenhæng for at 
give en dækkende karakteristik af retsforhol
dene. Fridericia nåede til sin konklusion ved 
at betragte retsudviklingen i dens totale 
funktionelle kontekst, mens hans kritikere for
søger at aflive den ved at focusere på enkelt
aspekter revet ud af deres sammenhæng. 
Dette er mest besynderligt i Ladewig Peter
sens tilfælde, da han synes at have gjort sig 
karakteren af de privilegeredes standssam
fund klart, men hvad angår retsudviklingen 
mener jeg, at hans ellers iøvrigt træffende og 
præcise judgement svigter ham.

Jeg skal i det følgende kun forsøge at kaste 
lys over retstilstandene i 1500- og 1600-tallet 
ved en kritisk stillingtagen til hele Fussings 
metode og materiale og en del af hans angive
lige hovedresultater, da det er hans disputats, 
der hidtil så godt som alene har dannet ud
gangspunktet for vurderingerne af problema
tikken.

Allerede i de samtidige anmeldelser blev 
det nævnt, at Fussing havde en tendens til at 
ville drive statistik på et for spinkelt eller ikke 
repræsentativt materiale. Jeg skal straks give 
flere eksempler herpå for at illustrere hans 
arbejdsmetode og metodiske svagheder, men 
inden skal jeg redegøre for en række generelle 
problemer ved anvendelsen af det retsmateri- 
ale, som Fussing bl.a. forsøger at drive en 
slags statistik på, og som han ikke selv har 
redegjort tilstrækkeligt for.

I nedenstående tabel bringes en systema
tisk oversigt over det samlede af Fussing be
nyttede antal tingbøger med angivelse af de
res tidsmæssige spredning, geografiske forde
ling på landsdele og fordeling på domsinstan
ser. Jeg skal med det samme tilføje, at man 
med tabellen ikke samtidig har en oversigt 
over det samlede bevarede tingbogsmateriale,

17. Anmeldelse af Jespersens disp. i Historisk tidsskrift 78, 1978, s. 541.
18. Jespersen op. cit. s. 14.
19. Fridericia bl.a. i Adelsvældens sidste Dage, 1894, s. 82-99. Steenstrup bl.a. i Den danske Bonde og Friheden, 1888 og i Nogle 

Undersøgelser om Fæstebondens Retsforhold i ældre Tid, Historisk tidsskrift 5. VI., 1887, s. 655-714. Om »kompen
sationsteorien« se C. Rise Hansens anm. af Fussing i Socialisten, 39, 1942, s. 173 f. og F. Skrubbeltrangs i Dansk 
Landbrug 61, 1942, 290-92.
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Tabel: Sammensætningen af det af H. H. Fussing benyttede tingbogsmateriale.20

Antal Tingbøger
ting

steder Før 1600 1600-24 1625-60 I alt

..............  1 63 25 36 124
O Ä/ihnrcr landstinp- .............. ..............  1 3 24 46 73
3. Fyns landsting ........................ 0 4 15 19

4. S kåne........................................ ..............  1 0 0 2 2
5. H alland .................................... ..............  3 8 0 9 17
6. Sjælland.................................... ..............  7 0 9 19 28
7. F yn ............................................ ..............  9 0 5 34 39
8. Jy lland ...................................... ..............  18 6 15 182 203

1 til 8 ............................................ 80 82 343 505
1 til 3 ............................................ 56 53 97 216
4 til 8 ............................................ ..............  38 14 29 246 289

at der intet kan aflæses om omfanget af den 
enkelte tingbog, samt at de landstings- og 
rettertingsdomme, Fussing har fundet frem 
fra private domssamlinger ikke har kunnet 
inkluderes, men iøvrigt kun yderligere vil bi
drage til de skævheder i materialets sammen
sætning, som i det følgende skal påvises.

Indtil 1600 er kun 17,5% af materialet fra 
herreds- eller birketing, mens resten (82,5%) 
er fra enten landstingene eller rettertinget 
(alle procentopgivelser i det følgende er be
regnet på grundlag af tabellen). Rettertings- 
dombøgerne udgør før 1600 alene 78,8% af 
Fussings samlede materiale for denne perio
de. Det vil sige, at tingbogsmaterialet fra de 
laveste retsinstanser er yderst sparsomt re
præsenteret før 1600. Det drejer sig konkret 
om tingbøger fra 2 herreder i Halland og fra 
Børglum herred og Kærgård birk i Jylland 
eller i alt tingbøger for en 14 års periode med 
en meget begrænset geografisk dækning. 
Dette er vigtigt at holde sig for øje, da det 
netop var det laveste domstolsniveau, her
reds- og birketingene, landbefolkningen først 
og oftest ville komme i berøring med, og her 
ville den fa sine sager pådømt. Herfra gik den 
kun videre til de højere retsinstanser, hvis en

af parterne ikke affandt sig med den første 
afgørelse. Det fremgår af Fussings bog, at 
bønderne i alt overvejende grad har gjort 
dette, da det i hans materiale i de fleste tilfæl
de er herremændene, der har anket en afgø
relse og ikke bønderne. Dette kan ikke tages 
til indtægt for den opfattelse, at bønderne ved 
laveste domsinstans har faet en retfærdig be
handling, og derfor ikke i så høj grad har øn
sket at anke domme, som det er et udtryk for 
deres ulige ringere materielle muligheder for 
at føre deres sager videre end herremænde
ne.21 Dertil kommer så også det nødvendige 
mod til fortsat at sætte sig op mod herreman
den og muligheden for, at herremanden på en 
anden måde kunne gribe ind overfor den 
»stædige« eller »opsætsige« bonde.

Også for den første ^erdedel af 1600-tallet 
er Fussings tingbogsmateriale på laveste 
domstolsniveau meget begrænset i forhold til 
de højere, idet det her som ovenfor må ind
drages, at herreds- og birketingsbøgerne op
rindeligt har udgjort den altovervejende mas
se af det samlede tingbogsmateriale, hvilket 
gør skævheden endnu større. Kun 35,4% af 
tingbøgerne fra 1600-1624 er fra de laveste 
retsinstanser, mens resten, næsten 2/3

20. Fussing op. cit. s. 493-94.
21. Dette aspekt har også Fussing og senere Ellehøj og Ladewig Petersen hæftet sig ved, som rimeligt er, men uden heraf 

at drage nogen konsekvens med hensyn til »retssamfundet«.
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(64,6%) fortsat er fra de højere domsinstan
ser. Det er først for perioden 1625-1660, at 
der bliver noget mere balance i forholdet 
mellem antallet af tingbøger fra de forskellige 
retsinstanser (71,2% er nu fra laveste og 
28,8% fra de højere domsmyndigheder), og 
det fremgår allerede af tabellen, at det er fra 
denne periode, at den alt overvejende del af 
Fussings samlede tingbogsmateriale er kon
centreret, nemlig 68%, mod 15,9% i perioden 
op til 1600 og resten 16,2% mellem 1600 og 
1624. Denne koncentration aPFussings mate
riale til perioden 1625-1660 er mest udtalt for 
de laveste retsinstansers vedkommende. Ikke 
mindre end 85% af dette materiale er fra 
denne periode alene, mens det for de højere 
domsinstansers vedkommende kun er 44,9%.

Det kan på grundlag af en generel undersø
gelse af det samlede af Fussing udnyttede 
tingbogsmateriales tidsmæssige spredning og 
fordeling på domsinstanser konkluderes, at 
det kun for perioden mellem 1625 og 1660 har 
en sådan spredning og er af et sådant omfang, 
at det synes umiddelbart, men ikke uden for
behold at kunne anvendes til repræsentative 
undersøgelser af retspraksis.

Det er imidlertid ikke nok at påpege mate
rialets store tidsmæssige skævhed og dets en
sidighed, hvad angår fordelingen på dom
stolsniveau. Som det fremgår af tabellen, er 
der også tale om en stor geografisk skævhed, 
og uden på dette punkt at gå i detaljer skal 
det bemærkes, at skævheden er udtalt på alle 
retsniveauer. For det laveste retsniveau er det 
grelleste nok misforholdet mellem landsdele
ne for perioden 1625-1660 med Jyllands store 
overvægt, og det helt utilstrækkelige materi
ale fra bl.a. Sjælland.22 For tiden før 1625 kan 
det end ikke betale sig at gøre tilsvarende 
overvejelser, da materialet her i sig selv er alt 
for spinkelt.

Et er at påpege disse skævheder i det sam
lede tingbogsmateriale, som Fussing har be
nyttet, noget andet er, om han i sin bearbej
delse af det metodisk har taget højde herfor og 
inddraget det, før han nåede sine resultater,
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og det synes kun undtagelsesvis at være til
fældet. Fussing undlader at gøre sig nogle me
re metodiske overvejelser omkring, hvordan 
et så stort og ujævnt materiale kan udnyttes, 
så der kommer seriøse resultater ud af det, 
ligesom hans statistiske metode og frem
gangsmåde er på et ringe niveau, hvilket 
straks skal demonstreres. Hvad der for Fus
sing først og fremmest har været grund til at 
nævne af problemer, er besværlighederne 
med overhovedet at læse og anvende den en
kelte tingbog,23 og vanskelighederne er man
ge. Referaternes fyldighed og længde varierer 
stærkt fra ting til ting og fra skriver til skriver. 
Ofte har skriveren på tingdagen gjort opteg
nelser på sedler for senere at indføre dem i 
tingbogen. Det er da hændt, at optegnelserne 
er blevet borte eller at det indførte referat blot 
er blevet til et notat, der registrerer parternes 
navne samt karakteren af den stedfundne 
retshandling. På et sådant grundlag er det 
især for herreds- og birketingbøgernes ved
kommende ofte vanskeligt eller umuligt at af
gøre hvem af parterne, der har haft »ret«.24 
Dette fritager imidlertid ikke Fussing for at 
foretage de relevante metodiske overvejelser i 
forbindelse med sine undersøgelser, og da slet 
ikke når det som her drejer sig om en dispu
tats.

Jeg skal herefter gå over til at give nogle 
eksempler på Fussings »statistiske bearbej
delse« af sit materiale. Fussing undersøger 
bl.a. fæsternes hjemsted på grundlag af jorde- 
og tingbøgers oplysninger om bønder med 
navne efter landsdele eller mindre lokaliteter 
(s. 27-34). Han splitter landet op i landsdele
ne Skåne og Halland, Sjælland, Lolland, Fyn 
og Jylland og konkluderer (med forsigtig
hed?), at der er foregået en vandring mod 
Sjælland (s. 28). Ønsker vi nærmere oplys
ninger om materialets repræsentativitet, lades 
vi i stikken, idet det blot oplyses, at det er fra 
alle landsdele! Om materialets omfang oply
ses det derimod, at der er gennemgået 5215 
bondenavne, hvoraf der i 149 tilfælde blev 
fundet landsdelsnavn (s. 27). Det vil sige, at

22. Jfr. også Fussings bemærkninger op. cit. s. 4, 455 f.
23. Fussing op cit. s. 4, 423.
24. Jfr. Poul Meyer: Dom og dele, Bol og By 4, 1963, s. 34 f.
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kun om 2,9% af det samlede antal bønder var 
der oplysninger at hente, og når hertil føjes at 
en mand, der kaldes jyde, fynbo o.lign. slet 
ikke behøver at være tilrejst fra den pågæl
dende landsdel, må Fussings undersøgelse si
ges at hvile på et mere end spinkelt grundlag. 
Det er overhovedet ikke muligt at udtale sig 
om vandringer på grundlag af et ikke-repræ- 
sentativt materiale, hvor der i 97,1% af til- 
fældene ingen oplysninger foreligger. At 
konklusionen muligvis er rigtig, skal ikke be
nægtes, blot kan det konstateres, at Fussing 
end ikke har sandsynliggjort det.

Senere forsøger Fussing at vise, hvordan 
domssagerne om hoveriforsømmelser kunne 
fordele sig inden for et enkelt herred, idet 
han prøver at godtgøre, at der i perioden 
1636-1650 på 4 adelsgodser kun var tale om 8 
hoveriforsømmelser i alt (s. 200). Det er klart, 
at den slags opstillinger kun har ringe værdi, 
da det ikke er til at afgøre, hvor mange for
sømmelser, der ikke er nået frem til at blive 
registreret i tingbøgerne, hvad man kunne fri
stes til at tro måtte være flertallet. Endnu me
re betænkeligt er det, at Fussing ud fra disse 8 
registrerede hoveriforsømmelser konkluderer, 
at skønt hoveriet har været omfattende og 
voksende, har det i almindelighed været tåle
ligt for bønderne (s. 201). Denne betænkelig
hed bliver ikke mindre af, at andre omstæn
digheder, som Fussing selv omtaler andet
steds, går direkte imod hans opfattelse. Det 
gælder således, hvor det nævnes, at bønderne 
følte sig overbebyrdet med ægter (s. 198), 
hvor bønderne siger deres fæste op, fordi de 
ikke kunne klare arbejdsbyrderne (s. 299 f.), 
og hvor det nævnes, at rømninger fra gårdene 
var temmelig hyppige (s. 308). Her er det 
snarer Fussings sympatier og ikke hans mate
riale og undersøgelser, der har været afgøren
de for konklusionen.

Alene disse eksempler viser, at Fussing i 
virkeligheden overhovedet ikke benytter sig af, 
hvad der kan karakteriseres som en statistisk 
bearbejdelse af sit materiale.

Et andet eksempel på Fussings brug af sit 
kildemateriale fas s. 209-12, hvor han søger 
at vise, at man satte hoveriets størrelse i for
hold til den enkelte gårds hartkorn. Han ind
rømmer, at der er tale om et meget sparsomt

materiale til belysning af problematikken (s. 
210), og bygger på i alt 8 udvalgte retssager, 
alle fra perioden 1625-60, hvori der skal fin
des klare udtryk for, at der skulle ydes hoveri 
efter skyld og landgilde, eller hvoraf det frem
går, at selv om der sad to bønder på en fæste
gård, skulle de kun yde hoveri som en bonde. 
På trods af materialets omfang og kronologi
ske skævhed viger Fussing ikke tilbage for at 
mene, at hoveriets størrelse afhang af gårdens 
størrelse.

Hvad Fussing her vil have læseren til at 
acceptere er, at herremændene lod foretage en 
ligelig fordeling af hovarbejdet på den måde, 
at fæsteren på det mindre brug skulle yde re
lativt mindre hoveri end fæsteren på det stør
re brug, og at det skulle være sket uanset om 
der sad to fæstere på den ene gård; i alt skulle 
de kun yde en fæsters relative andel af det 
samlede hoveri. Fussing formulerer det selv 
således »at den samme fæstegaard ikke altid 
ydede samme hoverimængde, men samme 
kvotadel av den av godset krævede hoveri
ydelse« (s. 212). Det kan vist bedst karakteri
seres som en idealbetragtning; sandsynlig
gjort bliver den ikke af de omtalte 8 udvalgte 
sager, og opgørelser eller lister over hoveriets 
størrelse på de adelige godser for den enkelte 
gård og med oplysning om gårdens størrelse 
foreligger ikke. Skal man komme Fussing i 
møde, kan man sige, at det måske har været 
tilstræbt, at den samme fæstegård hele tiden 
ydede samme relative del af godsets i alt kræ
vede hoverimængde, men at det har været 
vanskeligt og blev vanskeligere med tiden ef
terhånden, som der krævedes mere og mere 
hovarbejde, idet det ville kræve omfattende 
nyberegninger af den enkelte fæsters andel i 
hoveribyrden hver gang, der gradvist blev fo
retaget en udvidelse af det samlede hoveris 
omfang. Blev sådanne nyberegninger, som 
Fussings opfattelse forudsætter, mon virkeligt 
foretaget? Næppe. En lang række faktorer kan 
have medvirket til, at den muligt tilstræbte 
ligelige fordeling af hovarbejdet ikke blev til 
virkelighed: herremanden kan have benyttet 
sig specielt af de bønder, der boede allernær- 
mest hovedgården eller kan have lovet poten
tielle nye fæstere en formindskelse af deres 
hoveribyrde for at fa ledige gårde besat. Fus-
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sing fremdrager selv eksempler på det sidste 
(s. 212). Disse og lignende lokale eller tidsbe
stemte forhold kan meget let bidrage til et 
billede af hoveriets relative fordeling, der 
kommer til at ligge et godt stykke fra den ide
albetragtning, som Fussing ovenfor er citeret 
for.

Endelig skal det holdes for øje, at hoveriets 
størrelse ikke var fastsat ved nogen lovbe
stemmelse. Fussing fastslår, at hoveriet var i 
stigning efter 1600, og at regeringen og gods
ejerne gik bort fra, hvad der af arild var ydet 
og i stedet forlangte det, »der efter husbon
dens skøn var nødvendigt for hovedgaardens 
drift« (s. 199). Derfor kan der også stilles et 
spørgsmålstegn ved, om der altid kun kræve
des hovarbejde af en bonde, selv om der sad to 
på den samme gård. Fussing vil gøre det til en 
generel regel ud fra et grundlag på kun et par 
retssager, men inddrager ikke forhold, der 
kan have trukket i en anden retning, så som 
mangel på arbejdskraft til hovedgårdsdriften. 
I en sådan situation ville det være fristende at 
kræve hovarbejde af begge fæstere. Skete det 
ikke? Fussing omtaler selv et tilfælde, hvor en 
godsejer splittede to gårde op i tre for at kun
ne kræve mere hovarbejde (s. 219). Måske er 
der her tale om en ekstrem undtagelse, men i 
betragtning af hvor fa retssager, Fussing har 
bygget sine konklusioner på, svækker det i høj 
grad deres troværdighed, når andre dele af 
det af ham selv fremlagte materiale giver et 
andet indtryk af forholdene.

Fussing vælger nogle tingssager ud, ofte 
meget fa i tal, men med relativt klare formule
ringer. Her ud fra alene drager han sine 
konklusioner tit uden at være tilstrækkeligt 
opmærksom på sit øvrige materiales udsagn 
og en række forhold i dagligdagen, som let 
kan have faet en betydning for forholdet mel
lem herremand og fæstebonde, der langtfra 
svarer til den opfattelse, som Fussing frem
sætter. Det tilfældige kildeudvalg fører ham 
let til for hurtige og utilstrækkeligt underbyg
gede konklusioner eller til direkte selvmodsi
gelser. Et sted skriver han eksempelvis, at fo
geden overvejende mødte på tinge som her
remandens repræsentant (s. 360), men sene
re, hvor det gælder om at vise retsvæsenets 
retfærdighed, er dette glemt, og det er nu i
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almindelighed vanskeligt at se, for hvem fo
geden førte en sag, bonden eller herremanden 
(s. 412). Disse to formuleringer set i sammen
hæng med, at Fussing bogen igennem over
vejende beskæftiger sig med sager, hvor her
remanden lader fogeden føre sin sag og kun 
fra 2 herreder (!) anfører eksempler på, at 
herremænd førte retssager for bønder (s. 
413 f.), giver et indtryk af, hvad et nærmest 
impressionistisk kildeudvalg og et manglende 
overblik over samme kan medføre. Kun fa 
steder opstiller Fussing kriterier for sit ud
valg; vi må stole på, at de eksempler, han 
giver, har en vis repræsentativ gyldighed.

Dette fører mig direkte over i en behand
ling afgrundlaget for den af Fussing i sin dis
putats som afslutning formulerede hovedtese:

»Bondens byrder voxede, men især takket 
være domstolenes uavhængighed levede 
han under stadig sikrere retsforhold. Over
greb og chikane var undtagelser og mødte 
bestemt modstand hos regering og dom
stole.

Fæsterens vilkaar var faste og retsligt 
sikret.

Danmark var et retssamfund« (s. 456).

Det grundlag, hvorpå Fussing først og frem
mest bygger denne konklusion, er foruden et 
almindeligt indtryk ved læsning af tingbøger
ne (s. 241, 454) domssager fra 5 af landets ca. 
200 herreder og fra 1 birk, i alt 45 sager; des
uden i alt 36 sager fra landstingene og 24 sa
ger fra rettertinget. En gennemgang af doms
sagerne viser, at mens herreds- og birketings
sagerne alle er fra perioden 1627-1656, er 
landstings- og rettertingssagerne fordelt over 
en langt større periode, henholdsvis over åre
ne o. 1570-1650 og 1544-1657. Geografisk 
har Fussing søgt at sprede de anvendte her
redstings- og birketingsdomme mest muligt, 
men er selv klar over deres altovervejende 
vestdanske karakter (s. 455).

Det er tydeligt, at Fussing har tilstræbt at 
fordele sit materiale både på de forskellige 
domstolsniveauer, geografisk og tidsmæssigt, 
og at de skævheder, der alligevel er blevet tale 
om, nok så meget skyldes, at der simpelthen 
ikke længere eksisterer tingbogsmateriale i et
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omfang, der har kunnet hindre dette. Dette er 
imidlertid ikke alene det afgørende; det er 
derimod Fussings udvalgskriterier. Hvorfor 
er netop disse 105 domssager blevet udvalgt 
til at belyse, om Danmark var et retssam
fund? Svaret er følgende:

»Kun de sager, hvor der er tale om en vir
kelig argumentation eller en avvigende 
fremstilling fra parterne, er der en mulig
hed for, at man kan veje for og imod og 
danne sig et skøn om avgørelsens rigtighed, 
men mere end et skøn kan det sjældent bli
ve paa grund av oplysningernes sparsom
hed« (s. 424; udhævelsen er Fussings).

Det står hermed klart, at Fussings udvalgte 
domssager ikke på nogen måde kan siges at 
have en statistisk repræsentativitet, der gør 
det tilladeligt at drage konklusioner på 
grundlag af kvantitative beregninger. Der er 
tale om Fussings personlige skønsmæssige 
udvalg, og ikke andet.

Fussing benytter den fremgangsmåde at 
gennemgå de 105 domssager en for en, og i 
hvert enkelt tilfælde afgør eller »skønner« 
han, hvad der var ret og rimeligt. Jeg kan 
alene af pladsmæssige grunde ikke gennemgå 
alle Fussings afgørelser af ret og uret i detal
jer,25 blot vil jeg fremhæve nogle karakteristi
ske eksempler.

Et sted finder Fussing ikke dommen om 
Frederik Parsbergs oldensvin »helt rigtig«, 
når herredsfogeden gik ud fra, at bondens 
svin ikke havde været til skade for herreman
den (s. 432). Dette skøn er ikke i overens
stemmelse med, at Fussing finder en anden 
afgørelse »indlysende rigtig«, fordi den alene 
var grundet på, at Erik Kaas ikke havde lidt 
skade ved en bondes fravær fra sin gård (s. 
439). Den første af de nævnte domme beteg
nes iøvrigt som »bondevenlig«, og det er ved 
en sammentælling af på den ene side sådanne 
»bondevenlige« domme og på den anden side 
»herremandsvenlige« domme, at Fussing i en 
delkonklusion når frem til, at der hos her

redsfogederne var en større tilbøjelighed til at 
favorisere bønderne end herremændene, idet 
han finder to »bondevenlige« domme (heraf 
den ovennævnte dom om oldensvinene, hvor 
han iøvrigt senere indtager et andet stand
punkt!) og kun en »herremandsvenlig« dom 
(s. 429). Ved bedømmelsen af den anden af 
de to »bondevenlige« domme mener Fussing 
ikke, at der kan være tvivl om, at ægt og ar
bejde skal udføres på det af herremanden 
fastsatte tidspunkt og ikke, når det passede 
bonden (s. 431). Denne opfattelse har han 
dog opgivet i sin endelige konklusion, hvor 
det drejer sig om at demonstrere, at fæsterens 
vilkår var blevet faste og retsligt sikret, idet 
han her forfægter den opfattelse, at hoveriet 
delvis kunne foregå sådan, at fæsteren kunne 
gøre det, når det var belejligt (s. 456).

Det er således ikke let at følge Fussing, når 
han indlader sig på at afgøre juridiske 
spørgsmål, der iøvrigt ikke kun vurderes på 
baggrund af den samtidige lovgivning og 
retspraksis, hvad der er vanskeligt nok (nær
mere herom nedenfor), men også ud fra, hvad 
Fussing finder ret og rimeligt. Dommene ved 
lands- og rettertinget behandles på en tilsva
rende måde, og kun i få tilfælde finder Fus
sing, at der var tale om urimeligheder overfor 
bønderne, men at de stræbte efter at dømme 
ret og rimeligt uden hensyn til standsinteres
ser. Han går endog så vidt som til at konklu
dere, »at rettertinget har vist en betydelig for- 
staaelse av bøndernes stilling og søgt at be
skytte dem«, selv om der i nogle tilfælde kan 
tales om, at rettertinget måske mere »har 
staaet som vogteren av en almindelig retsor
den end som egentlig bondebeskyttende, selv 
om dets avgørelse i realiteten kom til at virke 
paa den maade« (s. 454). En afsluttende op
tælling af domme med henholdsvis en »bon
de«- og en »herremandsvenlig« tendens ved 
alle retsniveauer får Fussing til at konkludere, 
at der var en svag tendens til at de bondeven
lige domme var i overtal (størrelsesordenen er 
nogle enkelte). Hermed mener han at have 
vist, at domstolene var uafhængige af herre-

25. Det er iøvrigt et spørgsmål, hvor meget Fussings arbejde på dette område har at gøre med den iøvrigt noget 
misvisende undertitel på disputatsen: landbrugshistorie. Egentligt er det vel ikke landbrugets historie, men landbo
ernes, han beskæftiger sig med.
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mændene og i sidste ende, at Danmark var et 
retssamfund.
- Af Fussings ovenfor citerede konklusion 
fremgår det, at han mener, at der er tale om 
en udvikling mod stadigt sikrere retsforhold, 
men han præciserer ikke dette nærmere, og 
han søger ikke iøvrigt at påvise dette igennem 
bogen. Vi må nøjes med hans oplysning om, 
at de fleste tilfæle af ulovlig fremfærd mod 
bønderne forekommer i 1500-tallet, men uden 
nærmere dokumentation (s. 412). Senere føl
ger han denne opfattelse op ved at skrive, at 
man i hvert tilfælde efter 1600 levede i et rets
samfund og henviser her til 3 domme be
handlet tidligere (s. 423).26 De tre domme er 
fra henholdsvis 1620’erne, 1630’erne og
1640’erne, men desuagtet benyttes de til at 
tale om ændrede retstilstande efter 1600; 
hvorfor ikke efter 1620 i stedet? Fussing po
stulerer en udvikling, men han dokumenterer 
den ikke, endsige tager højde for, at det sam
lede tingbogsmateriale, han har benyttet, er 
behæftet med skævheder, der i det hele taget 
vil gøre det meget vanskeligt overhovedet at 
eftervise en sådan udvikling. Kun på det 
allerøverste domsniveau er der tilbage i 
1500-tallet bevaret forholdsvis lange ubrudte 
rækker af dombøger (jfr. ovenfor).

Når Fussing i sin konklusion på den ene 
side indrømmer, at bøndernes byrder vokse
de, og på den anden side fastslår, at bønder
nes vilkår var faste og retsligt sikret, beror det 
på en ganske ejendommelig skelnen mellem 
bondens stilling og hans vilkår og manglende 
overvejelser over og inddragelse af retsvæse
nets funktion. Fussing ser klart en forringelse 
af bondens stilling »for saa vidt som hans 
byrder voxede« (s. 455), og han nævner bl.a. 
landgildeforhøjelsen før 1600, det stigende 
hoveri efter 1600,27 den indførte mølletvang, 
kravet om at bonden var pligtig til at tilbyde 
herremanden sine øksne, før han solgte dem 
til andre m.m. Hvad der imidlertid ikke ind-
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drages er, hvilken rolle lovgivningen og dom
stolene spillede for denne forringelse af bon
dens stilling. Det fremgår klart, også af man
ge af Fussing i andre sammenhænge selv 
nævnte eksempler, at lovgivningen og især 
domstolene tjente til gennemførelse af disse 
forringelser af bondens stilling eller vilkår, og 
det overfor den del af bønderne, der ikke uden 
videre fandt sig i deres byrders forøgelse. Det 
interessante er her egentligt, at bønderne 
prøver at benytte domstolene som et bolværk 
mod en forringelse af deres arbejdsvilkår og 
materielle situation. Det var deres eneste mu
lighed bortset fra at protestere eller at rømme, 
og det kunne nytte under visse omstændighe
der at henvende sig til domstolene. Det viser 
en række domme, hvor enkelte herremænd i 
perioder hvor det endnu ikke af de generelle 
konjunkturer var blevet et almindeligt træk at 
forøge hoveriet, alligevel forsøger dette. Såle
des afviste rettertinget i 1572 hoveriforøgelser 
(s. 421), men senere, da det af hensyn til ho
vedgårdenes drift og under ændrede kon
junkturer var blevet en nødvendighed, opgi
ves denne modstand fra domstolenes side.

Overfor og modsat forringelsen af bondens 
stilling sætter Fussing en række angivelige 
forbedringer af dennes vilkår: Fastheden i 
formerne for fæstets indgåelse, ophold og op
hævelse, klare og faste rammer for hovarbej
det, der oven i købet rummede en vis frihed, 
således at fæsteren til dels selv kunne udføre 
det, når det var ham belejligt, blot det var til 
herremandens gavn; fæsteforholdet kunne 
kun opløses med den i loven fastsatte begrun
delse, det lovfæstedes, at herremanden skulle 
specificere sine restancekrav ved årlig ting
læsning m.m. Det er alt sammen forhold, som 
Fussing tidligere i sin bog mere indgående 
har behandlet i forskellige afsnit, men her har 
det ikke altid efterladt det samme entydige og 
for bondens vilkår positive indtryk. Hvad 
Fussing karakteriserer som en større fasthed i

26. De tre domme blev behandlet s. 393f, 396f, 402f.
27. Det er værd at bemærke, at Fussing s. 421 og 456 lader det være kronen, der gik i spidsen med øgningen af hoveriet 

(ganske som Knud J. V. Jespersen senere gørd et), mens han tidligere s. 99 blot havde ment, at det skete på adelens 
gods af hensyn til hovedgårdsdriften og fordi grænsen for bøndernes evne til at yde mere i landgilde var nået. Der er 
iøvrigt mange flere metodiske brist og åbenlyse selvmodsigelser i Fussings disputats end pladsen her tillader at 
bringe frem i lyset. Bogens genudgivelse i 1973 er næppe kun sket på grund af dens resultater.
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formerne for fæstets indgåelse, ophold og op
hævelse, kan også betegnes som en stigende 
formaliseringen af bindingen af bonden og 
hans arbejdskraft. Af det store afsnit om ho
veriet far man ikke det indgryk, at hoveriet lå 
i faste rammer, var knyttet til faste lodder og 
foregik efter tur. En god del af Fusings eks
empler i afsnittet viser, at det kom til doms
afgørelser netop fordi dette ikke var tilfældet, 
hvilket ikke er overraskende, da hoveriet var i 
stigning, og man derfor ikke havde nogen fast 
praksis at holde sig til. I den forbindelse skal 
det lige nævnes, som ovenfor omtalt, at den 
frihed Fussing her giver fæsteren til at udføre 
hovarbejdet, når det var ham belejligt, blot 
det var til herremandens gavn, afviger mar
kant fra den opfattelse Fussing andetsteds har 
givet udtryk for, at det alene var herreman
dens afgørelse, hvornår hovarbejdet skulle 
finde sted.28

Endelig skal der om lovfæstelsen af, at her
remanden skulle specificere sine restancekrav 
overfor fæsteren årligt ved tinglæsning, snare
re end en sikring af fæsterens vilkår, ses end
nu et bevis for, at de var blevet forringede. 
Det var nu blevet nødvendigt for herremæn- 
dene via domstolene at fa formaliseret praksis 
omkring bøndernes restancer, og det fordi 
disse restancers antal på grund af bøndernes 
forarmelse steg meget kraftigt.29 Det vil jeg 
betegne som eh mere end tvivlsom »sikring« 
af bøndernes vilkår, men omvendt karakteri
sere det som et klart eksempel på lovgivnin
gens og domstolenes funktion, og hvad der 
betingede, at en legalisering eller en rets
praksis blev indført.

Jeg vil på grundlag af det foregående til
slutte mig Fridlev Skrubbeltrangs opfattelse, 
at det er en overdrivelse at hævde, som Fus
sing gør det, at fæsterens vilkår var faste og 
retsligt sikret; tværtimod ved vi, at på flere 
væsentlige områder var fæstevilkårene ikke fa
ste.30

Hermed er jeg fremme ved spørgsmålet 
om, hvad et retssamfund er, og om det er en

historisk relevant problemstilling at anvende 
for 1500- og 1600-årene. Hverken Fussing el
ler hans efterfølgere kommer nærmere ind på 
dette, men af Fussings bog fremtræder to 
elementer som konstituerende for retssam
fundet: 1) at der tilstræbes, at der bliver dømt 
ret og rimeligt uden standshensyn (domstole
nes uafhængighed); 2) at stridspunkter mel
lem herremand og fæster afgjordes ved dom
stolene (s. 423). Af det foregående vil det 
fremgå, at jeg ikke mener, at Fussing har 
sandsynliggjort punkt 1, og hvad angår punkt 
2, gælder det som tidligere nævnt, at fæste
rens materielle mulighed for at anke en dom 
var ulig meget ringere end herremandens. 
Hertil kommer, at det var herremændene, der 
indsatte herredsfogederne med den deraf føl
gende oplagte mulighed for, at disse var i et 
afhængighedsforhold til herremændene. Fus
sing er opmærksom herpå, men mener, at det 
har været undtagelsen (423, 433 f.). Fussing 
ser derfor ingen fare for »retten« ved disse 
omstændigheder eller viger tilbage for at tale 
om et retssamfund.

Sammenfattende må det om Fussings dis
putats siges, at det på grund af dens alvorlige 
metodiske brist generelt vil være nødvendigt 
at tage meget kritisk stilling til også alle en
keltiagttagelser og delkonklusioner, som det 
her er forsøgt først og fremmest for hoved
konklusionens vedkommende. Et resultat 
byggende på et sådant skønsmæssigt grundlag 
og med en fremgangsmåde, hvor det skøns
mæssige også stærkt må betones, kommer til i 
bedste fald at stå som en hypotese, i værste 
fald som en løs påstand, for sandsynliggjort er 
den ikke på nogen måde.

Uden selv at givet et bud på, hvad et rets
samfund er, vil jeg stille spørgsmålet, om det 
ikke overhovedet er en irrelevant problem
stilling at bruge dette begreb for 1500- og 
1600-tallets samfund, og om det ikke hører en 
langt senere periodes samfund til? For 1500- 
og 1600-tallets privilegiesamfund er en rets
opfattelse i det 20. århundredes forstand uden

28. Fussing op. cit. s. 431 overfor s. 456.
29. Fussing omtaler selv i sit afsnit om restancer disses stigende omfang. Det er karakteristisk, at lovgivningen på 

området kommer netop i kriseårene fra 1630’erne.
30. Skrubbeltrang op cit. s. 71.
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mening, ligesom retsudviklingen var af en så
dan karakter, at det ikke er en farbar vej at 
benytte Fussings skønsmæssige vurdering af, 
hvad der var ret og uret mellem herremand 
og fæstebonde. Det er karakteristisk, at der i 
den altovervejende del af den af Fussing be
handlede periode mellem 1536 og 1660 næ
sten ikke er tale om nogen lovgivning, der 
regulerede eller satte rammer for forholdet 
mellem herremanden og fæstebonden. Der
imod var der i en kontrakt mellem konge
magten og adelen, nemlig håndfæstningen, 
indført en bestemmelse om, at adelen frit 
måtte beside sit gods og hertil mest tydeligt i 
Koldingrecessen af 1558 indført en paragraf 
om, at adelen måtte gøre sig sit gods så nyt
tigt söm muligt (§ 34). Disse overenskomster 
mellem kongemagten og adelen havde to afgø
rende konsekvenser for lovgivningen og rets
udviklingen. For det første afskar det konge
magten fra at lovgive for forholdet mellem 
herremanden og bønderne, og dette ses med 
fa undtagelser at være overholdt.31 For det 
andet medførte det, at den mere eller mindre 
uskrevne (rets-)praksis, der regulerede for
holdet mellem herremand og fæster og havde 
gjort det »af arild« fra herremandens side, en
sidigt kunne ophæves og ændres alene med 
henvisning til (Kolding-)recessen, da den 
havde givet ham frit spil til at udnytte sit gods 
så godt som muligt.32 På denne måde var der 
et »retsligt« grundlag, når landgilden blev sat 
op eller kravene om hovarbejde øgedes. Det 
er karakteristisk, at man ikke på herredstin
gene henviste til lovbestemmelser under en 
sag, højst henviste man til »recessen«.33 Der 
var ikke noget bredere lovgivningsgrundlag at 
henvise til for forholdet mellem herremand og 
fæstebonde, kun en praksis, og den kunne på 
herremandens krav under de »rigtige« om
stændigheder ændres, det vil sige, når hensy-

Retstilstande i Danmark i 1500- og 1600-tallet

net til godsdriften under ændrede konjunktu
rer gjorde det formålstjenligt. Det er en op
fattelse jeg finder bekræftet hos Erling Lade- 
wig Petersen, der selv om han er ude i et an
det ærinde, nemlig at dokumentere 1500-tal- 
lets retssikkerhed, har fremsat den interes
sante opfattelse, at der omkring 1600 fandt en 
omfortolkning af 1558-recessen sted. Hans 
materiale er en rettertingsdom fra 1572, hvor 
det nægtes en herremand at øge sine fæsteres 
hoveri, mens en domsafsigelse på samme 
retsniveau i 1608 tillod en anden herremand 
at gennemføre en forøgelse med henvisning til 
håndfæstningen og § 34 i Koldingrecessen. At 
der synes at være tale om en ændret doms
praksis er oplagt, selv om den mulighed fore
ligger, at der er individuelle forskelle mellem 
de to sager, der gør dem usammenlignelige. 
Til yderligere støtte for den opfattelse, at der 
var tale om en omfortolkning, anfører Lade- 
wig Petersen, at der hos Arild Huitfeldt næv
nes en sådan ændring, idet denne skrev, at 
recessens ordlyd skal forstås »om gods oc va
re, icke om egendom, som det nu hentydes«. 
Det vil ifølge Ladewig Petersen sige, at reces
bestemmelsen af 1558 oprindeligt kun havde 
haft driftsøkonomisk sigte, men efter 1600 
blev udvidet til at gælde retsforholdet mellem 
herremand og fæstebonde.34 Kan denne op
fattelse holde, og det kan måske mere indgå
ende studier i rettertingets dombøger bidrage 
til at afklare, er det for mig at se endnu et af 
de aspekter, der overhovedet gør det vanske
ligt at arbejde med begrebet »retssamfund« i 
moderne forstand eller at tale om en »uvildig« 
domspraksis for perioden mellem 1500 og 
1700. Denne omfortolkning eller ændrede 
retspraksis, hvad angik holdningen til hove
riforøgelser omkring 1600 kan netop ses i 
sammenhæng med, at ændrede betingelser 
eller konjunkturer generelt gjorde det for-

31. Fussing op. cit. s. 416.
32. Jfr. Fussings og Gunnar Olsens opfattelse af recessens betydning; Fussing op. cit. bl.a. s. 174, 415 f., 445, Gunnar 

Olsen: Hovedgård og bondegård, 1957, s. 118, 148 f. Se også Knud Hornbeck i sammes og H. L. Hansens Tanggård gods 
1553-1559, Odense 1980, s. 10.

33. Fussing op. cit. s. 133.
34. Ladewig Petersen i det i note 4 nævnte arbejde s. 184, 309, 349, det i note 9 nævnte arbejde s. 407, 436 og i Rigsråd 

og adelsopposition 1588: En socialhistorisk studie, i Knud J. V. Jespersen (red.): Rigsråd, adel og administration 
1570-1648, Odense 1980, s. 155 fF. Jfr. også Ladewig Petersens elev Knud Hornbeck op. cit. s. 10.
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målstjenligt, at en sådan omfortolkning fandt 
sted. Omvendt kan det derfor siges, at det ikke 
var ønsket om at sikre bondens retssikkerhed, 
der tidligere havde hindret hoveriforøgelser
nes accept ved rettertinget, men at godsdrif
ten endnu ikke generelt havde haft behov 
herfor, og at rettertingets dommere derfor af
viste at lade enkelte herremænd gribe dertil, 
selv om disse havde haft behov derfor på 
grund af økonomiske eller andre vanskelighe
der, som endnu ikke havde manifesteret sig 
som en generel konjunktur. Ladewig Petersen 
ser meget rigtigt en krise for godsdriften som 
baggrund for omfortolkningen af Kolding-re- 
cessen,35 men det far ham ikke også til at 
præcisere eller at nyvurdere karakteren af den 
retstilstand, der havde været tale om før om
fortolkningen. Kan vi da, som Ladewig Peter
sen fortsat gør det, tale om regeringens og 
domstolenes intentioner om at dømme ret og 
rimeligt, og at det også i praksis har været 
tilfældet, når det grundlag, hvorpå det skete, 
eller -  om man vil -  den fortolkning af rets
praksis, der var gældende, var helt og holdent 
afhængig af, hvad der generelt tjente gods
driftens behov, og det domstolen i øverste in
stans i realiteten kun gjorde var at afvise en
kelte herremænds forsøg på at foretage ind
greb overfor bønderne, der ikke generelt var 
nødvendige af hensyn til godsdriften, og som 
herremandens standsfæller derfor afviste.

Hermed er jeg tilbage ved mit udgangs
punkt, senere historikeres brug af Fussings 
hovedtese, og det er her kun nødvendigt kort 
at tage stilling til Erling Ladewig Petersens 
version, da det er den oftest gentagne og mest 
udbyggede. Der er ingen tvivl om, at Ladewig 
Petersen har været klar over eller efterhånden 
i stigende grad er blevet klar over, at Fussings 
disputats lider af en række svagheder, og det 
er muligvis derfor, at han har modificeret el
ler mere præcist har ændret Fussings hoved
tese fra at gælde for 1600-tallet til at gælde for 
det foregående århundrede. Det turde være 
klart i forlængelse af det foregående, at i det 
omfang denne ændrede opfattelse bygger ale

ne eller hovedsageligt på Fussings disputats, 
må den stå helt uunderbygget og ikke på no
gen måde sandsynliggjort. Alene med henvis
ning til det af Fussing benyttede materiales 
store skævhed for 1500-tallets vedkommende 
til fordel for den allerøverste retsinstans kan 
det afvises, at Fussings arbejde kan benyttes 
til at sige noget om domstokzz^ retspraksis, 
som Ladewig Petersen forsøger det i sine ar
bejder. Det kan højst blive om rettertingets 
retspraksis med det tingbogsmateriale, som 
Fussing har anvendt; men her stiller den af 
Fussing benyttede fremgangsmåde sig i vejen 
for at udnytte hans resultater. Han har for at 
vurdere rettertingets retspraksis og uvildig
hed i 1500-tallet i hovedsagen benyttet sig af 
10 af ham selv udvalgte domme fra den lange 
række af dombøger,36 og det er selvsagt helt 
utilstrækkeligt. Det må derfor blive min en
delige konklusion, at heller ikke Ladewig Pe
tersens opfattelse af retstilstandene i Dan
mark i 1500-årene har noget tilstrækkeligt 
grundlag at bygge på, selv om den af ham 
fremsatte »omfortolkningsopfattelse« viser sig 
sandsynlig. Det berettiger under ingen om
stændigheder til de sikre og kategoriske ud
talelser vedrørende bøndernes retsforhold i 
1500-tallet, som Ladewig Petersen ovenfor er 
citeret for. I sidste ende er vort kendskab til 
retstilstandene mellem 1500 og 1700 relativt 
begrænset, og et krav til den fremtidige forsk
ning må være en solid afstandtagen til Fus
sings metode og materialeanvendelse, samt 
opstilling af for emnet mere historisk rele
vante og perspektivrige problemstillinger.

IL
Der er gode grunde til nu at genoptage 
spørgsmålet om, hvor vidt man med rimelig
hed kan benytte udtrykket »retssamfund« om 
Danmark i det 17. århundrede. For det første 
er der i vesteuropæisk retshistorie i den senere 
tid kommet nye synsvinkler frem, som sigter 
på brugen af retskilderne til belysning af soci

35. Ladewig Petersen: Rigsråd og adelsopposition 1588, op. cit. s. 155 f.
36. Fussing gennemgår disse s. 445-51.
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ale og økonomiske forhold i videre forstand.1 
For det andet, for Danmarks vedkommende, 
har Landbohistorisk Selskab gjort en så stor 
indsats med publicering af tingbogsmateriale 
fra første halvdel af det 17. århundrede 
(hvortil udførlige sagsregistre for nyligt er be
gyndt at komme),2 at en del af det ellers ikke 
særligt let tilgængelige materiale nu fremby- 
der fristende opgaver på det landbohistoriske 
felt. Naturligvis, som John Lauridsen allerede 
ovenfor har understreget, må man gøre sig 
klart, at tingbogsmaterialet ikke kan benyttes 
uden væsentlige kildekritiske forbehold.3 
Bortset fra de store huller i tingbogsmateri
alet fra den tidligere del af århundredet, samt 
betydelige mangler i materialet fra de højere 
appelinstanser,4 er det klart dels at kilderne 
bærer præg af ret uensartede forhold ved de 
forskellige ting, alt efter fogdernes, dommer
nes eller ikke mindst skrivernes duelighed og 
grundighed, dels at en lang række særlige for
hold kunne gøre sig gældende i mange egne af 
landet som resultat af den kendsgerning, at 
retsmaskineriet utvivlsomt var en væsentlig 
del af den samfunds- og magtstruktur, som 
adelen og kronen var i færd med at udbygge, 
og som bondebefolkningen kun sjældent og 
sporadiskt gjorde indsigelser imod.

Det er umiddelbart slående, når man be
nytter tingbogsmaterialet fra 1600-tallet, at 
sagsreferaterne ofte er for summariske til en
hver form for »genvurdering« af sager, hvor 
yderligere baggrundsoplysninger ikke kan 
skaffes gennem andre kilder. Tingbogsmate
rialet består til dels af registreringer af rent 
praktisk art (restancer, gæld, vurderingsud
sagn, andre slags tingsvidner, og lignende): 
dybere eller mere subjektive indsigter i sam
tidens indstilling overfor disse rutinemæssige 
sager får man kun i de tilfælde, hvor stridig-
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heder og tvivlspørgsmål opstod, og hvor tin
get altså måtte tage stilling til en konflikt. Når 
dette skete, eller når indviklede sager (så som 
personlige trætter om jord og husdyr, skæn
derier, eller tyveribeskyldninger) kom til be
handling, og der ikke opnåedes forlig, kan re
feraterne i de fyldigere tingbøger5 være helt 
anderledes udførlige, men selv da er behand
lings- og domsgrundlaget ikke altid så tyde
ligt formuleret, som man kunne ønske det 
(hvis der i det hele taget er tale om en egentlig 
dom, hvad langtfra altid er tilfældet). Des
uden kan vi sjældent, ud fra tingbogsmateri
alet alene, konstatere årsagerne til frafald, 
udeblivelse, eller slet og ret tavshed: det kan 
ikke udelukkes at herremændene i visse til
fælde har haft en ikke uvæsentlig finger med i 
spillet (et aspekt vi skal komme tilbage til se
nere), men en sådan slutning kan ikke let be
vises eller afkræftes.

Når appel til landstinget fandt sted, foregik 
det på grundlag af skriftlige indlæg, som kun 
undtagelsesvis er bevarede. Sjællands lands
ting, som var et af de travlere landsting og 
havde en forholdsvis god bogføring, proto
kollerede ikke sagernes egentlige behandling 
ved retten: justitsprotokollerne giver således i 
reglen kun et kort referat af sagernes indhold 
(f.eks. på 10-20 linier), samt dommens ord
lyd, og man har derfor svært ved at komme 
nærmere ind på retspraksis her. Det er kun 
hvis en sag nåede helt til Kongens Retterting 
(efter 1660 Højesteret), at man fra retsarki- 
verne alene kan få virkelig indsigt i selve 
fremgangsmåden, samt kan danne sig et de
taljeret indtryk dels af dokumenter og indlæg 
(som ofte, særligt efter 1670, citeres i dombø
gerne hvis de ikke ligefrem er bevarede), dels 
af retsmedlemmernes individuelle synspunk
ter så vidt de kom til udtryk gennem deres

1. Se f.eks. W. Prest, ed., Lawyers in Early Modern Europe and America (1981); Past and Present Conference 1980 on Law 
and Human Relations (London, 2. juli 1980); samt G. Henningsen, J. C. V. Johansen & D. Tamm, »16000 jyske 
domme: en sagtypologisk analyse af Hofman-Bangs regest til Viborg Landstings dombøger 1569-1805«, Fortid og 
Nutid 28 (1979), 240-70.

2. Sagregister til Herlufsholm Birks Tingbog 1616-33 (1979) samt Sagregister til Skast Herreds Tingbog 1636-1640 (1981).
3. Se indledningerne til Landbohistorisk Selskabs tingbogsudgaver; samt P. Meyer, »Dom og dele«, Bol og By 4 (1963), 

28-56.
4. En oversigt over bevaret tingbogsmateriale findes i H. Knudsen, »De danske Raadstueprotokoller og Tingbøger«, 

Fortid og Nutid 15 (1943-44), 73-90; og i J. Hvidtfeldt, »De danske landstingsarkiver«, ibid. 19 (1954-56), 274-80.
5. Heriblandt kan særligt nævnes f.eks. Herlufsholm Birks Tingbog 1630-33.
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voteringer. Særligt for perioden 1660-1699 er 
Højesterets arkiv så velbevaret, at de enkelte 
sager træder usædvanligt tydeligt frem.6

Kildematerialets natur (bortset måske fra 
Højesterets arkiv) udelukker altså en overbe
visende klassificering af sagernes behandling 
efter »bondevenlighed« eller lignende på
tvungne kriterier, og man kan uden forbehold 
slutte sig til John Lauridsens argument, at en 
statistiskt utilfredsstillende fremgangsmåde 
som H. H. Fussings i Herremand og Fastebonde 
(1942) ikke kan føre til holdbare slutninger 
enten om retsmaskineriet som sådan, eller om 
bondestandens praktiske forhold hvad angår 
f.eks. hoveri eller fæste i tiden omkring 1600. 
Men er dette også ensbetydende med, at vi 
må opgive at komme nærmere på spørgsmålet 
omkring retstilstandene i Danmark i det 17. 
århundrede? — eller at begrebet »retssam
fund« nødvendigvis indebærer en irrelevant 
problemstilling? For det første, er den mulig
hed, at der skete en omfortolkning af 1558-re- 
cessen, og at retspraksis ændrede sig til gavn 
for herremændenes hoverikrav, ikke i sig selv 
tilstrækkelig til, at man kan tale om, at retssik
kerheden manglede i almindelighed. Gradvi
se omfortolkninger af lignende art er jo sket 
sidenhen, og hører vel med til et hvert sam
fundsintegreret retsmaskineris udvikling, lige 
meget hvor »uvildigt« det ser ud til at være. 
For det andet, på et mere praktisk plan, kan 
man på grundlag af et i løbet af det 17. år
hundrede stadigt fyldigere kildemateriale dels 
fremlægge mere konkrete synspunkter end 
Fussings om den daglige side af retsmaskine
riets funktion, dels antyde, at den abstraktion

som ligger bag begrebet »retssamfund« må
ske alligevel ikke, på trods af et utilstrækkeligt 
grundlag i den regulerende lovgivning, var 
ukendt i hvert fald hen imod slutningen af 
1600-tallet.

Der er ingen tvivl om, at bønder, godsejere 
og øvrighed alle betragtede herreds- og bir
ketingsmaskineriet som et væsentligt led i den 
lokale samfundsordning. Alene den kends
gerning, at tingene normalt fandt sted en 
gang om ugen hele året rundt, stillede et stort 
tidskrav til i hvert fald retsbetjentene og stok- 
kemændene, for ikke at nævne ridefogder og 
andre ansvarshavende. Da kronen i 1686 ud
bad sig forslag om eventuelle besparende 
sammenlængninger af herredstingene i hver 
landsdel, gjorde retsbetjentene på Lolland 
indvendinger, fordi de allerede havde arbejde 
nok til en hel dag med nuværende herreds
grænser.7 Bondebefolkningen selv betragtede 
øjensynligt stadigt tinget som et naturligt sted 
at behandle en lang række problemer, og be
nyttede endog gerne både supplikker og sag
søgning, nogle gange i flæng, hvis de mente at 
have lidt uret fra husbondens side.8 Risikoen 
for pression eller senere ubehageligheder fra 
godsejerens side betød naturligvis, at klager 
af denne art normalt i første omgang blev 
formuleret hemmeligt, men selv her kunne 
f.eks. en retsbetjent som agtet medlem af 
bondebefolkningen tage en ledende rolle mod 
husbonden,9 eller bønderne kunne prøve at 
sikre sig mod repressalier ved at optræde en
stemmigt og fast ved senere retsforfølgelse.10 
Der er intet som tyder på, at landbefolknin
gen i løbet af det 17. århundrede tabte lysten

6. Højesterets arkiv er registreret i folio 107 i Rigsarkivet. Til trods for dets store historiske interesse er arkivet ikke 
blevet gjort lettere tilgængeligt gennem publikation eller grundig detailregistrering. Se også P. Bagge, J. L. Frost & 
B. Hjejle, udg., Højesteret 1661-1961 (1961), bd. 1-2.

7. Danske Kancelli C30: (1686) Betænkninger fra Landsdommerne i Danmark om Herreders og Birkers Reduktion 
m.v., indsendt i henhold til Sjæll. Missive af 1686 15. juni (nr. 217). At denne lollandske indvending ikke nævnes 
generelt i rapporterne fra de andre landsdele kan være et tilfælde, men kan også skyldes at der i nogle områder 
særligt siden 1660 var etableret så mange private birker, at herredstingene havde forholdsvis mindre arbejde at nå 
igennem, således at en omordning virkelig ville være rationel. Betydelige sammenlægninger fandt da også sted i 
1687. For Jyllands vedkommende, se M. Lebech, »Jyllands gamle Retskredse«, Jyske Samlinger, 5RII (1935-36), 
151-344.

8. Dette kom f.eks. Henrik Müller til at mærke i 1660erne og 1670erne: se J. Jørgensen, Rentemester Henrik Müller (1966), 
112fT.

9. Som da birkeskriver Anders Nissen ledte protesten mod Hans Schack i Møgeltønder i 1672, på trods af, at han som 
andre birkeretsbetjente må have været udnævnt af godsejeren selv. Se P. K. Iversen, »Herremand og bonde i 
Vestslesvig i 1660erne og 1670erne«, Sønderjydske Aarbøger (1942), 58-109, særligt 90fF.
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til at benytte sig af herreds- og birketinget, og 
dette må i sig selv tages som bekræftelse af, at 
udfaldet ikke blev betragtet som forhånds
afgjort.

Der var naturligvis en principiel forskel 
mellem herredsting og birketing, i det fogden 
og skriveren ved herredet udnævntes på kro
nens vegne af lensmanden (efter 1660 af 
amtmanden, som også snart udtrykkeligt fik 
overtilsyn med retsmaskineriet), hvorimod 
retsbetjentene ved birket udnævntes af gods
ejeren (enten igen kronen, eller en privat per
son). Der har dog næppe for daglig rets
praksis vedkommende i almindelighed været 
væsentlig forskel mellem herred og birk, 
særligt i betragtning af, at kronen jo havde 
mange interesser til fælles med den private 
godsejerstand. Et hurtigt blik f.eks. gennem 
Skast Herreds Tingbøger og Sagregister 
1636-40 viser da også tydeligt, at lensmanden 
her spillede en betydelig rolle i en lang række 
sager. Henskydelse til ham fra tinget blev un
der visse forhold (særligt i konflikter mellem 
kronens egne fæstere) betragtet som en na
turlig udvej, og lensmanden kunne endda 
bortkalde selve fogden og skriveren på en 
tingdag.11 Private godsejere holdt sig øjen
synligt heller ikke tilbage, enten hvad angår 
henskydninger, eller med direkte krav på fæ
steres tjeneste på dage hvor vedkommende 
ellers skulle have været til tings.12 Sammen
lignet hermed synes forholdene på et birke
ting som Herlufsholm omkring samme tid 
næsten at have været »friere«: nok havde 
skolens forstander ret til at indsætte domme
ren, men dette var ikke altid lige let i prak
sis,13 og man får fra tingbøgerne indtryk af, at
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skoleadministrationen for det meste lod tinget 
fungere så upåvirket som muligt.

Et sådant indtryk kan dog givetvis ikke væ
re mere end overfladisk, og blot de oven
nævnte sager i Skast og Herlufsholms Ting
bøger antyder klart, at der var spændinger og 
modsætninger som ikke altid kom åbenlyst 
frem. At landbefolkningen var klar over, at 
retsmisbrug kunne finde sted, ses tydeligt i de 
enkelte tilfælde, hvor retsbetjentene selv bli
ver beskyldt for misligheder af forskellig 
slags,14 eller i nogle af de talrige sager, hvor 
landstinget blev indblandet (enten ved di
rekte appel, eller for at tage stilling til et en
kelt aspekt af en længere stridighed ved det 
lavere ting). Direkte belysning af det retslige 
forhold mellem bonde og husbond (eller bon
de og øvrighed) får vi dog kun sjældent, og 
dette er vel næppe forbavsende, husbondens 
magt i landbosamfundet taget i betragt
ning.15 Blandt det store antal supplikker, som 
Kronen modtog i perioden efter 1660, er det 
dog kun sjældent, at der blev klaget over 
egentlige retsmisbrug, og dette er i sig selv 
værd at understrege, da landbefolkningen el
lers benyttede dette udtryksmiddel i snart alle 
tænkelige omstændigheder.16

Fra en historikers synspunkt i dag, er der 
den væsentlige forskel mellem kronens og 
privatejet gods, at vi for førstnævntes ved
kommende kan tage lokal- og centraladmini
strationens arkiver til hjælp, og derved be
nytte en synsvinkel på retstilstandene, som 
ikke er til rådighed ved 1600-tallets private 
godser. Hvis alvorlige problemer viste sig på 
kronens egne godser (og særlig hvis der også 
var større indtægtstab), kunne det føre til

10. Som ved Herlufsholm Birketing 26. maj 1696, efter en stor gruppe bønder havde klaget mod skolens godsadmini
stration: nærmere omtalt i T. Munck, The Peasantry and the Early Absolute Monarchy in Denmark 1660-1708 (1979), 142fT; 
eller ved Skads Herredsting i 1704, omtalt ibid., 64f.

11. Sagregister til Skast Herreds Tingbøger 1636-40 5f (men se dog Tingbogen 1639:198); Skast Herreds Tingbog, 14. januar 
1640.

12. Sagsregister, §12 og §31.
13. Ved tinget 25. februar 1633 (no. 86), f.eks., skulle fogden selv vidne, således at en sættedommer var påkrævet i hans 

sted, men adskillige bønder undveg fra at påtage sig denne rolle, muligvis fordi en af parterne var beskyldt for tyveri 
og havde søgt tilflugt ved tjeneste på selve Herlufsholm. Skoleherren gennemførte senere et forlig mellem hovedpar
terne, således at tinget ikke trods vidneafhøringer kom til nogen afgørelse.

14. Se f.eks. Skast Herreds Tingbog 1639:431 og 1640:222-3, eller Herlufsholm Birks Tingbog 1633:296.
15. T. Munck, op.cit., kapitel 5.
16. Ibid., 60ff.
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nedsættelsen af en kommission for at under
søge forholdene i særlige områder, og vi har 
da gode muligheder for at få indtryk af de 
lokale omstændigheder. Blandt de mange 
praktiske problemer, som beskrives i dette 
betydelige arkivmateriale, træder svagheder i 
godsadministrationen ofte klart frem;17 alli
gevel er det kun på Møn, at vi blandt en 
amtmands og en ridefogeds mangeårigt hård
hændet svig også finder et tydeligt eksempel 
på retsmisbrug. Dette misbrug fandt sted tid
ligt i 1690, som led i en ganske almindelig sag 
angående udvurdering af noget kvæg i lands
byen Borre, gennemført ifølge ridefogden 
Christian Arentzens ordre men uden forud
gående udlægsdom ved tinget. Borremænde- 
ne anlagde sag 27. januar, men inden de kun
ne irettelægge deres dokumenter lod Arentzen 
dem alle arrestere, på nær en enkelt, Hans 
Knudsen, som havde taget tilflugt i skoven. 
Hustruerne videreførte sagen 17. februar, og 
fremlagde mændenes vidne, skrevet af Hans 
Knudsen på ustemplet papir, vedlagt 24 sk. 
stempelafgift, fordi han ikke formedelst 
Arentzens ulovlige arrestordre kunne komme 
til Stege at købe det korrekte stemplede papir. 
Den 24. februar akcepterede herredsfogden 
Niels Hansen dokumentet på rettens vegne, 
og idømte ridefogdens udvurderingsmand 
voldsbøde, samt 3 Rdl. i sagsomkostninger, 
for ulovligt udlæg. Det krav om hoveripenge, 
som ridefogden havde brugt som grundlag for 
den omstridte udvurdering, kunne herreds
fogden rimeligt nok ikke udtale sig om, »saa 
som der paa for mig intet er steffnet, thi viste 
ieg mig iche at torde vederstaa noget der udi 
at kiende, førend Borre Mend der med Loulig 
omgaas effter Louen«. Arentzens erklæring, 
at han påtog sig ansvaret for det gennemførte 
udlæg, kunne behandles »effter Lou og Ret 
naar de som i Sagen steffnet haffuer kommer 
aff deris fengsell och i deris Egen frelse, och 
Riede fogden der om effter hans egen be- 
giering aff dennem bliffuer Søgt«. Herreds
fogden blev dog nu afskediget fra sit embede

(af hvad årsag fremgår ikke), og hverken 
sættedommeren som mødte ved næste ting, 
eller Poul Garb, hvis udnævnelse som her
redsfoged blev læst ved tinget 19. maj, tog 
noget initiativ angående arresten. Tilsynela
dende kom Borrefolkene endeligt ud af fæng
sel i løbet af sommeren, for Hans Knudsens 
vedkommende (det var altså ikke lykkedes 
ham at forblive på fri fod) efter 23 ugers fæng
sel. Det ses dog af tingbogen 18. august, at 
Arentzen først havde fået Borremændene, 
under løfte om frihed og det udvurderede 
kvægs tilbagelevering, til at gå med til at un
derskrive en ikke oplæst supplik til amtmand 
von Piessen, som siden blev brugt imod dem 
som bevis for opsætsighed og ulydighed mod 
øvrigheden. Arentzens fuldmægtig krævede 
nu undskyldning for deres »unyttige process 
och indvichlede trette«, og vendte under trus
sel af fæstefortabelse tilbage til spørgsmålet 
om hoveripenge. Til sidst greb von Piessen 
selv direkte ind ved skriftlig instruks af 4. 
september til tinget som helhed. Under hen
visning til, at herredsfogdens afsked allerede 
var udstedt, da dommen af 24. februar faldt 
(hvad Arentzens fuldmægtig eller øvrigheden 
ellers ikke gjorde opmærksom på den gang), 
erklærede amtmanden dommen for magtesløs 
og Borrefolkenes klage for aldeles ubegrun
det. Ingen udskrift i sagen måtte herefter fo
retages (sagens hele omtale i tingbogen er 
faktisk gennemstreget med rødt), og enhver 
som gjorde yderligere indsigelser skulle straf
fes som for en kriminel forseelse. Ugen efter 
blev Borremændene dømt til at betale hoveri
pengene, og spørgsmålet om deres »ulydig
hed« henvist til øvrigheden. Først syv år sene
re, da den grundigste af adskillige Mønske 
kommissioner endeligt optrevlede hele von 
Piessens og Arentzens efterhånden meget iøj
nefaldende uredelighed, nævnte den blandt 
meget andet at »de Møenske bønder shal . . . 
meere vere trackterit paa Militärische maade, 
end som efter Loug og Reth, hvilchet af adt- 
shellige deres klagemaal er at fornemme, ser-

17. Kommissionsundersøgelserne efter 1660 er omtalt ibid., 133-8.
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delis af en order datterit 4 Sept 1690 hvor ved 
Lands Loug og Reth er forbuden . . .«.18

Begrebet »lov og ret« var altså ikke så langt 
fra hvad vi forstår ved »retssamfund«. Natur
ligvis er det ikke noget flatterende lys, som 
denne sag fra Møn kaster enten på de prakti
ske retstilstande, på forholdet mellem bonde 
og øvrighed, eller på kongens uheldige em- 
bedsmænd; og selv om sagen var usædvanlig, 
er der ingen tvivl om, at lignende kunne finde 
sted på andre godser, både kronens og de pri
vatejede (Møn var siden 1685 udlagt til kon
gens livregiment). Alligevel er visse aspekter 
eftertanke værd. For det første er det interes
sant at konstatere, at Møns herreds tingbog i 
sig selv giver et klart indtryk af det egentlige 
retsmisbrug: nok indtegner kommissionsak
terne den almindelige mørke baggrund, og 
peger på dette særlige misbrug som et af en 
lang række eksempler fra de to herrers em
bedsperiode, men selve retsarkivet svigter ik
ke. Herved bekræftes det almindelige indtryk 
man får fra i hvert fald nogle af de andre 
tingbøger, nemlig at referaterne fra de grun
digere skrivere kan give et ganske alsidigt 
billede af retslivet. For det andet ses det, at der 
skulle ret grove midler til, før i hvert fald 
selvbevidste medlemmer af bondebefolknin
gen kunne påtvinges tavshed på tinget overfor 
øvrigheden. Arrestering af modparten var alt
så ikke nok, og Arentzens klodsede frem
gangsmåde senere på sommeren, samt amt
mandens direkte (og aldeles lovstridige) ind
greb ved selve tinget, tyder på, at de begge 
var usikre over, hvordan de kunne komme 
rundt om dommen af 24. februar. Tinget 
kunne stå fast ved en retsopfattelse, selv om 
det ikke kunne handle mod overgreb fra den 
udøvende magt. For det tredje var selve kom
missionsmedlemmernes indstilling overfor 
retsmisbruget ganske utvetydig, da de be
tragtede dels dommen af 24. februar som gyl
dig, dels amtmandens og ridefogdens frem-
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gangsmåde som uforsvarlig, uden stands
mæssige forbehold.

To andre typer kildemateriale fra perioden 
efter 1660 kan kaste yderligere (om end sta
digt sporadiskt) lys på spørgsmålet om retstil
standene, nemlig retsarkiverne fra de øverste 
appelinstanser, samt centraladministrati
onens materiale om en lovreform. Som allere
de nævnt synes landstingsarkiverne fra denne 
periode ikke at sige os meget om retspraksis 
som sådan, og da domme afsagt ved grevelige 
og friherrelige birketing alligevel skulle ind
stævnes direkte til Højesteret, er det nærlig
gende at begynde dér. Man må dog igen gøre 
sig klart, at her også kan gøres indvendinger: 
dels var det kun et mindretal, som havde råd 
og stædighed nok til at gennemføre appel helt 
til Højesteret, dels har vi ingen garanti for, at 
dette mindretal er repræsentativt. Man kunne 
tværtimod tænke sig, at i hvert fald private 
godsejere måske gerne ville forhindre appel af 
sager som kunne kaste ufordelagtigt skær over 
deres egen godsadministration, eller i det 
mindste prøve at opnå forlig af en eller anden 
slags, for at undgå udgifter på egen eller bon
dens regning. Det er i denne forbindelse inte
ressant at konstatere, at i langt størstedelen af 
de Højesteretssager, som havde med konflik
ter mellem godsejerstanden og bondestanden 
at gøre, var det et medlem af bondebefolk
ningen som tog initiativet til appel, og ikke 
godsejeren.19 Man kan forstå, at f.eks. for
holdsvis velstillede selvejerbønder kunne ap
pellere så vidt, men at tilsyneladende 
dårligt stillede fæstere og husmænd, som 
f.eks. var i konflikt over afslag, fæstefortabel
se, eller soldaterudskrivning for godset, også 
kunne søge helt til Højesteret, peger på enten 
ekstraordinær stædighed eller virkelig tiltro til 
den øverste appelinstans. Det, at landsting og 
Højesteret ikke alene kunne omstøde domme 
fra herreds- og birketingene, men også kræve 
bøde eller ligefrem afskedigelse af udygtige

18. Møn Herreds tingbog (Landsarkivet for Sjælland), fol. 257rff; Rentekammeret (Rigsarkivet), Rtk. 472.2, s. 138 og 
passim. Arkivet fra 1697-kommissionen indeholder desuden som bilag til rapporten ikke mindre end 43 generelle 
klager i mange poster, og 169 særlige klager fra enkeltpersoner m.m. Cf. T. Munck, op.cit., 136f og 147.

19. Dog var fordelingen, ifølge sagens natur, mere ligelig ved vornedsager, hvor det alligevel ofte var én godsejer mod en 
anden, en af dem på bondens vegne.
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underdommere,20 gjorde appelproceduren 
endnu væsentligere, ikke mindst med hensyn 
til kontrollen over birketingenes og de under 
mindre pligtopfyldende amtmænd placerede 
herredstings retspraksis. Hvor vidt tilstede
værelsen ved Højesteret af ikke-adelige asses
sorer (i samme antal som adelige) har gjort 
forskel på rettens indstilling eller dens ry, kan 
ikke på nuværende tidspunkt afgøres,21 men 
efter arkivet at dømme -  særligt i de mange 
vanskelige sager om bønders selvejerrettighe
der, som kom frem efter 168322 -  gjorde Hø
jesteret hæderligt forsøg på at dømme så uvil
digt som muligt, omstændighederne taget i 
betragtning. Den var i hvert fald ganske klar 
over, hvad »lov og ret« betød, udover egentli
ge standsinteresser.

Når man ser på centraladministrationens 
øvrige arkiver i sidste halvdel af 17. århund
rede, er der ikke meget udover selve Danske 
Lov og dens forarbejder, som peger på en di
rekte interesse i retstilstandene i riget. Dog 
blev problemet ikke helt ignoreret. Da kronen 
i 1686 som ovenfor nævnt udbad sig lands
dommernes råd angående besparelser i her
redstingsomkostningerne, samt (med henblik 
på sammenlængninger) angående retsbe
tjentenes duelighed, fortolkede dommerne in
struksen så forskelligt i de enkelte landsdele, 
at man desværre ikke gennem de heraf resul
terende indberetninger kan skabe et rigtigt 
sammenligningsgrundlag. Kun indberetnin
gerne fra de jyske landstingsdommere, Peter 
Lerche og Christoffer Bartholin, giver et helt 
overbevisende billede af tilstandene ved her
redstingene og de kongelige birker,23 og det er 
unægteligt et broget billede. Blandt persona
let ved 82 herreds- og kongelige birketing un
der Viborg (der foreligger ikke kommentarer 
om yderligere 57 nævnte private birker i om
rådet), kunne landsdommerne kun anbefale 
32 fogder, hvorimod 44 fogder blev betragtet

som mere eller mindre uduelige, enten fordi de 
ikke kunne læse eller skrive, eller fordi de li
gefrem ikke dømte forsvarligt. En enkelt blev 
beskrevet som »en af de u-dygtigste her i 
Landet, thi foruden hans u-forstand og Mali
ce, haver hand icke det Ringeste til Lefnets- 
middel, hvorudover hand uden nogen Consi
deration til Retten giør hvad hannem Self 
lyster«, mens en anden »af merchelig Stoer 
Malice og Vanvittighed [ukyndighed] er 
gandshe u-døgtig og u-vederheftig, hvorudof- 
ver dend Vederfares best Ret hos hannem og 
andre deslige, som hans Nødtørfftighed meest 
vil Ihukomme, hand ogsaa shal hafve tilladt 
parter at giøre Concept til domme som hand 
afsiger«.24 Blandt skriverne var det ikke stort 
bedre, idet der (blandt dem som blev omtalt) 
var 31 som kunne anbefales og 32 som var 
uegnede, enten fordi de ikke skrev ordentligt, 
rodede med sagerne, drak for meget eller var 
»gamle, Vanvittige og U-døgtige«, eller fordi 
de »mesterer sig med saa mange andre frem
mede affaires«. Sidstnævnte kommentar for
klares yderligere i dommernes slutning, hvor 
det gentages, at mange af svaghederne blandt 
retsbetjentene simpelt hen stammer fra den 
utilstrækkelige aflønning: det anbefales kraf
tigt, at betjentene nu må få de frigårde, som 
Danske Lov omtaler (og som de altså i praksis 
ikke altid er blevet tildelt), og at sammenlæg
ningerne bør give lejlighed til at etablere en 
bedre kvalificeret og økonomisk uafhængig 
embedsstand ved tingene.

Desværre er indberetningerne fra de andre 
landsdele ikke så grundige på dette felt. Fra 
Fyn indsender Jens Rosenkrantz og Peder 
Luxdorph en meget kortererapport, hvori de 
uden nævneværdige uddybninger anbefaler 5 
fogder, imod 3 som er uegnede, med en no
genlunde tilsvarende fordeling blandt skri
verne. Oplysninger om kongelige eller private 
birketing gives ikke. For Sjællands vedkom

20. Højesterets Arkiv (Rigsarkivet), Dombog 1690/11, s. 910ff, 4.-5. marts 1690; samt Voteringsprotokoller A-B, 
samme dato, med domskendclsen i Voteringsprotokol B, fol. 274r.

21. Se P. Bagge, J. L. Frost & B. Hjejle, udg., Højesteret 1661-1961 (1961), bd. 1, 35ff. Eftersom godsejerstanden nu også 
omfattede ikke-adelige, er dette nok tvivlsomt, men en analyse kunne måske foretages.

22. T. Munck, op.cit., kapitel 8 (og samme i The Scandinavian Economic History Review, 25 (1977), 37-61).
23. M. Lebech, op.cit., citerer den jyske rapport, 181-223.
24. Det drejede sig respektivt om fogderne ved Jerslev og Nørlyng herredsting.
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mende synes landsdommerne Holger Pars
bergs, Anders Engbergs og Rasmus Schöllers 
indberetning næsten overfladisk, uden kom
mentarer f.eks. om retsbetjentenes duelighed: 
efter den jyske rapport har man svært ved at 
tro, at de alle var lige dygtige, men øjensyn
ligt gjore landsdommerne sig ikke større an
strengelser i denne anledning. Fra Poul Ma
thiesen, Jochum Steensen og Christian Hel- 
verskov på Lolland-Falster indkom en lidt fyl
digere rapport, hvori de bl.a. nævner hvordan 
de har indsamlet oplysningerne (nemlig ved 
særligt sammenkaldte møder i hvert amt, 
hvor retsbetjentene og sognefogderne kunne 
give deres meninger tilkende offentligt, i mod
sætning til fremgangsmåden i Jylland, hvor 
dommerne synes at have arbejdet på grund
lag af egen erfaring med de fra underdom
merne igennem adskillige år indstævnte sa
ger, samt skriftlige indlæg fra betjentene, 
m.m.). Som man kan vente, gav de offentlige 
møder på Lolland-Falster ikke konkrete ud
sagn om tilstandene i hver enkelt retskreds, 
undtagen i tilfælde af betjente, som på grund 
af f.eks. alderdom ikke længere kunne klare 
arbejdet: ellers synes personalet at have været 
forholdsvis kompetent, men om dette indtryk 
kun skyldes fremgangsmåden er ikke til at af
gøre.25

1686-instruksen, samt de deraf følgende 
indberetninger, viser, at der ikke helt savne
des interesse for rigets retstilstande, selv om 
initiativet i første omgang stammede fra be
sparelseshensyn. De jyske landsdommere 
var i denne henseende langt de mest dybtgå
ende og grundige, og de var tydeligt klar over, 
hvilke mangler i herreds- og birketingssyste
met var alvorligt skadelige for retstilstandene. 
At deres kolleger andetsteds gjorde mindre ud 
af det, kan skyldes ordlyden af kronens in
struks af 15. juni 1686, som ikke lagde syn
derlig vægt på spørgsmålet om retsbetjente
nes duelighed. Dette var dog ikke ensbety-
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dende med, at centraladministrationen ikke 
var interesseret i dette aspekt, for allerede i 
1691 udgik ordre til stiftamtmændene om at 
sørge for, at alle udnævnelser af retsbetjente 
ved private birker blev indsendt til kongelig 
bekræftelse. Denne ordre blev som sædvanlig 
ikke efterlevet, og måtte gentages ved forord
ningen af 5. maj 1696, hvor Kronen truede 
med birkerettighedens fortabelse hvis der ikke 
blev adlydt. Man kan ikke se, om Kronen 
herved først og fremmest søgte at opnå en vis 
administrativ kontrol over tilstandene ved de 
private jurisdiktioner, svarende til den retsli
ge kontrol som kunne udøves gennem overin
stanserne, men andre motiveringer synes der 
ikke umiddelbart at være.

Spørgsmålet om retstilstanden i Danmark 
i 1600-tallet er altså stadig åbent. På den ene 
side er det klart, at standsinteresser vejede 
stærkt igennem hele samfundsordningen, alt
så også uundgåeligt i retsmaskineriet. Der er 
også meget som tyder på, at der var alvorlige 
svagheder i retsmaskineriets laveste plan: 
retsbetjentene var langt fra alle sammen lige 
dygtige, og der var betydelige muligheder for 
misbrug både fra deres side, og fra godseje
rens eller øvrighedens side. At Kronens egne 
embedsmænd kunne være blandt de værste, 
bekræfter endnu en gang, at der stadig var 
lang vej igen, før centraladministrationen 
kunne have egentlig overblik over (for slet ik
ke at nævne kontrol med) hvad der foregik 
rundt omkring i landet. Men på den anden 
side må man også erkende, at der i hvert fald i 
det senere 17. århundrede findes udtryk for 
synspunkter, både blandt landsdommersta
bens dygtigere medlemmer, blandt Højeste
rets assessorer, og blandt nogle af admini
strationens embedsmænd (heriblandt lederen 
af den Mønske kommission, stiftamtmand 
Otto Krabbe), som viser, at begrebet »rets
samfund« ikke var ukendt som ideal, selv om

25. Indberetningerne findes i Danske Kancelli C30 (se note 7). Udnævnelserne efter de påfølgende sammenlægninger er 
indført i de respektive Registre (DK C6 m.m.), men nærmere oplysninger om de praktiske forhold findes ikke her. 5. 
april 1690 (Sjællands Tegneiser, no. 91) udgik ordre fra Rentekammeret om retsbetjentenes frigårde, og hvor 
sådanne ikke kunne skaffes skulle amtskriveren sørge for en årlig pengeafløsning på 30 Rgd. for en foged, 20 Rgd. for 
en skriver. Om dette i praksis blev gennemført, på et tidspunkt hvor kronens indtægter igen var utilstrækkelige, ses 
ikke af centraladministrationens arkiver, men kunne måske efterprøves i amtsregnskaberne. Cf. K. F. Hammerich. 
Den danske dommerstand under enevælden. 1931 s. 53ff.
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realiteterne til tider var lidt brogede. Øjen
synligt havde bondebefolkningen heller ikke 
selv tabt deres tiltro til retsmaskineriet, og 
selv om kun en del af dem havde praktisk 
mulighed for (eller stædighed nok til) at gen
nemføre appel, kunne suppliktraditionen til 
en vis grad fungere som en slags sikkerheds
ventil. Systemskiftet efter 1660 har måske i 
det lange løb været gavnligt på dette område, 
i det der gennem retsreformforsøgene i 
1680erne og 1690erne blev skabt grundlag for 
oplysningstidens større indgreb.

Kildematerialet fra 1630erne og ’40erne, og 
i særdeleshed fra perioden efter 1660, er altså 
fyldigt nok til, at visse retningslinier for forsk
ningen skulle være farbare. For det første er 
der brug for grundige lokal-studier af enkelte 
retskredse, der hvar en længere række tingbø
ger er bevaret: Landbohistorisk Selskabs sag

registre giver en velegnet tematisk opdeling, 
som kan overføres til andre retskredse også i 
perioden efter 1660. Ikke-retslige kilder, der
iblandt centraladministrationens arkiver (ik
ke mindst materiale indsendt af lokale em- 
bedsmænd og af private personer), bliver fyl
digere under den tidlige enevælde, og kan 
supplere retskilderne på en væsentlig måde. 
For det andet byder Højesterets arkiv et rig
holdigt materiale, som tydeligvis er af største 
relevans i dette sammenhæng. Hidtil er dette 
arkiv ikke blevet udnyttet i ret betydelig om
fang, men i hvert fald for perioden indtil 1699 
(hvorefter de fleste protokolrækker er gået 
tabt) er forskningsmulighederne her ganske 
væsentlige, både hvad angår rettens personli
ge sammensætning og dens saglige virksom
hed.
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Fattigvæsen og arbejdstvang
-  om kampen mod dovenskab og ørkesløshed i Kalundborg 1790-1840 
Af Tyge Krogh

»O den Fryd: at see saa mange fattige ar
beidsløse Hænder satte i nyttig virksomhed«
(P. Bech: Tale holden i det patriotiske Sel
skab i Kalundborg paa Kongens Fødselsdag 
d. 29. Januarii 1794 Kbh. 1794).

Selv om der er skrevet en del om fattigvæsenet 
i det 18.-19. århundrede, så er der ikke lavet 
nogen analyser af dets samfundsmæssige funk
tion. Det der dominerer i litteraturen er en 
administrationshistorisk synsvinkel, og den 
problemstilling der har været belyst er for
holdet mellem lokaladministration og central 
lovgivning og -administration1. Når fattigvæ
senets fremvækst søges forklaret, så tyr man 
frem for alt til idéhistorien, idet man ser ud
viklingen som en følge af humane ideers tilta
gende styrke i samfundets ledende lag. Den 
historie der skrives bliver dermed fattigvæ
sensadministratorernes historie, og de forkla
ringer der gives når ikke afgørende ud over 
disse administratorers ideologiske selvforstå
else.

Denne artikel er et forsøg på, med fattigvæ
senet i Kalundborg som eksempel, at præ
sentere en materialistisk forklaring på fattig
væsenets udvikling i perioden 1790-1840, 
hvor den hidtidige feudale udbytningsform er 
under afvikling samtidig med at det kapitali
stiske lønarbejde vokser frem. Indledningsvis 
vil jeg kort skitsere hvorledes jeg forstår fat

tigvæsenets samfundsmæssige funktioner, og 
den placering det tildeles af den feudale og 
den kapitalistiske produktionsmåde.

I et hvert samfund vil en meget stor del af 
befolkningen være ude af stand til at forsørge 
sig selv. Det drejer sig om gamle, børn, syge 
og for de fleste samfund også arbejdsløse. 
Forsørgelsen af denne gruppe, der udgør om
kring 1/3 af befolkningen omend afhængigt af 
hvorledes det enkelte samfund definerer den, 
vil jeg kalde den sociale reproduktion. Det er 
dette samfundsproblem, fattigvæsenet er en 
reaktion på. Den sociale reproduktion foregår 
på vidt forskellig vis i det feudale og det ka
pitalistiske samfund. Dette skyldes den for
skellige måde produktionen og udbytningen 
er organiseret på. Det er et grundlæggende 
træk ved den feudale produktionsmåde2 at produ
centen selv besidder sine produktionsmidler, 
og dermed selv sikrer sin reproduktion. Dette 
er tilfældet for bønderne og håndværkerne. I 
forlængelse heraf spiller produktionsenheden 
-  landsbyfællesskabet og lauget -  og slægten 
en stor rolle i den sociale reproduktion. 
Grundlaget for udbytningen i det feudale 
samfund er en ekstraøkonomisk tvang. Denne 
tvang er i sidste ende grundet på udbytternes 
volds- og magtmonopol, men i praksis anta
ger tvangen karakter af en traditionsbundet 
og juridisk bestemt ret til udbytning i en vis 
grad. Denne politiske tvang indhylles i den 
feudale ideologi som har i hvert fald to træk.

Tyge Krogh, f. 1954, stud.mag., Københavns universitet.
1. Jørgensen skriver ganske vist i sin konklusion at landboreformernes frisættelse af ejendomsløsc husmænd og dagleje

re havde betydning for fattigvæsenets udvikling, men denne synsvinkel indgår ikke i fremstillingen iøvrigt. Hen- 
ningsen understreger selv i sin indledning at det er administrationshistorie han skriver.

Udover den administrationshistoriske synsvinkel er der også nogle mindre og mere populære skrifter hvis syns
vinkel er en social indignation over de elendige forhold man bød fattiglemmerne. Det er f.eks. Christmas Møller og 
Jansen. Disse beskrivelser når imidlertid aldrig ud over græsrodsperspektivet, og selv om jeg kun kan sympatisere 
med deres indfaldsvinkel, så bidrager heller ikke de til at forklare den elendige socialforsorg.

2. Det følgende er et sammendrag af bestemmelser, der er mere udviklet og argumenteret for i min afløsningsopgave: 
»De enevældige staters opkomst og karakter i Danmark og Sverige« skrevet sammen med Ning Smith, Signild 
Vallgårda og Mogens Hillmann.
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For det første betragtes befolkningen som op
delt i stænder mellem hvilke der er en 
grundlæggende ulighed. Hvor adelen således 
har lovfæstet ret til at udbytte bondestanden, 
så har bondestanden ingen lovfæstede øko
nomiske rettigheder. For det andet grundes 
uligheden på en herre-tjener ideologi: tjene
ren stiller sin produktion/arbejdskraft til rå
dighed for herren imod at denne til gengæld 
værner tjeneren mod andre herrer og mod
gang i øvrigt. I dette værnsforhold ligger der 
således også en vis social sikring -  tjeneren 
hjælpes igennem sygdomsperioder, og der ta
ges i et vist omfang vare på hans/hendes al
derdom (jf. f.eks. aftægtskontrakter). Denne 
feudale udbytning har sin struktur og logik 
fra herremandens udbytning af bønderne. 
Udbytningen i byerne af tjenestekarle, tjene
stefolk, sømænd m.fl. grunder sig ikke på 
samme betingelser, men som følge af byernes 
marginale placering i samfundet så gennem
syrer den feudale stands- og værneideologi 
også udbytningen her. I byhåndværket fore
går der en udbytning af lærlinge og svende, 
men idet laugene sørger for at der ikke oplæ
res flere svende end at disse på et tidspunkt 
kan blive mestre så udbyttes håndværkeren 
normalt kun i den første del af sit liv. Mht. 
social sikring så udgør værkstedet og lauget 
en parallel til herre-tjenerforholdet. I lighed 
med udbytningsformen er imidlertid også den 
feudale sociale reproduktion tendentielt min
dre fast i byerne. Der findes daglejere og di
verse småerhverv som reelt er uden socialt 
sikkerhedsnet, og håndværkernes sociale sik
ring er ikke altid den bedste. Der findes derfor 
en vis offentlig fattigforsørgelse i byerne. 
Midlerne hertil kommer fra frivillige gaver og 
fra kapitaler og ejendomme givet til fattigvæ
senet.3

Selv om de ovennævnte former varetog den 
væsentligste del af den sociale reproduktion i 
det feudale samfund, så var de imidlertid ikke 
tilstrækkelige. Der fandtes til stadighed en 
restgruppe der ikke faldt ind under de nævnte 
former. For denne gruppe var det mere eller

mindre legale tiggeri den accepterede levevej. 
Almissegivningens ideologiske basis var at 
den var en Gud velbehagelighed.4

Den kapitalistiske produktion er i forhold til 
den feudale karakteriseret ved en udviklet ar
bejdsdeling og en kraftig udvikling af pro
duktivkræfterne. Dette stiller krav om kapital 
til etablering af en produktion, krav som vok
ser med kapitalismen. Den kapitalistiske ud
bytning er karakteriseret ved at kapitalisten 
har monopol på produktionsmidlerne. Den 
ejendomsløse proletar er derfor underlagt en 
økonomisk tvang til at sælge sin arbejdskraft 
for at kunne eksistere. Politisk og ideologisk 
indhylles udbytningen i ejendomsretten og en 
lighedsideologi -  det er et spørgsmål om den 
enkeltes dygtighed hvorvidt han/hun når.

I det kapitalistiske samfund varetages også 
en stor del af den sociale reproduktion af 
familien, men staten spiller gennem hele den 
kapitalistiske produktionsmådes historie en 
stadig større og stadig mere indgribende rolle 
i reproduktionen. Jones og Novak forklarer 
som udgangspunkt dette med: ». . . det fak
tum at kapitalismen som produktionssystem 
er afhængig af en arbejdskraft som hverken 
har ejendom eller sikkerhed«.5 Dette særtræk 
ved kapitalismen placerer altså fattigvæsenet/ 
socialvæsenet meget centralt i arbejdskraftens 
sociale reproduktion. Hvor det feudale sam
funds tiggeri og offentlige fattigvæsen var 
nødvendigt for grupper som faldt udenfor det 
almindelige forsørgelsessystem, så griber den 
kapitalistiske stat dybt ind i den sociale re
produktion fordi alle lønarbejdere i væsentlige 
dele af deres liv er afhængige af udefra kom
mende støtte. En lovgivningsmæssig erken
delse heraf kom i Danmark principielt med 
forsørgelsespligten i fattigvæsensreformen af 
1803, men reelt kom den først i slutningen af 
1800-tallet, væsentligst med lov om alder
domsunderstøttelse i 1891. Fattigvæsenets/so- 
cialvæsenets omfang og udformning er imid
lertid ikke kun bestemt af de økonomiske 
nødvendigheder som produktionsmåderne 
overordnet sætter. Dets udvikling er også po-

3. Henningsen s. 22-24.
4. Samme s. 22.
5. Jones og Novak: s. 145 (min oversættelse).
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På trods af, at indbyggertallet i Kalundborg mere end fordobledes fra 1801-1870, så forblev byens areal og gadeplan uændret. De nye 
familier, der etableredes i underklassen, måtte derfor indlogere sig i kældre og på lofter, hvilket også fremgår affolketællingerne (kort fra 
Trap Danmark. Kbh. 1872).

litisk bestemt. Under kapitalismen er lønar
bejderens usikre sociale situation kilde til sta
dig social uro. De sociale reformer gennemfø
res derfor også for at dæmpe arbejderklassens 
politiske modstand mod den kapitalistiske 
udbytning. Denne socialpacifistiske funktion 
antager, kan man sige, to former: på den ene 
side opnår arbejderklassen reelle socialpoliti
ske forbedringer, på den anden side bliver so
cialpolitikken brugt til at splitte arbejderklas
sen ved at støtte nogle dele af den mere end 
andre, og den bliver brugt ideologisk gennem 
de normer understøttelsen omgærdes med til 
at få lønarbejderne til at acceptere deres rolle 
i det kapitalistiske samfund.6

Afviklingen af den feudale produktionsmå
de og etableringen af den kapitalistiske er en 
meget kompleks proces, og den stiller sam
fund og stat overfor ganske særlige krav om 
ændring af såvel fysiske rammer som bevidst

hedsformer. En af hovedforudsætningerne for 
den kapitalistiske produktionsmåde er at der 
gennemføres en proletarisering af store dele af 
befolkningen. Og denne proletarisering må 
nødvendigvis gå hånd i hånd med en fysisk, 
politisk og ideologisk indordning af proleta
riatet, så det accepterer lønarbejderens triste 
livsperspektiv og den for kapitalismen så 
nødvendige arbejdsdisciplin.

I denne indordning er det min tese at over
gangssamfundets fattigvæsen spiller en stor 
rolle.

Denne overordnede skitse eller problem
stilling for en analyse af fattigvæsenets sam
fundsmæssige funktioner stiller store krav til 
en konkret analyse -  krav som denne 
undersøgelse af Kalundborg fattigvæsen ikke 
kan opfylde fuldt ud. For det første har jeg af 
tidsmæssige grunde måttet afstå fra at lave en 
egentlig analyse af byens økonomiske og so-

6. Sammes. 153-67.
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ciale struktur og udvikling i perioden. Dette 
betyder at jeg for en stor del har måttet udle
de de forskellige interesser i fattigvæsenets 
udvikling af den sporadiske debat der har væ
ret om problemet. For det andet sætter kilde
situationen klare grænser for undersøgelsen. 
Således har det været næsten umuligt at finde 
kilder til belysning af de fattiges bevidsthed 
og eventuelle krav til fattigvæsenet, og kilder
ne til borgernes syn på fattigvæsenet er meget 
spredte og tildels fragmentariske. Fattigvæse
nets økonomi og organisering er derimod godt 
belyst, så godt at det har været nødvendigt at 
begrænse undersøgelsen heraf til bestemte pe
rioder.7

På trods af disse begrænsninger, så giver 
undersøgelsen trods alt alligevel et rimeligt 
grundlag for at vurdere fattigvæsenets place
ring i det kalundborgske overgangssamfund, 
selv om de enkelte resultater vil kunne nuan
ceres yderligere.

Befolkningsmæssig og økonomisk 
udvikling i Kalundborg.
Befolkningsudviklingen i Danmark, bybefolkningen uden for Kø
benhavn og Kalundborg 1769-1860 (diverse år).

Danmark1

Bybefolk
ningen 

excl. Kbh.2 Kalundborg3

1769 ........  828.000 66.153 1267
1787 ........ 853.000 1375
1801 ........  929.000 93.961 1322
1834 ........ 1.229.543 2082
1840 ........  1.289.075 144.407 2211
1850 ........  1.422.000 2490
1860 ........  1.608.362 213.754 2587

1. V. Falbe-Hansen og W. Scharling: Danmarks statistik 
bd. 1 s. 416-17, Kbh. 1885.

2. Samme s. 565-70.
3. Samme s. 566 og folketællingerne for Kalundborg 

1787, 1834 og 1850 på Rigsarkivet.

Af tabellen fremgår at perioden m.h.t. befolk
ningens numeriske vækst adskiller sig radikalt 
fra den foregående periode med en meget 
højere vækst, hvor befolkningen vokser med 
55 personer fra 1769 til 1801, så vokser den 
med 889 personer fra 1801 til 1840. Hvis man 
sammenligner Kalundborgs befolkningstil
vækst med hele landets 1801-40, så viser det 
sig at byens tilvækst på 67,2% er næsten dob
belt så stor som landets samlede tilvækst på 
38,7%. Det er et generelt fænomen at byerne 
med undtagelse af København vokser hurti
gere end landsgennemsnittet, men også i for
hold til den samlede procentuelle tilvækst i 
købstæderne på 53,6% er Kalundborgs til
vækst større.

M. M. Lund8 opregner primært to årsager 
hertil. For det første at Kalundborg-Århus 
færgeoverfart er den hurtigste og billigste 
transportvej fra Nordjylland til København 
og Sjælland, og byen nyder derfor godt af den 
tiltagende indenlandske samhandel. Færge
farten er især en økonomisk gevinst så længe 
den foregår med sejlskibe, for da er det i re
gelen nødvendigt for passagererne at over
natte i byen før de kan komme videre. Den 
anden og væsentligste årsag er byens gunstige 
placering for korneksport til England i den 
første del af den såkaldte kornsalgsperiode. 
M. M. Lund siger at omegnen omkring Ka
lundborg var hurtigere end det øvrige land til 
at omstille kornproduktionen til de højere 
kvalitetskrav man stillede på det engelske 
marked, og den fluktuerende korntold som 
England indførte 1828 gav byen den yderlige
re fordel at den med sin som oftest isfrie havn 
var i stand til at sende kornet afsted på netop 
det tidspunkt hvor tolden måtte forventes la
vest i England. Kalundborg stod således ek
sempelvis for 1/11 af den samlede danske 
korneksport i 1838 med 1/22 i 1855.9

Disse særligt gunstige vilkår for Kalund
borg ophævedes igen omkring 1850. Damp-

7. Kilderne til det offentlige og private fattigvæsen i Kalundborg 1790-1840 er af meget vekslende karakter. I perioden 
op til 1803 er der kun en regnskabsbog til belysning af det offentlige fattigvæsen. Derimod er der virkeligt gode kilder 
til belysning afen privat arbejdsanstalt oprettet i 1794. Der er forhandlings- og regnskabsprotokoller fra 1803-40, 
registrerings- og auktionsprotokoller fra 1807-40 og »Indkomne breve« fra 1805-18 og 1835-40. Endelig er bilagene 
til fattigvæsensregnskaberne for 1837 og 1838 bevarede.

8. Lund, hele bogen.
9. Landets eksporttal er fra Sv. Å. Hansen II, s. 264-65, Kalundborgs er fra Trap s. 221.
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skibenes fremkomst mindskede indtægterne 
ved færgefarten, den 1855 fuldførte jernbane 
fra København til Korsør gjorde vejen til 
Jylland over Korsør hurtigere end vejen over 
Kalundborg og endelig ophævedes den fluk
tuerende told i England 1846, hvorefter det 
blev mest rentabelt for korneksportørerne at 
få kornet transporteret til det nærmest mulige 
udskibningssted fremfor til den isfrie havn i 
Kalundborg. Befolkningstilvæksten falder 
derfor efter 1850.

M. M. Lund slår indledningsvis fast at » . . . 
Handelen er Sjælen i de danske Sjøkøbstæder. 
Ved Siden af Den, blomstrer eller hensygner 
Haandværksvirksomheden i samme Forhold 
som Handelen udvider eller indskrænker den 
Omegn, for hvilken Byen fungerer.«(s. 3) 
Hermed har han meget rammende bestemt 
købstædernes økonomiske placering og funk
tion i det førindustrielle samfund. Byerne le
ver af at formidle det produktionsoverskud 
den omkringliggende landbrugsproduktion 
leverer. Det gælder også for Kalundborg. 
Med undtagelse af en vis brændevinsproduk
tion i de store købmandsgårde til eksport har 
byen ikke nogen produktion, hvis produkter 
ikke aftages af det omkringliggende land. 
Denne produktionsstruktur bekræftes også 
ved at se på befolkningens erhvervsmæssige 
fordeling og udviklingen heri. Selv om der 
sker visse forskydninger fra 1801-45, så er 
disse ubetydelige, og kan ikke markere et æn
dret økonomisk grundlag for byen.10

At byens økonomiske struktur på trods af be
folkningstilvæksten er ret konstant betyder 
dog ikke at udbytningsformen — relationen mel
lem udbytter og udbyttet nødvendigvis for
bliver uforandret. Det vil føre for vidt at ud
brede analysen til udbytningsformen i sin 
helhed, men ved at se på folketællingerne 
1801 og 1840 viser der sig alligevel nogle ud
viklingstendenser. Af folketællingerne frem-

Fattigvæsen og arbejdstvang

går det at antallet af svende i.f.t. antallet af 
mestre vokser fra 1801-45. Hvor der i 1801 er 
97 håndværksmestre og 86 svende/lærlinge så 
er der 1845 266 svende/lærlinge til 177 me
stre.11 Der er således en tendens bort fra det 
feudale laugssystem hvor lærling-svend-me- 
ster er det normale livsforløb for alle hånd
værkere mod et kapitalistisk tilpasset hånd
værk, hvor der er mange underordnede på 
hvert værksted, og hvor det ikke er det nor
male for svendene at blive mestre. Af den føl
gende tabels opregning af de ikke-selvstændi- 
ge erhvervsaktive i 1801 og 1840 ser man for 
det første at denne gruppe forholdsmæssigt 
vokser noget i.f.t. den samlede befolkning, for 
det andet at det forholdsmæssige antal af ik- 
ke-selvstændige, der bor hos deres mester el
ler herre falder, og at antallet af lønarbejder
koner og børn stiger. Dette antyder mere 
generelt at det feudale herre-tjener forhold, 
hvor tjeneren er en del af herrens husstand er 
på vej til at opløses.

Det fremgår således at Kalundborgs be
folkning vokser kraftigt i perioden, men at 
denne vækst ikke modsvares af en ændret 
økonomisk struktur. En nærmere analyse af 
folketællingerne antyder imidlertid visse æn
dringer i udbytningsrelationerne.

Det offentlige og private fattigvæsen 
op til 1803
Kilderne til det offentlige fattigvæsen i perio
den op til fattigvæsensreformen i 1803 er let 
oversete, de består af fattigvæsenets regn
skabsprotokol. Heraf fremgår det at regnska
berne er nogenlunde konstante fra 1793-1803 
selv om indtægter og udgifter stiger noget i 
den sidste del af perioden. Fattigvæsenets væ
sentligste indtægter kommer fra udlejningen

10. Oplysningerne fra 1801 er fra Kiil Nielsen og Persson s. 26. Da det ikke har været muligt at finde en sammentælling 
af folketællingen i 1840 har jeg i stedet benyttet en sammentælling fra 1845. Den findes i RA. Rentekammeret. 
Tabelvæsen . . . .  De væsentligste erhvervs procentuelle andele af befolkningen var i 1801 og 1845 henholdsvis: 
håndværk: 33% og 38%, købmandshandel: 10% og 10%, offentligt ansatte: 10% og 7%, søfarende og fiskere: 6% 
og 8%, daglejere: 9% og 12%, tjenestefolk: 13% og 15%. Der var ingen fabrikker i byen i perioden.

11. Kiil Nielsen og Persson s. 36 og RA. Rentekammeret. Tabelvæsen . . . .  Det her anførte antal lærlinge/svende er 
mindre end det som mine egne optællinger viser (jf. oversigten over befolkningsudviklingen i diverse sociale 
grupper). Det skyldes at jeg har medtaget handelslærlinge/svende.
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Befolkningsudviklingen i diverse sociale grupper i Kalundborg 1801^40.

Gruppe 1801 1840
familie hoved

personer
i alt i alt i % 

af 1322
familie hoved

personer
i alt i alt i % 

af 2211

Fattige/nydende 
understøttelse...................... 28 72 100 7.56 14 43 57 2.58
enker m.m.
uden erhvervsanførsel1 . . . . 5 13 18 1.36 14 16 30 1.36

33 85 118 8.93 28 59 87 3.93

Diverse erhverv2 ................ 6 9 15 1.13 25 41 66 2.99
Svende -  udeboende.......... 12 6 18 1.36 40 27 67 3.03
Svende -  bor hos mester . . 52 52 3.93 1 77 78 3.53
Lærlinge.............................. 63 63 4.77 108 108 4.88
Mandlige tjenestefolk3 
(karle kudske fragtmænd) . 54 54 4.08 16 111 127 5.74
Tjenestepiger...................... 156 156 11.80 1 218 219 9.91
Daglejere/arb.mænd.......... 87 34 121 9.15 145 60 205 9.27
Fiskere ................................ 8 4 12 0.91 32 14 46 2.08
Sømænd .............................. 9 11 20 1.51 57 17 74 3.35

122 389 511 38.65 317 673 990 44.78

Kilde: Folketællingerne 1801 og 1840 (efter egne optællinger).
1. Da selvstændige personer uden erhvervsanførsel i hovedsagen er enker og enlige kvinder, og da de ofte bor til leje hos 

fattige og daglejere i de fattigste dele af byen, har jeg opregnet gruppen sammen med de fattige. Man må dog ikke 
regne med at hele gruppen er skjulte tiggere eller understøttelsesnydende.

2. Her er indregnet flg. erhverv: Arrestantinde, skoflikker, væverske, spinderske, kniplingshandler, syning, kvinder som 
går i dagleje, kludesamler, håndarbejde, brødsælgerske, vaskekone, lever af boghandel, ernærer sig af strikning og 
binder fiskegarn. Det er i hovedsagen enker og enlige kvinder med børn der beklæder disse erhverv. Jeg har i 
udvælgelsen af gruppen også skelet til om de boede i fattige dele af byen.

3. Det er ikke muligt at skelne mellem mandlige tjenestefolk til husarbejde, og så arbejdskarle m.m. på købmandsgår
dene.

af de gennem tiderne til fattigvæsenet skæn
kede byvange, og fra renterne af fattigvæse
nets kapital, der også er startet som donatio
ner. Fattigvæsenet far også en række frivillige 
bidrag fra borgerne (kirkebøssepenge, bryl
lupsgaver m.m.) men disse der giver ca. 100 
rd. om året betaler kun en lille del af fattigvæ
senets udgifter. På udgiftssiden går mellem 
300 og 450 rd. til direkte fattigunderstøttelse, 
heraf går mellem 250 og 375 rd. til fast under
støttelse og mellem 40 og 110 rd. til løbende 
understøttelse. Resten går til drift af fattighu
set, til honorarer og til tab på og forøgelse af 
fattigvæsenets kapital. Omsorgen for fat

tigvæsenskapitalen må have spillet en stor 
rolle idet den vokser med over 1000 rd. i det 
undersøgte tiår, og det så vidt jeg kan se uden 
yderligere kapitalgaver.

For at belyse hvor mange personer der fik 
del i denne hjælp er det nødvendigt at gå til
bage til 1792, idet de månedligt understøttede 
ikke er indskrevet i regnskabsbogen herefter. 
I dette år var udgifterne til den direkte under
støttelse 342.62 rd.,12 og altså af samme stør
relsesorden som i den efterfølgende periode 
hvorfor jeg må gå ud fra, at antallet af under
støttede er nogenlunde det samme. I 1792 var 
der 53 personer, der fik del i den direkte un-

12. LAS Klbg. Rådstuearkiv: Fattigvæsenets Regnskabsprotokol 1757-1830.
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Det offentlige fattigvæsens regnskaber i Kalundborg 1793-1803.

År Summa
indtægter1

Frivillige
indt.

bidrag2

Summa
udgifter

Fast3
under

støttelse

Løbende4
under

støttelse

Drifts
omkost
ninger

1792 ....................
1793 ....................

................  (104.45)

................  524.17 89.73 521.22 291.48 45.80 122.14
1794.................... ................  762.18 145.48 599.78 263.24 36.92 109.68
1795 .................... ................  1162.32 108.46 868.20 250.32 74.22 73.21
1796.................... ................  642.88 122.40 752.65 275.76 49.20 118.15
1797 .................... ................  653.61 107.89 897.46 296.56 71.52 70.70
1798 .................... ................  702.47 119.25 460.05 318.68 38.27 103.10
1799 .................... ................  749.57 123.64 926.87 321.08 103.48 86.82
1800....................
1801....................

................  (258.80)

................  955.87 114.53 864.72 375.32 79.20 85.68

1802.................... ................  868.68 81.36 730.62 357.32
(+66.825) 

99.52 88.90
1803 .................... ................  1244.73 112.45 1010 353.80 114.62 106.12

Anm: Ovenstående og omstående oversigt over fattigvæsenets regnskaber 1793-1842 er ikke taget lige ud af regnskabs
bøgerne, men regnskaberne er søgt bearbejdet så de bedst muligt illustrerer fattigforsørgelsens udvikling. Indtægtssiden 
og de øvrige udgifter er kun meget sporadisk belyst.

Af overskuelighedsgrunde er marken omregnet til rigsdaler og skilling. 10.95 betyder sådiedes 10 rd. og 95 sk.
I perioden 1793-1803 er det almindelige regnskab blandet sammen med kapitalregnskabet. Dette er årsagen til de

meget varierende samlede tal for indtægter og udgifter. For at fa en oversigt over de reelle udgifter til fattigvæsenet er 
driftsomkostningerne derfor også opregnet. Regnskabet for 1800 er ikke indført i protokollen.

1. Dette er indtægter -j- overskudet fra forrige års regnskab. De i parentes anførte tal er overskud fra de pågældende år.
2. Består af kirkebøssepenge, godvillige gaver og trolovelses og bryllupspenge.
3. Opdelingen mellem fast og løbende understøttelse har jeg selv lavet. Til fast understøttelse henregner jeg den 

månedlige distribution og tørvepenge.
4. Består af videre understøttelse, medicin og begravelscsomkostninger.
5. Er differencen ml. 306.92 brugt på kornkøb og brødbagning, og 240.10 indtægter på brødsalg.

derstøttelse. Til undersøgelse af understøttel
sens størrelse har jeg kun regnet på den 
ugentlige13 understøttelse, da denne alene gi
ves jævnt hele året. Denne var 1792 gennem
snitlig 11,7 sk. Den højest understøttede fik 
28,9 sk. og den lavest understøttede fik 3,6 sk.

Hvor der således ikke er den store udvik
ling at spore i det offentlige fattigvæsen så 
foretages der imidlertid noget fra de private 
borgeres side. I 1792 oprettede det Kalund- 
borgske Patriotiske Præmieselskab. Sådanne 
selskaber blev oprettet i adskillige byer i 
1790’erne. Selskabet blev drevet af byens sto

re købmænd og højere embedsmænd, men ca. 
halvdelen af bidragyderne kom udenbys fra. 
Det var dels standspersoner og borgere i Kø
benhavn (for en del gamle kalundborgense- 
re), dels var det godsejere og forpagtere fra 
byens omegn. Det købmandsdominerede sel
skab havde til formål at støtte især en kvali
tativ udvikling af byens håndværk. Dets 
medlemmer betalte mindst to rigsdaler årligt, 
og disse penge blev brugt til præmier til 
håndværkets og husflidens fremme. Der blev 
præmieret for flest fangede fisk, bedst knytte
de fiskegarn, bedst spundet garn, bedst væve-

13. I 1792 gaves understøttelsen i månedlige udbetalinger, men da den faste understøttelse i den øvrige periode gives 
ugentlig har jeg omregnet månedsunderstøttelsen til ugebeløb, idet jeg har divideret ydelserne for januar måned 
med 31 og ganget dem med 7.
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Det offentlige fattigvæsens regnskaber i Kalundborg 1804-42.

År Summa
indtæg

ter1

Borger
nes

bidrag2

Salg af 
varer

fra
spinde-

anst.

Summa
udgif

ter

Fast
under-
støtt.3

Videre
under-
støtt.4

Spinde
løn

Spinde-
mate-
rialer

1804 . . . . . . .  1869.84 778.91 92.78 1937.85 1233.32 129.28 59.43 77.67
1805 . . . . . . .  2460.25 656.15 426.70 2784.49 1634.04 29.00 183.02 p
1806 . . . . . .. (128.82)
1807 . . . . . . .  3175.26 1159.58 353.31 3033.85 1570.86 108.92 173.91 144.24
1808 .. .. . . .  2958.55 1353.78 533.73 3075.91 1469.89 180.10 145.51 478.73

1819 . . . . . .. 5026.35 1121.80 457.50 5073.29 1967.32 710.75 188.12 355.66
1820 . . . . . . .  3434.74 1101.80 352.81 3061.93 1577.08 337.80 130.25 236.62
1821 . . . . . . .  2427.17 431.58 263.18 2612.60 1189.16 551.47 66.49 173.92
1822 . . . . . .. 2374.31 420.49 237.36 2540.41 1175.20 410.07 88.17 188.92
1823 . . .  . . . .  2709.25 406.77 232.30 2643.75 1109.44 557.44 85.90 236.02

1837 .. .. . . . 3040.65 746.22 238.58 3006.18 1144.58 746.20 102.58 188.80
1838 . . . . . .. 2841.15 603.09 248.57 3263.66 1231.25 877.80 152.92 255.66
1839 . . .. .. . 3390.26 856.59 334.66 3243.11 1218.28 887.53 102.58 227.54
1840 . . . . . .. 3077.50 834.05 266.03 2926.53 1068.93 726.60 89.00 138.64
1841 . . . . . . .  3028.71 861.55 323.70 2979.70 991.48 813.43 121.66 208.20
1842 . . . . . . .  2971.08 807.44 150.16 3014.06 982.04 993.40 116.65 182.88

1. Som foregående tabel.
2. Består væsentligst af den pålignede fattigskat, men kommer også fra de under foregående tabel nævnte kilder.
3. Opdelingen mellem fast og videre understøttelse har jeg selv lavet. Til fast understøttelse henregnes den ugentlige 

distribution, brødudgifter og fra 1837-42 børnepenge.
4. Består af videre understøttelse, medicin og begravelsesomkostninger (1837-42 er videre understøttelse yderligere 

udspecificeret).

de tøj osv. Selskabet har sin glansperiode 
1792-1800, hvor det har årlige bidrag på ca. 
300 rd. og op til 100 medlemmer. Ud over 
præmievirksomheden anskaffer det i denne 
periode en fiskerbåd til fiskeri i Storebælt, og 
det far en vævemester til byen. Endelig op
retter selskabet så arbejdsanstalten i 1794. 
Efter 1800 sygner selskabet langsomt hen for 
at ophæves i 1819.

Det er som sagt det Patriotiske Selskab der 
tager initiativet til at oprette arbejdsanstal
ten, men denne var i modsætning til selskabet 
fra starten et byinternt foretagende, og den 
havde en selvstændig økonomi. I løbet af ca. 
en måned efter at forslaget var stillet tegnede 
byens borgere sig for ialt ca. 200 rd. i årlige 
bidrag foruden diverse naturalieydelser, der 
lejedes hus og skaffedes redskaber og mate
rialer, så arbejdsanstalten kunne starte. Den 
hurtige procedure kunne tyde på at der var

god opbakning om initiativet. Forslaget til at 
oprette en arbejdsanstalt -  der også blev dens 
vedtægter -  fortæller noget om bevæggrunde
ne bag og intentionerne med initiativet:

21/12 1793
Forslag til Betleriets Afskaffelse i Kallundborg

Det er en almindelig erkjendt Sandhed, at Betlerie, som 
oftest, er en Datter af Dovenskab og Ørkesløshed, og at 
ingenting er mere skadelig for den menneskelige Virk
somhed og moralske Karakter. Det er altså af vigtighed, 
at fa dette, al Vindskibelighed qvælende Tiggerie afskaf
fet.

At samme her i Byen er meget overhaandtagende og 
trykkende, ja saa tiltagende, at endog en meget stor deel 
Børn oplæres og vænnes til samme uædle og højst skade
lige Levemaade, hvorved vor Udsigt for den tilkommen
de Generation gjøres saamegetmere sørgelig, det er en 
Sandhed, som er ingen af denne Byes Borgere ubekiendt.

En saare gavnlig patriotisk Handling ville det derfor 
blive, om det Patriotiske Selskabs respektive Medlemmer 
her i Byen ville kraftigere foreene sig til at faa dette høist 
skadelige Betlerie afskaffet, og derimod giver vore Fattige
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Lejlighed til, ved Arbeide at fortiene deres Underhold
ning.

1.
En Arbeidsanstalts Indretning, hvor de Fattige, Enhver 
efter siine Kræfter og Kundskaber, kunne altid erholde 
fornødent Arbeide, og derfor nyde saa billig Betaling, at 
man kunne vente de med Lyst ville arbejde, samt at Ind
retningen gives saadan Fasthed, at man kunde haabe 
dens Vedvarenhed, vil være nødvendigt til Hensigtens 
Opnaaelse.

11.
Naar foranførte Inddeling (af de betiende i 3 klasser efter 
arbejdsevne TK) er skeet, og Arbeids-anstalten kan tage 
sin Begyndelse, som man ønsker kunne skee paa hans 
Majestæts Fødselsdag den 29üeJanuarii næstkommende, 
ansøger Selskabet Vedkommende om at der maa blive 
troligere vaaget over, at ingen fra den Dag af, enten in- 
denbyes eller udenbyes, gaar om at betle her i Byen, og 
at, i fald det desuagtet af nogen skulle skee, disse da 
bliver opbragte og afstraffede efter anordningerne, lige
som heller ingen af Selskabet giver fra den Tiid af nogen 
Betler noget fra sin Dør.

LAS Klbg. rådstuearkiv: Kalundborgs patriotiske præ
mieselskabs regnskaber 1793-96.

Trækplasteret var helt klart afskaffelsen af 
betleriet som siges at være overhåndtagende 
og trykkende i Kalundborg. Betleriet var 
imidlertid ikke blot en simpel økonomisk byr
de i følge forslagsstillerne, det var også ska
deligt for den menneskelige virksomhed og 
moralske karakter og det kvalte al vindskibe- 
lighed. Det var altså dette, at det ukontrolle- 
rede betleri var en mulig levevej for børn, 
gamle, syge og arbejdsløse, der var proble
met.

Betleriet kunne imidlertid ikke fjernes uden 
at der blev givet mulighed for anden indtje
ning. Derfor blev der foreslået oprettet en ar
bejdsanstalt, » . . . hvor de Fattige, Enhver 
efter siine Kræfter og Kundskaber, kunde er
holde fornødent Arbeide, og derfor nyde så 
billig betaling, at man kunne vente de med 
lyst ville Arbeide.« I anstalten skulle man 
karte uld, spinde garn og binde strømper.

Dette tiltag var imidlertid ikke nok, for da 
man også var oppe mod dovenskab og ørkes- 
løshed måtte der tvangsforanstaltninger til.

Fattigvasen og arbejdstvang

Det blev derfor foreslået at man søgte kongen 
om at måtte skærpe kampen mod tiggeriet, 
idet man bad om tilladelse til at overholde 
anordningerne mod betleriet.

Initiativet mødte imidlertid ikke ubetinget 
opbakning. I kommentaren til sit bidrag 
skrev købmand N. Fuglede således:

»Fordi jeg tilforn har været Interessent af et 
Foretagende her i Byen; hvis Genstand lige
som dette Instituts, var ved et for dets be
kostning oprettet Spinderie at afværge og 
hemme Betlerie, -  og fordi det er notorisk at 
Betleriet da var ligesaa hyppigt heri byen som 
forhen, kunne jeg saameget mere befrygte, at 
de samme Vanskeligheder imod Øiemedets 
opnåelse kunne nu, som da, opstaa, og dette 
Institut saaledes blive et bidrag til den ugent
lige Almisse, som Betlerne indsamle ved 
Tryglerie for Byens Indvaaneres Dører.« 14

Fuglede henviser til en tidligere »Vindskibe- 
lighedsskole«. Den blev oprettet i 1786 og var 
også et borgerinitiativ. Der indsamledes i 
byen en startkapital, og staten støttede med 
200 rd. over 2 år.15 Den ser imidlertid ud til 
hurtigt at være ophørt igen. Hans skepsis 
overfor om betleriet kunne standses var nok 
meget rimelig, men det ser ikke ud til at an
staltens funktion at opdrage de fattige til at 
arbejde er gået op for ham.

Hvordan gik det så med dette borgerinitia
tiv? Driften blev organiseret således at det 
Patriotiske Selskab (ikke interessenterne i ar
bejdsanstalten) valgte to ulønnede inspektø
rer, der sørgede for køb af råvarer, salg af 
produkter, regnskabsaflæggelse og overopsyn 
med anstalten. Desuden skulle de påse og 
sørge for at arbejdere som alligevel betlede 
blev ført til øvrigheden og straffet. Den dagli
ge ledelse udøvedes af en læremoder, der 
derfor fik bolig i arbejdsanstalten, varme og 
20 rd. om året. Spindeanstalten fik en fin 
start. Den anden arbejdsuge var der hele 17 
personer der modtog løn.16 Denne interesse 
for anstalten var også blevet hjulpet på vej af

14. LAS Klbg. Rådstuearkiv: Klbg. Patriotiske Selskabs regnskaber 1793-96.
15. Se rescript af 6.10. 1786.
16. LAS Klbg. Rådstuearkiv: Regnskaber med bilag for arbejdsanstalten 1794-1804.
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det Patriotiske Selskab, der uddelte i alt 8 rd. 
til de fattige som lovede at arbejde og aflade 
at betle.17 Interessen faldt dog snart en del, 
og efter et par måneder lå antallet af arbejde
re på ca. 10 pr. uge. I dette første og mest 
aktive halvår (fra. 1/2—5/7 1794) arbejdede i 
alt 32 på spindeanstalten, heraf var de 7 
mænd. Den gennemsnitlige ugeløn18 der blev 
tjent på anstalten det første halvår var 28,5

sk., den højeste 68 sk. og den laveste 4 sk. 
Sammenlignet med det offentlige fattigvæsens 
månedlige distribution gav arbejdsanstalten 
således en højere løn.

For at fa et overblik over arbejdsanstaltens 
økonomi i dens eksistensperiode har jeg lavet 
en opstilling over dens indtægter og udgifter i 
de enkelte regnskabsår.

Oversigt over arbejdsanstaltens regnskaber 1794-1803

år arbejds
løn

UDGIFTER INDTÆGTER

andetmaterialer redskaber løn
husleje
andet

salg tilskud kirke
bøsse

1794/95 .................. ............  151.20 171.24 16.38 47.16 199.03 205.80 71.21
1795/96 .................. ............  90.60 105.30 9.41 44.32 115.18 211.80 28.45
1796/97 .................. ............  113.66 175.31 5.90 48.84 234.18 205.92 27.73 1.84
1797/98 .................. ............  69.03 20.92 3.64 80.22 46.33 200.80 34.29 3.72
1798/99 .................. ............  39.88 17.64 3.71 141.95 118.45 191.06 38.53 7.16
1799/1800 .............. ............  45.72 14.63 9.47 38.34 149.91 156.36 24.43 4.40
1800/01 .................. ............  56.12 56.63 4.62 35.02 78.94 14.60 

(+41 (1)
31.11 4.40

1801/02 .................. ............  53.17 71.52 1.52 39.21 92.44 52.80 20.53 34.40
1802/03 .................. ............  35.51 30.58 0.40 68.28 89.09 - 22.94 15.60

I a l t ........................ ............  655.05 663.83 55.25 543.56 1023.68 1406.34 299.39 71.48

Kilde: LAS Klbg. rådstuearkiv: Regnskaber med bilag for arbejdsanstalten 1794-1804. 
1. Bidrag til en sygestues oprettelse.

Det fremgår heraf at det første år var det mest 
aktive med udgifter til arbejdsløn på over 150 
rd. Derefter falder lønningsudgifterne først til 
omkring 100 rd. de to efterfølgende år, og så 
til et gennemsnit på 50 rd. i den resterende 
periode. Aktiviteten falder altså kraftigt efter 
de første par år. I det første halvår af 1800 var 
der således kun 16 kvinder der arbejdede, og 
der var i gennemsnit 6 arbejdersker i anstal
ten om ugen. Den gennemsnitlige arbejdsløn 
var faldet til 20,5 sk. pr. uge, den højeste var 
på 36 sk. og den laveste på 8 sk. Da der er en 
fast akkordbetaling i perioden fortæller dette 
os, at det er stadigt mindre arbejdsdygtige 
personer der kommer i anstalten. Hvis man 
lægger de samlede arbejdslønninger og rå

materialeudgifter sammen, så kan man se at 
de overstiger indtægterne ved salg. Det er så
ledes ikke en produktion der svarer sig øko
nomisk. Det samlede underskud (salg af varer 
4- udgifter) var endda så stort at det havde 
været billigere for borgerne at udbetale ar
bejdslønningerne som almisser fremfor at af
kræve arbejde for dem. Tallene siger imidler
tid ikke noget om årsagerne hertil — om det er 
for høj løn, for dyre indkøb eller for billigt 
salg. Når borgernes bidrag og kirkebøsse- 
indtægterne medregnes til indtægterne så gi
ver arbejdsanstalten derimod et stort over
skud. Den er således i stand til op til 1803 at 
låne i alt 400 rd. ud på renter og til at købe 
eget hus for 400 rd. i 1797.

17. Samme: Klbg. Patriotiske Selskabs regnskaber 1793-96.
18. Samme: Arb.anst. regnskaber 1794-1804.
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Pladsen i Adelgade i Kalundborg i 1871. Det todelte bindingsværkshus til højre er spindeanstalten. Bag ved denne ses det fattighus der blev 
bygget kort efter fattigvæsensreformen i 1803. (Fotografiet er velvilligt udlånt af Byhistorisk arkiv i Kalundborg).

Spindeanstalten var imidlertid kun den ene 
halvdel af forslaget til betleriets afskaffelse. 
Den anden var en tvangsmæssig fjernelse af 
betleriet. Til dette formål indsendte patrio
terne (som de kaldte sig selv) en petition til 
kongen om at måtte skærpe midlerne til at 
overholde anordningerne mod betleri. Denne 
tilladelse fik man i resolution af 10/10 1794. 
Kancelliet gik endda videre end forespørgse
len ved at påbyde magistrat og sognepræst at 
befordre arbejdsanstalten:

» . . ., saavel ved at anvise Almisselemmer til 
Arbeidshuset og ved Almissens Uddeling at 
have Hensigt til Vedkommendes Flittighed, 
som ved andre passende Opmuntringer og 
Foranstaltninger.«

Et blik på fattigvæsenets regnskaber kunne 
tyde på at den opmuntring eller foranstalt
ning som magistrat og sognepræst først og 
fremmest har benyttet sig af har været at for

mindske understøttelsen til dem man anså for 
arbejdsduelige, for netop i arbejdsanstaltens 
to første leveår fremviser udgifterne til fast 
understøttelse et fald -  noget der står i mod
sætning til den generelt stigende tendens for 
denne post. Tilladelsen til at overholde an
ordningerne resulterede i at byens øvrighed 
udarbejdede en bekendtgørelse, som for ar
bejdsanstaltens regning blev trykt og sat op i 
byen. Heri blev det for det første bestemt at 
enhver som blev grebet i at give almisse fik en 
rigsdaler i bøde, som så blev givet til angive
ren, hvis navn blev holdt hemmeligt. For det 
andet ville ved næstkommende marked alle 
»spectaculeuse« betlere blive afvist ved by
porten, og de øvrige indkommende betlere 
ville uden skånsel blive straffet. En ting var 
imidlertid bestemmelserne, en anden ting var 
om de kunne holdes i hævd. Ved fremlæggel
sen af bekendtgørelsen for interessenterne i 
arbejdsanstalten fremhævede borgmester 
Bartholin, at det krævede borgernes hjælp at
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Note: LAS Klbg. rådstuearkiv: Regnskaber med bilag for arbejdsanstalten 1794-1804.
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overholde den, idet Kalundborg kun havde 
mådelige »Politie Anstalter«.19 Politiet bestod 
af en aldrende politimester, to vægtere og kun 
een bysvend. Desuden fremgik det af be
kendtgørelsen at magistraten nok frygtede 
noget hvorledes den første bestemmelse ville 
blive modtaget i byen. I »indgangsbønnen« 
hertil stod der, at det nok ikke var nødvendigt 
og derefter undskyldte man sig med at det 
skete på kongens bud. En ting var åbenbart at 
bekæmpe betleriet, det var der en århun
dredlang praksis for, men når magistraten nu 
ville kræve bøde for at give almisse, så var det 
en anden sag. Det man her var oppe imod var 
hele den religiøse forståelse af almissegivning, 
som en syndsforladelse som en Gud velbeha
gelighed. Almissegivningen var endda insti
tutionaliseret ved kirkebøsseindsamlingerne, 
og det Patriotiske Selskab fortsatte også efter 
bekendtgørelsens offentliggørelse, med ved 
den årlige fest på kongens fødselsdag at ind
samle penge til uddeling blandt de fattige.20 
Det er derfor nok tvivlsomt hvilken betydning 
den første bestemmelse fik. Den anden be
stemmelse pegede på, hvor svært det var at 
bekæmpe betleriet lokalt. Adskillige fattige og 
lemlæstede drog åbenbart omkring til marke
derne i de forskellige byer for at tigge til livets 
opretholdelse.

I revisionsantegnelserne til arbejdsanstaltens 
regnskab for 1795/96 kom købmand Müllertz 
og købmand Møller også ind på betleri
spørgsmålet:

1 ste Post: Det var ønskelligt om nu og andre af Ind- 
vaanerne ville forbedre deres aarlige Gave til denne Ar- 
beidsanstalt i stedenfor at vedligeholde Betleriet for deres 
Dørre af hele flokke Fattige der ugentlig søger dem, tvert 
imod de derom udgangne kongelige Anordninger, hvilket 
man og haaber naar d-hrr Inspecteurer for Arbeidsan- 
stalten behage at giøre behørig Forestilling derom, af Øv
righeden vil blive hemmet, for at andre af Byens Ind- 
vaanere ikke skulle tabe Lysten til at erlægge bemeldte 
Aalige Gave, da de som vedligeholde Betleriet bliver af 
den Fattige alleene udraabt for de godgiørende, og andre 
som med god Villie betaler meere end disse, kan have 
Aarsag at fortryde derpaa, desuden give disse ugentlige 
Gaver — der i sig selv ere utidige og bedre anvendt naar 
den givende ville betale til Arbeidsanstaltens fremme, det
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han efter sin Evne kunde -  Ledighed til at Bctlerie igicn 
kan komme i samme Gang som tilforn, efterdi der vel 
desværre findes de som heller vil udsætte sig for mangel, 
end at arbeide og hellere vil lade sig nøje med det de i et 
eller andet Huus tilbetler sig end søge Arbeidsanstalten, 
ihvorvel der kan være mere at fortiene, men Fortienesten 
forbunden med Arbeide.

(Inspektørerne Asmusscn og Windersleffs svar)
I henseende til antegnelsen ved første Indtægtspost maa 
vi erindre at samme er Regnskabet ganske uvedkom
mende, uden for saavidt at inspecteurerne kunde erindre 
Byfogeden herr Krigsraad Ludvigsen om at paasee og 
tilholde Byesvende at paapasse det ingen Betlere gik om, 
adskillige Gange er der giort Erindring til herr Krigs- 
raaden, men desværre har det kun lidet hjulpen, og hvor
dan skulde Betleriet kunde hemmes, naar Skorstensfciere 
Vægtere Hyrde og Byesven -  der alle undtagen den sidste 
er godt aflagt -  gaar om 6 a 7 Gange aarligt at Betle.

Note: LAS Klbg. rådstuearkiv: Regnskaber med bilag for 
arbejdsanstalten 1794-1804.

Revisorerne kaldte til enhed i byens over
klasse for » . . .De som vedligeholde Betle
riet bliver af den Fattige alleene udraabt 
som godgiørende,« hvorimod de som be
talte endda mere til arbejdsanstalten ingen 
hyldest fik. Hertil svarede inspektørerne, 
hvad der også siger meget om betleriets pla
cering, at sålænge de offentlige bestillings- 
mænd -  bysvenden inch! -  gik rundt 6 a 7 
gang om året for at betle, så var det svært at 
bekæmpe betleriet. Jeg har ikke fundet nogen 
vurderinger af virkningerne af arbejdsanstal
ten og den tvangsmæssige bekæmpelse af 
betleriet, men formuleringen i revisionsbe
mærkningen om at » . . . Betlerie igien kan 
komme i samme Gang som tilforn« hvis ikke 
den tvangsmæssige bekæmpelse af det inten
siveredes, antyder at det nok er faldet noget 
de første par år.

Denne kildenære gennemgang af forholdet 
til de fattige i årene op til fattigvæsensrefor
men i 1803 giver også et billede af den sociale 
reproduktion og fattigvæsenets rolle heri.

Betleriet ser ud til at have været ret omfat
tende i forhold til det offentlige og private fat
tigvæsen. Det er naturligvis ikke muligt at ud
regne betleriets omfang, men et fingerpeg gi-

19. Samme.
20. Samme: Klbg. Pat. Selsk. regnskaber 1793-96.
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ver den vækst der forekommer i den direkte 
understøttelse fra 1803 til 1804. Den voksede 
fra 468.46 rd. til 1362.60 rd. -  altså med knap 
900 rd.! Det er sandsynligt at betleriet i den 
foregående periode har indbragt i hvertfald 
denne difference. Borgerne anførte, at betle
riet var trykkende og al vindskibelighed kvæ
lende, men fortalte ikke hvorfor. Den hidtidi
ge fattigvæsensforskning er enige med bor
gerne i at betragte betleriet som et »onde« 
eller som »generende«, men kommer ikke ind 
på hvorfor.21 Man kunne forstå det hvis det 
var de fattige der gjorde oprør mod denne 
usikre understøttelsesform, men det var altså 
de rige købmænd og arbejdskøbere, der ville 
have det afskaffet. Årsagen til at betleriet var 
så stort et problem må derfor nok ligge i for
muleringen »al vindskibelighed kvælende«. 
Hvis tiggeriet ikke eksisterede som alternativ 
levevej så var børnene, de gamle, de syge og 
de arbejdsløse tvunget til, hvis det var muligt, 
at sælge deres halve eller kvarte arbejdskraft 
til den pris de kunne få for den. Borgerne 
måtte altså mene, at samfundets definition af 
kategorien de forsørgelsesberettigede var for 
bred og ukontrolleret. Det var vanskeligt for 
den enkelte borger selv at lave andre defini
tioner, for som Müllertz og Møller antydede 
så var almissegivningen med til at placere 
borgerne socialt i byen -  de fattige lovpriste 
dem som gav de største almisser.

Borgernes forsøg på at fa større kontrol 
med og begrænse hvad man kan kalde sam
fundets socialhjælp gav sig udtryk på to må
der. Den tvangsmæssige bekæmpelse af tigge
riet var et gammelt prøvet middel som imid
lertid havde vist sig umuligt at gennemføre22 
så længe der ikke eksisterede alternative for
sørgelsesmuligheder. Arbejdsanstalten er og
så et prøvet middel. I Kalundborg har vi hørt 
om »Vindskibelighedsskolen« af 1786, men 
der oprettedes også lignende skoler i andre 
byer i denne periode.23 Borgernes argumen
tation for at de skulle oprettes, var at de skulle

give de indenbys fattige mulighed for at ar
bejde i stedet for at betle. Ser man imidlertid 
på den årligt udbetalte arbejdsløns størrelse i 
spindeanstalten i Kalundborg på ca. 100 rd., 
så er det klart at denne intet forslår i forhold 
til de årlige summer, der ser ud til at have 
været uddelt i almisser. Det er derfor tvivl
somt om spinderiernes primære mål har væ
ret at fa de fattige til at arbejde i spinderiet. 
Henningsen fortæller at der blandt de fattige 
var en udbredt afsky for det hårde arbejde i 
spinderierne. Arbejdet var elendigt betalt, og 
generelt betragtedes spindearbejde som tugt
husbeskæftigelse.24 Det virker derfor mere 
rimeligt at betragte spindeanstalterne som et 
skræmmemiddel overfor de fattige for at tvin
ge dem til at finde andre beskæftigelsesmulig
heder. Man kan derfor ikke vurdere arbejds
anstaltens succes alene på dens driftsresulta
ter, men må også se på om initiativet medvir
kede til at begrænse den almene definition af 
de almisseberettigede. Endelig havde spinde
riet også en videre økonomisk betydning, idet 
det var et stort problem for væverier at få 
tilstrækkelige leverancer af garn. Arbejdsan
stalten kan derfor også ses som en delvis løs
ning på en produktionsmæssig flaskehals. Det 
Patriotiske Selskab fik som allerede nævnt en 
væver til byen et par år efter arbejdsanstal
tens oprettelse, og fra da af var der vævere i 
Kalundborg i hele den af mig undersøgte pe
riode.

Der var altså i Kalundborg op til fattigvæ
sensreformen i 1803 var en udbredt interesse 
og en aktiv bevægelse blandt borgerne for en 
begrænsning af samfundets socialhjælp. Må
let var at forøge arbejdskraftens størrelse og 
at formindske udgifterne til socialhjælp. 
Midlet var at tvinge de fattige bort fra det 
ukontrollable betleri dels direkte ved forbud, 
dels ved med arbejdsanstalten at give borger
ne et argument mod at give almisser, når 
betlerne kom til deres dør.

Ligesom med det tidligere borgerinitiativ

21. Jf. Jørgensen s. 8 og Henningsen s. 138. Henningsen omtaler problemer med de vagabonderende tiggere der angives at 
true den offentlig sikkerhed på landet (s. 95-8), men det som arbejdsanstalten reagerer på er jo det indenbys 
accepterede tiggeri.

22. Jørgensen s. 8-9.
23. Henningsen s. 98-112.
24. Samme s. 109.
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gik det imidlertid også ned ad bakke med 
dette omend noget langsommere. Årsagen 
hertil må ses i at borgerinitiativerne med alle 
deres tvangsforanstaltninger ikke stillede en 
reel alternativ forsørgelsesmulighed op over
for betleriet. Desuden begrænsedes deres vir
kekraft af, at det var lokale initiativer der ikke 
kunne bekæmpe de vagabonderende betlere.

Fattigvæsensforordningen af 1803 og 
dens konsekvenser for fattigvæsenet i 
Kalundborg
»Reglement for Fattigvæsenets provisoriske 
Indretning og Bestyrelse i Danmarks Kiøb- 
stæder« af 5/7 1803 er en større sag på 56 
paragraffer. Heri bestemtes om fattigvæsenets 
styrelse, og dets midler, om hvem de fattige 
er, om deres forsørgelse og endelig bestemtes 
det hvad en betler er og hvorledes han/hun 
skulle straffes.

Fattigvæsenet skulle fra nu af bestyres af en 
fattigkommission bestående af sognepræsten, 
borgmesteren og to eller flere agtbare borgere 
som valgtes i første omgang af præst og 
borgmester og senere af fattigkommissionen. 
Dette borgerelement i fattigvæsenets styrelse 
var nyt. Kommissionen var suveræn admini
strator af fattigvæsenet såvel med hensyn til 
uddeling til de fattige som ved påligning af 
udgifterne til fattigvæsenet på borgerne.

De fattige blev defineret som de:

» . . ., der ei ved egne Kræfter paa lovlig 
Maade, kan erhverve sig nødtørftig Under
holdning, og saaledes uden andres Hielp, en
ten ganske, eller for en Deel maatte savne den 
Føde, Klæde, Huslye, Varme og Pleie i Syg
doms Tilfælde som er dem uundværlig til at 
vedligeholde Liv og Helbred.« (§3).

Denne definition var åben på to ledder, idet 
kommissionen skulle vurdere »om han selv 
kan fortiene noget« og »om han ved Slægt- 
ningers eller Venners Hielp eller paa anden 
Maade har nogen Underholdning« (§12). De 
således udfundne trængende var berettigede 
til understøttelse i et eller andet omfang. De
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inddeltes i tre klasser: Første klasse bestod af 
gamle syge og andre svækkede der var så sva
ge at de kun intet eller lidt kunne tjene, anden 
klasse af fader og moderløse børn, og børn af 
forældre hvis helbred eller sæder var sådan at 
de ikke kunne betroes opdragelsen af børne
ne, og tredje klasse af familier eller enkelte 
personer som på grund af svagelighed, mange 
børn, tiltagende alder eller andet ikke var i 
stand til at tjene så meget som behøvedes til 
deres eller deres børns underholdning (§7). 
De således udfundne understøttelsesberetti
gede skulle forsynes med kost, klæder, husly, 
varme og pleje i sygdoms tilfælde. Af disse 
dele skulle de dog kun tildeles det nødvendig
ste, og kosten skulle så vidt muligt tildeles i 
naturalier. For de fattige af tredje klasse be
stemtes det at de skulle hjælpes til et med 
deres kræfter passende arbejde, mod betaling 
efter gangbar pris, og at de skulle understøt
tes med det nødtørftigste så de ikke gaves an
ledning til betleri -  det er nok moralsk anled
ning der her tænkes på.

Udgifterne til forsørgelsen skulle betales 
dels fra de hidtidige indtægtskilder og fra en 
grundtakstafgift, dels ved at påligne byens 
borgere det resterende beløb. Dette gav såle
des fattigkommissionen ret til selv at be
stemme hvor store beløb der skulle udgives til 
understøttelse.

Endelig indeholdt forordningen straffebe
stemmelser overfor betleri. Som betlere ansås 
alle som ved ord eller gebærder, eller ved at 
fremvise legemlig bræk anholdt om almisse 
eller modtog samme (§45). Hvis en betler an
sås som trængende til understøttelse straffe
des han første gang med 14 dages fængsel, 
anden gang med fire uger og tredje gang med 
et års arbejde i forbedringshuset. En ar- 
bejdsfør betler straffedes dobbelt så hårdt. 
Forældre som lod deres børn betle straffedes 
som havde de selv betiet, og børn som betlede 
af eget initiativ straffedes med ris.

Fattigvæsensforordningen fik stor betyd
ning for fattigvæsenet i Kalundborg. Udgif
terne til den direkte fattigunderstøttelse steg 
fra 468.46 rd. til 1362.60 rd.25 eller med næ-

25. For de følgende tal henviser jeg til bilag III samt LAS Klbg. Rådstuearkiv: Fattigvæsenskommissionens forhand
lingsprotokol 1803-43.
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sten 200% det første år, og stigningen fortsatte 
til over 1600 rd. i 1805. Denne stigning blev pri
mært betalt af byens borgere. Borgernes bidrag 
steg fra 1803 til 1804 fra 112.45rd. til 778.91 rd., 
når hertil så lægges indtægten fra den ligele
des nye grundtakstafgift på 180.72 rd. så vok
sede borgernes bidrag til fattigvæsenet med 
847.22 rd. i reformens første år. Antallet af 
personer der modtog understøttelse var i 1804 
i hvert fald 74.26 De fast understøttede for
delte sig på 17 personer i første klasse og 44 
personer i tredje klasse, hvortil så kom 6 ple
jebørn. Den gennemsnitlige distribution pr. 
fattig pr. uge blandt de 61 af første og tredje 
klasse var 32 sk., den højeste 64 sk. og den 
laveste 24 sk. Væksten i den samlede udgift til 
understøttelse var derfor både et resultat af at 
flere personer understøttedes, og af at under
støttelsen til den enkelte steg.

Den store vækst i understøttelsen, og det at 
det er borgerne der betaler denne vækst gør 
det rimeligt at antage at den af købmand 
Fuglede nævnte og også i de citerede revi
sionsantegnelser omtalte »ugentlige Almisse« 
må gå kraftigt tilbage som forsørgelsesform, 
hvis dette organiserede betleri da ikke helt 
forsvandt.

Forandringen i det offentlige fattigvæsen 
skete imidlertid ikke kun indenfor understøt
telsen. I 1804 overdrog det Patriotiske Selskab 
vederlagsfrit arbejdsanstalten til fattigkom
missionen, men på den betingelse, at hvis an
stalten ophørte, så tog selskabet huset og red
skaberne tilbage igen.27 Med den nærmere 
kontakt med det offentlige fattigvæsen fik 
spindeanstalten nyt liv -  således voksede ud
gifterne til lønninger fra et gennemsnit for pe
rioden 1797-1804 på ca. 50 rd. til et gennem
snit på ca. 165 rd. for årene 1805-08. I årene 
1805-07 fik man endvidere bygget et nyt fat
tighus der passende lå ved siden af spindean
stalten, det kostede ca. 2500 rd.28 Fra 1805 
oprettedes også en vis natural forplejning, 
idet 28 fattige fik et dagligt middagsmåltid

mod at få fratrukket 24 sk. om ugen i deres 
understøttelse (ordningen var selvfølgelig 
ikke frivillig).29 Denne spiseordning for
svandt imidlertid igen efter nogle års forløb. 
Fra 1807 findes der en vurderings- og regi
streringsprotokol til at registrere de fattiges 
ejendele når de begyndte at få tildelt fast un
derstøttelse, og en auktionsprotokol for salg af 
afdøde fattiges ejendele.

Af fattigkommissionens forhandlingsproto
kol kan man se at understøttelsen blev tildelt 
på baggrund af en grundig vurdering. Ka
lundborg deltes op i fire rohder, og til hver af 
dissevalgtesenfattigforstanderblandtkommis- 
sionens medlemmer. Når det skulle vurderes 
om en person skulle have understøttelse, så 
besøgte fattigforstanderen den pågældende, 
og indgav på baggrund heraf en indstilling til 
kommissionen. Det var ligeledes forstanderne 
der uddelt de »ugentlige Almisser« i deres 
rohder, og de holdt løbende øje med de un
derstøttedes stigende eller faldende arbejds
evne. Vurderingsgrundlaget for om der skulle 
understøttes var nemlig primært den enkeltes 
arbejdsevne. Adskillige ansøgninger, også fra 
folk på over 70, afvistes med den begrundelse 
at de var ved godt helbred og arbejdsduelige. 
De »arbejdsduelige« som ikke kunne finde 
arbejde blev så henvist til at spinde i spin
deanstalten.

Meget sporadisk i forhandlingsprotokollen 
og i pakken »Indkomne breve til fattigkom
missionen 1805-18« er der også antydninger 
af de fattiges syn på de nye forhold. I 1804 
afvises den 84 årige Søren Samsøe som under
støttelsesberettiget fordi han ikke ville lade 
sine »Mobilier skrive til Fattigkassen«. Denne 
praksis har åbenbart ikke været alt for popu
lær. I 1807 var der en del uro i det nye fattig
hus. I anledning af kongens fødselsdag d. 
29/1 holdt det patriotiske selskab som sæd
vanlig fest og indsamlede penge til de fattige. 
De uddeltes så i spindeanstalten, men:

26. I regnskaberne er opført en post medicin -  på 55.76 rd. som ikke er specificeret ud på personer. Arbejderne i 
spindeanstalten har jeg heller ikke kunnet optælle af samme grund.

27. LAS Klbg. Rådstuearkiv: Pat. Selsk. Regnskaber 1793-96. Den heri liggende protokol.
28. Samme: Fattigkomm. forhandlingsprotokol 1803-43.
29. Samme.
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» . . . Aldrig saa snart havde de Fattige, især 
flere af dem, faaet disse Penge i Hænde førend 
de forlade deres vævning og spinden i Ar
bejdsanstalten, og begive sig ud for at købe 
Kaffe og Brændeviin og dermed fortærede 
Pengene saaledes at samme næste morgen va
re borte«.30

I forlængelse heraf opstod der slagsmål mel
lem to fattige. Samme aften solgte den 67-åri- 
ge enke Annike Natmands to af sine meget fa 
klædningsstykker for at fa penge til brænde
vin, og fattiglemmet Hans Jensen væver 
solgte et brød han havde faet af fattigvæsenet 
og købte øl, brændevin og sulevarer derfor.31 
I denne forbindelse bevidnede fattiglemmet 
Kirsten Hansdatter at Hans Jensen havde 
sagt » . . .  at Commissionen behandlede ham 
ilde, han fik kuns Vand og Brød« og at » .. . 
dersom det skulle vare længere vilde han skæ
re Tøjlen over, og sætte Pidsk på sit skaft, og 
lade staa til.« Disse spredte og inddirekte ud
sagn om de fattiges syn på reformen kunne 
tyde på at der ikke var udelt tilfredshed med 
den.

Hvordan skal man så vurdere reformen? 
Harald Jørgensen32 anfører at den i sine prin
cipper i realiteten ikke adskiller sig fra den i 
1708 givne forordning om Betlere i Danmark. 
Som forklaring på at 1803 forordningen alli
gevel medførte en reform af fattigvæsenet på
peger han dels at den var fastere opbygget og 
klarere og præcisere formuleret, men væsent
ligst at man gav fattigvæsenet præcisere ind
tægter. På baggrund af min undersøgelse af 
initiativerne til betleriets afskaffelse i Ka
lundborg op til 1803, vil jeg imidlertid foreslå 
at den væsentligste årsag til at forordningen 
af 1803 bliver en reform, er en langt mere 
udbredt motivation for og vilje til at fjerne 
betleriet som forsørgelsesform end tidligere. 
Det ville imidlertid kræve en meget bredere
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analyse, hvor især udviklingen på landet ind
droges, at afprøve denne opfattelse.

Vi har set at forordningen fik stor betyd
ning i Kalundborg, men udviklingen her er 
ikke enestående. Selv om Harald Jørgensen 
ikke undersøger tilstanden i købstæderne før 
1803, så fremgår det alligevel af hans beskri
velse af udviklingen i 7 købstæder efter dette 
år,33 at et velorganiseret fattigvæsen med for
sørgelsesplaner, arbejdsanstalter og nybygge
ri af fattighuse kendetegner perioden efter 
fattigvæsensforordningen, selvom Kalund
borg i de første fem år nok udgør noget af et 
mønstereksempel svarende til udviklingen i 
Slagelse.

Ved en umiddelbar betragtning, så synes 
reformen at være et stort gode for de fattige i 
Kalundborg. Hvor de før 1804 for en stor del 
var henvist til at gå rundt ved borgernes døre 
og betle, så fik mange af dem efter reformen 
tildelt et fast ugentligt beløb. Det nye fattig
hus har antagelig også været meget bedre end 
det gamle. Disse forbedringer var imidlertid 
ikke uden omkostninger. For at modtage un
derstøttelsen måtte de fattige lade deres ejen
dele registrere til fattigvæsenet, og under
støttelsen blev kun givet efter en nøje afvej
ning af den enkeltes arbejdsevne, således at 
halve og kvarte arbejdsevner medførte ned
slag i understøttelsen. Deres forbrug af un
derstøttelse -  og dermed deres leveform -  blev 
desuden underlagt en puritansk moral, som 
kommissionen fandt passende for deres »syn
dige« hjælpeløshed.

Set i forhold til de synspunkter og interes
ser som borgerne formulerede omkring ar
bejdsanstaltens oprettelse, så er det klart at 
reformen i modsætning til den private ar
bejdsanstalt faktisk gav mulighed for at gen
nemføre disse intentioner. Hvis vi antager at 
tiggeriet som decideret forsørgelsesform for
svinder,34 så far fattigkommissionen kontrol

30. Samme.
31. Dette og det følgende er fra en afskrift af et forhørsreferat i »indkomne breve« 1805-18.
32. Jørgensen s. 40-41.
33. Jørgensen s. 327-97. Det er først og fremmest fattigvæsens/zwZ/ZizZ/on̂ nj udvikling, der er hans emne, og han berører 

næsten ikke spørgsmålet om fattigvæsenets funktion i samfundet. Hans gennemgang af de syv købstæder er derfor 
ikke umiddelbart brugbar for mig.

34. Selvom dette for en del er en slutning fra kildernes tavshed herom, så mener jeg alligevel den er rimelig sandsyn- 
liggjort.
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med definitionen af kategorien forsørgelsesbe
rettigede -  »Dovenskab og ørkesløshed« far 
trange kår hos Kalundborgs fattige!

Fattigvæsenets udvikling op til ca. 
1840
En sammenligning af regnskaberne i den un
dersøgte periode støder på nogle store van
skeligheder, idet pengenes værdi såvel som de 
enkelte varers priser var meget svingende. Da 
de fattige må antages først og fremmest at 
bruge deres penge til køb af fødevarer, så vil 
det rimeligste være at korrigere understøttel
sesudgifterne efter et fødevareprisindeks. En 
opstilling af et sådant indeks er imidlertid så 
kompliceret, at det ville være en opgave for 
sig at udarbejde det.35 For alligevel at mulig
gøre en tilnærmelsesvis vurdering af pengenes 
købekraft i perioden, har jeg valgt at benytte 
et meget simpelt forbrugsmønster som Falbe- 
Hansen har opstillet for en landarbejderfami
lies forbrug.36 Disse varer har jeg så fundet 
kapitelstakster for i de for denne opgave rele
vante år, og på denne måde udarbejdet et 
indeks. Med hensyn til dettes pålidelighed 
kan jeg fuldt ud tilslutte mig Falbe-Hansens 
egen kommentar:

»Forfatteren er ikke blind for, at en på den 
angivne Måde udført Beregning lider af store 
Ufuldkommenheder; men han er ikke i stand 
til at skaffe nogen bedre, . . .«.37

De udførte beregninger findes i den gengivne 
tabel. De viser at priserne fordobledes fra 
1792 til 1804—08, at de faldt kraftigt igen i den 
udvalgte mellemperiode fra 1819-23, og at de 
i den sidste periode fra 1837-42 lå ca. 20 
points lavere end 1804—08. Den gennem
snitlige udgift til direkte understøttelse for

1804-08 var ca. 1590 rd., for 1819-23 ca. 
1920 rd. og for 1837-42 ca. 1950 rd. (jf. 
oversigten over det offentlige fattigvæsens 
regnskaber s. 653 og 654). Hvis disse tal 
korrigeres med prisindekset, som for pe
rioderne var henholdsvis 107, 70 og 85, så 
bliver tallene ca. 1490 rd., 2740 rd. og 2290 
rd. Ved denne udregning fas en stigning i den 
direkte understøttelse fra den første til den 
anden periode på 84%, og fra den første til 
den tredje periode på 54%. For at vurdere 
understøttelsen er det imidlertid også nød
vendigt at korrigere den for befolkningstil
væksten, idet Kalundborgs befolkning jo til
tager med 67% fra 1801-40. Resultatet af dis
se skøn bliver derfor at der blev givet en no
genlunde lige stor understøttelse til de fattige 
i fattigvæsensreformens første år som i perio
den 1837-42, men at udgifterne ser ud til at 
være større i den mellemliggende periode.

Det mest markante ved udviklingen i pe
rioden er imidlertid væksten i den videre un
derstøttelse på bekostning af den faste. Hvor 
den videre understøttelse spillede en forsvin
dende rolle i 1804—08, voksede den over at 
udgøre 1/3 af udgifterne i mellemperioden til 
at sluge næsten halvdelen af beløbet til den 
direkte understøttelse i 1837-42.

Det er svært at følge udviklingen i antallet 
af understøttede, dels fordi man efterhånden 
ophørte med at indføre den årlige forsørgel
sesplan, hvori de fattige var opregnede, i fat
tigkommissionens forhandlingsprotokol, dels 
fordi store beløb i den videre understøttelse 
ikke i regnskaberne blev udspecificerede på 
enkeltpersoner. For årene 1837 og 1838 er 
bilagene til fattigvæsensregnskaberne imid
lertid bevarede, og da alle understøttelsespo
ster her er udspecificerede på personer kan 
antallet af understøttede for disse år udregnes 
mere præcist.

Da det er ret omstændeligt at udregne an
tallet af fattige, har jeg udvalgt tre år, nemlig

35. Thestrup demonstrerer i sin bog meget tydeligt hvor vanskeligt det er, at opstille et sådant indeks i den »før-statisti- 
ske« periode.

36. Falbe-Hansen (1889) II s. 114—16. Forbrugsmønsteret er fra 1870-72. De fire varerartikler udgjorde 2/3 af udgifter
ne til fødemidler i en landarbejderfamilies gennemsnitsforbrug. Falbe-Hansen benytter det til at sammenligne 
lønninger og fødemiddeludgifter fra 1785 til 1887.

37. Samme s. 115.
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Udgifter til købet a f en landarbejders vigtigste fødemidler 1792-1842 (div. år).

år 6,5 td. rug 
sk.

2,5 td. byg 
sk.

75 pd. smør 
sk.

125 pd. flæsk 
sk.

summa
sk.

indeks
1804 = 100

1792 .......... 1872 480 661 867 3880 52

1794 .......... 2184 680 703 1008 4575 61

1800 .......... 4004 820 1083 1523 7431 100

1804 .......... 4108 835 1087 1437 7467 100
1805 .......... 4732 1050 1130 1547 8459 113
1807 .......... 4160 800 942 1352 7254 97
1808 .......... 4992 1040 1116 1531 8679 116

1818.......... 4660 1513 1420 1695 9288 124
1819.......... 27101 768 1659 2031 7168 96
1820 .......... 2191 550 1270 1851 5862 79
1821 .......... 1781 600 1134 1250 4765 64
1822 .......... 1950 668 788 859 4265 57
1823 .......... 1632 485 914 883 3914 52

1837 .......... 2385 685 1148 1516 5734 77
1838 .......... 2756 805 1130 1609 6300 84
1839 .......... 2594 825 1214 1625 6258 84
1840 .......... 2505 688 1383 1641 6221 83
1841 .......... 3380 755 1209 1445 6789 91
1842 .......... 3354 738 1270 1250 6612 89

Kilde: Forbrugsmønsteret er fra Falbe-Hansen (1889) II s. 114-16. Rug og byg er udregnet efter kapitelstaksterne for 
Sjællands stift i de pågældende år. Smør og flæsk er udregnet efter kapitelstaksterne for Ribe stift, da takster for de to 
varer kun haves fra dette stift i de udvalgte år. Begge kapitelstakstrækker findes i Falbe-Hansen (1904) hhv. s. 4—5 og 
42-45.

1. Da kapitelstaksterne fra dette år er omregnet i sølv (jf. Falbe-Hansen (1904) s. 113) så er dette og de følgene års tal 
omregnet til rigsbanksseddelværdi efter omregningskurserne i S. Å. Hansen II s. 272.

1804 -  for hvilket jeg allerede har gjort rede, 
1819 og 1838. I 1819 var der mindst 103 per
soner der modtog understøttelse,38 men tallet 
var antagelig noget større, da der ikke kan 
gøres rede for i alt 266.90 rd. til medicin og 
interimsunderstøttelse. Heraf fik 91 personer 
fast ugentlig understøttelse (forsørgelsespla
nen for 1819 er desværre ikke inddelt i forsør
gelsesklasser). Disse fik gennemsnitlig 41 sk. 
ugentlig, den højeste understøttelse var 144 
sk. og den laveste 24 sk. I 1838 fik 220 perso
ner understøttelse.39 Heraf var de 81 fast un
derstøttede. Af disse var imidlertid 26 pleje
børn. De resterende 55 fik gennemsnitlig 26,5

sk. om ugen, det højeste støttebeløb var 56 sk. 
og det laveste 8 sk. Herudover var der 139 
som fik videre understøttelse. Denne kategori 
var specificeret ud i en række undergrupper i 
regnskabet, nemlig »videre Understøttelse«, 
»videre øjeblikkelig Understøttelse«, »Rej
sende og Syge«, »Medicin«, »Husleje«, 
»Klæder og Ildebrændsel m.m.« og endelig 
»imod forventet Godtgørelse«. Samme person 
kunne udmærket tildeles flere understøttel
sesformer, således fik flere af de ugentligt un
derstøttede også medicin.

En skønsmæssig vurdering af årsagerne til 
de fattiges trang viser at langt størstedelen af

38. LAS Klbg. Rådstuearkiv: Fattigkomm. forhandlingsprotokol 1803-43.
39. LAS Holbæk Amts arkiv: Journalsager no. 9/548 b. (Købstædernes Fattigregnskaber 1839).
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de faste understøttede var ældre enker, den 
næststørste gruppe var yngre enker eller enli
ge kvinder med børn. Kun få mænd fik fast un
derstøttelse. Denne sammensætning ser ikke 
ud til at ændre sig i den undersøgte periode. 
Det må antages at de videre understøttede i 
hovedsagen var fuldt arbejdsdygtige personer 
der kun behøvede understøttelse på grund af 
sygdom, midlertidig arbejdsløshed m.m.

På trods af de noget ufuldstændige oplys
ninger om antallet af fattige og deres fordeling 
på understøttelsesformer, så tegner der sig 
dog en udvikling. Antallet af fast ugentligt 
understøttede faldt -  hvis plejebørnene 
udelades -  fra 61 i 180440 til 55 i 1838. Dette 
betyder at der næsten skete en halvering af de 
fast understøttedes andel af befolkningen. 
Denne udvikling bekræftes også af mine op
tællinger af folketællingerne fra 1801 og 1840, 
idet antallet af personer der var benævnt fat
tige eller nydende understøttelse faldt fra 
7,56% til 2,58% af befolkningen. Dette kan til 
dels forklares med at befolkningen vokser så 
kraftigt perioden, idet væksten i 1840 endnu 
næsten ikke havde berørt de højere alders
klasser, men også kun til dels, for antallet af 
understøttede i de yngre aldersklasser faldt 
også.41 Selv om optællingen af de videre un
derstøttede er noget usikker for 1804 og 1819, 
så er det dog klart at antallet af enkeltper
soner og familier der fik forskellige former for 
midlertidig fattighjælp voksede endog meget 
kraftigt i perioden. Hvis de midlertidigt un
derstøttede lægges til de fast understøttede, så 
fås et helt andet udviklingsbillede. Hvor de i 
alt 74 understøttede hovedpersoner i 1804 ud
gjorde ca. 5^2% af 1801 folketallet, så ud
gjorde de 220 understøttede hovedpersoner i 
1838 ca. 10% af 1840 folketallet.

Omend noget ufuldstændigt har min un
dersøgelse også givet nogle oplysninger om 
udviklingen i de fattiges levestandard. Jeg har 
for udvalgte år fundet den gennemsnitlige 
ugentlige understøttelse, og den højeste og 
den laveste. Hvis disse tal korrigeres efter det

simple prisindeks bliver årsunderstøttelserne 
i skilling som følger:

Pristalskorrigeret

År C/3C
O

<u
’5?X

o> ttc
o

v
's?X

w>
JS

1792 . . . . . 608 1503 187 1170 2891 359
1794 . . . .. 1482 3536 208 2430 5797 341
1800 . . . .. 1066 1872 416 1066 1872 416
1804 . . . .. 1664 3328 1248 1664 3328 1248
1819 . . . .. 2132 7488 1248 2221 7800 1300
1819 efter 1818 indeks: 1719 6039 1006
1838 . . . . . .  1508 2912 416 1795 3467 490

Det ses heraf at den offentlige understøttelse 
steg med fattigvæsensreformens gennemførel
se. Understøttelsen i 1819 ser også ud til at 
være steget i forhold til 1804. De høje 1819 
understøttelser skyldes sandsynligvis at de er 
tildelt ved årets begyndelse, hvis 1819 under
støttelsen nemlig korrigeres med 1818 indek
set kommer den til at svare nogenlunde til 
understøttelsesstørrelsen i 1804. De korrige
rede tal for 1838 svarer også nogenlunde til 
understøttelsen i 1804.

Man kan så stille sig spørgsmålet om de 
fattige kunne leve af denne understøttelse. 
Lars Færch Knudsen42 nævner at sultegræn
sen -  den minimale mængde føde et menneske 
skal indtage -  må antages at ligge omkring tre 
tønder rug om året. Disse kostede efter kapi
telstaksten for Sjællands stift i de udvalgte år: 
1792: 864 sk., 1794: 1008 sk., 1800: 1848 sk., 
1804: 1896 sk., 1819: 1250 sk. (1818: 2151 sk.) 
og 1838: 1272 sk. Det må imidlertid antages 
at det er færdigtillavet rugbrød der blev 
købt.43 Prisen på rugbrød i Kalundborg har 
jeg fundet for 1838,44 den var ca. 24 sk. for 9 
pd. Ifølge Færch Knudsen kan der af tre tøn
der rug bages ca. 360 kg brød. Denne mæng
de ville i Kalundborg i 1838 koste ca. 1920 
sk., eller ca. 50% mere end kapitelstaksten for 
tre tønder rug i samme år. Hvis det antages at 
dette forhold mellem kornpris og brødpris er 
generelt, så må det konkluderes at man ikke 
kunne købe de minimalt nødvendige føde-

40. Af forsørgelsesplanerne for 1805, 1807 og 1808 ses at samme gruppe stiger til hhv. 66, 72 og 66.
41. Jf. folketællingerne 1801 og 1840. I følge mine optællinger falder antallet af hovedpersoner under 50 år fra 17 til 10.
42. Færch Knudsen s. 36-37.
43. Det fremgår af fattigvæsensregnskaberne at der jævnligt i hele perioden uddeles brød til de fattige, men aldrig korn.
44. Callundborg Ugeblad 2. årg. s. 236 og 249.
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Grundtegning af det nye fattighus, der blev bygget i 1806 (LAS. Holbæk Amtsarkiv. Journalsager 1804-08. nr. 5/ 308). 
Det nye fattighus var, som man kan se, oprindeligt beregnet til 22-23 beboere. Men der blev snart pfesset flere ind. I

1818 kunne man fa plads til 29 voksne og yderligere 3 i et værelse på husets loft (Fattigkommissionens forhandlingspro
tokol 1803-43. Forsørgelsesplanen for 1818).

midler for den gennemsnitlige faste under
støttelse i de undersøgte år (måske dog med 
undtagelse af 1819 hvor særlige forhold gjorde 
sig gældende). Den overvejende del, også af 
de faste understøttede, må altså antages at 
have været afhængige af salg af deres arbejds
kraft for at kunne overleve.

Ved en gennemlæsning af fattigkommissio
nens forhandlingsprotokol for 1837 og 1838 
fremgår det at understøttelsen tildeltes på 
baggrund af den samme grundige vurdering 
som i 1804-08. Kriterierne for tildelingen var 
stadig de samme. Dog ser det ud til at man i 
1837-38 foretog en mere nøgtern økonomisk 
vurdering, hvor man i 1804—08 nøjere holdt 
sig til forordningen. F.eks. fik fruentimmeret

Caroline Christiansen understøttelse til sit 
»uægte« barn fordi: » . . . Commissionen ind- 
saa, at naar den Kone, hun er hos, fralagde 
sig Barnet, ville dette gandske falde Fattigvæ
senet til byrde«.45 Generelt fremviser for
handlingsprotokollen ikke nogen væsentlig 
ændret holdning til de fattige.

I »Callundborg Ugeblad« den 29/4 1838 
skrev en anonym indsender i en kommentar 
til et forslag om en indsamling til en lysekrone 
til kirken, at borgerne i stedet burde indsamle 
til de fattige, for hvis byens indbyggere brugte 
deres øjne:

» . . .  -  da ville de indsee, at ikke alleene de 
der ligge på Fattighusene, eller ere antegnede

45. LAS Klbg. Rådstuearkiv: Fattigkomm. forhandlingsprotokol 1803-43 (23/5 1837).
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på Fattigforstanderens Liste, ere Trængende, 
men at der gives Familier der leve i største 
Armod, og dog kæmpede til det Yderste, for ikke 
at falde det offentlige til Byrde, og det er net
op disse Trængende, vi bør række en hjælp
som Haand; thi endnu er det ei for silde, end
nu gives der Familier, der, skønt nedtrykte af 
Vinterens Strenghed, kunne gengives Haab 
om Gud og Tillid til Menneskene.«

Den 5/5 1838 refereres købmand Roeskilde 
bl.a. for at have sagt ved sit nye skibs stabel
afløbning at bygningen af skibet var en ham 
af Gud indgivet ide:

» . . ., hvis udførelse ei alleene i denne haarde 
Vinter har skaffet mangen fattig Mand Brø
det til sig og sine, men, som ogsaa giver et 
opmuntrende Eksempel for andre til, hellere 
at afhjælpe den Nød, og aftørre den Taare, 
som mangel på Livets første Nødvendigheder 
saa ofte afpresser den fattige Familiefader, 
ved at fremme gavnlig Virksomhed og aabne 
Ledighed til ærlige Erhverv, end ved den 
blotte Almisse, der alt for ofte falder i den 
uværdiges Lod, medens den undseelige Hus
arme, hos hvem egen Agtelse endnu ei er ud
død, lider i Løndom.«

Disse udsagn repræsenterer en holdning til 
fattigproblemet, der adskiller sig en del fra de 
synspunkter der lå til grund for arbejdsan
staltens oprettelse i 1794. Hvor nøgleordene 
dengang var tvang og kontrol med de fattige 
for at presse dem til at arbejde -  en holdning 
der blev videreført af det offentlige fattigvæ
sen efter 1803, så lagde denne nye holdning 
op til at de fattige familier som accepterede 
borgernes normer -  som var villige til at suge 
på lappen for at undgå »at falde det offentlige 
til Byrde« — disse familier skulle belønnes 
med hjælp. Der er altså nu to slags fattige, de 
uværdige og de værdige.

Som sammenfatning af dette afsnit vil jeg 
fremhæve følgende. Selv om udgifterne til den 
direkte understøttelse var nogenlunde lige 
store i 1804—08 og 1837-42, så dækker tallene

over en markant ændring i understøttelsens 
karakter. Fra altovervejende at gå til under
støttelse af faste fattige, ændres den til at næ
sten halvdelen af beløbet går til midlertidig 
understøttelse. Dette billede kompletteres af 
at antallet af faste understøttede faldt samti
dig med at det samlede antal modtagere af 
fattighjælp steg. Denne vækst i antallet af 
midlertidigt understøttede forekom også i an
dre byer.46

Perioden var præget af en udvidet kontrol 
med fattige med henblik på at tvinge dem til 
at bruge deres arbejdskraft fuldt ud. Det må 
antages at kun en lille del, også af de faste 
fattige, har kunnet overleve af understøttelsen 
alene, de har været henvist til at sælge deres 
halve eller kvarte arbejdskraft.

Denne kontrol og arbejdstvang blev samti
dig understøttet af at man på forskellige må
der gjorde modtagelsen af understøttelse so
cialt degraderende. En forudsætning for at 
modtage fast understøttelse (men ikke for at 
få videre understøttelse), var at den fattige 
lod sine ejendele indskrive i registreringspro
tokollen. I 1824 blev det desuden bestemt at 
fattigunderstøttelsesmodtagere ikke måtte 
gifte sig uden fattigkommissionens samtyk
ke.47 Dette var begrundet i et ønske om at 
begrænse antallet af fattige børn. Tidligere 
har vi set at arbejdsanstalten snarere funge
rede som skræk og advarsel end som løsning 
på de fattiges problemer. Truslen om at skulle 
arbejde her har nok holdt mange fra at fa fast 
fattighjælp. Endelig var der rige muligheder 
for ydmygelser af de fattige gennem den 
strikte kontrol. Et mere ideologisk tegn på 
denne degradering ser jeg deri at man i fol
ketællingen 1801 betegnede de understøttel
sestrængende »fattige«, og dermed henviste 
til årsagen til deres trang; hvorimod de i fol
ketællingen 1840 betegnedes »nyder Under
støttelse« eller »understøttes af Fattigvæse
net« -  altså betegnelser der henviste til den 
byrde de var for byen, og ikke til årsagen til 
deres trang.

Det må antages at det er disse forhold der 
har bevirket nedgangen i antallet af faste fat

46. Jørgensen s. 344.
47. Samme s. 55-56.
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tige. I stedet har enkerne og de enlige mødre 
måttet søge ud på det kalundborgske ar
bejdsmarked. Resultatet kan man bl.a. se af 
oversigten over befolkningsudviklingen i div. 
sociale grupper (s. 652), hvor gruppen diverse 
erhverv, der hovedsagelig udgøres af enker og 
enlige kvinder med børn, vokser meget. Der 
skabes herigennem nye erhverv som syning, 
håndarbejde, strikning, brødsælgerske og 
vaskekone.

Afslutning
Hvorledes kan denne undersøgelse af eksemp
let Kalundborg fattigvæsen så belyse fattig
væsenets rolle i det danske samfunds over
gang fra feudalisme til kapitalisme. Det er 
fremgået at udviklingen i Kalundborg på 
mange punkter svarer til udviklingen i køb
stæderne i resten af landet, men da mit sam
menligningsgrundlag har været monografier 
med andre problemstillinger end min, må jeg 
endnu en gang understrege mine slutningers 
forsøgsvise karakter.

Borgernes politik omkring fattigvæsens
spørgsmålet kommer klarest til udtryk om
kring oprettelsen af arbejdsanstalten i 1794. 
Det var deres opfattelse af betleri var udtryk 
for dovenskab, og det var deres mål med 
tvangsforanstaltninger at presse de fattige til 
at arbejde. Årsagen til deres interesse for de 
fattige var, at de så tiggeriet som en direkte 
hindring for byens udvikling og fremdrift. 
Ideen med at tvinge de fattige til at arbejde 
var ikke ny, det har været et element af sta
tens politik siden Christian IV’s manufaktu
rer, men den kalundborgske arbejdsanstalt 
adskiller sig alligevel fra de tidligere merkan
tilistiske manufakturer. For det første havde 
den som målgruppe de indenbys accepterede 
fattige, dvs en gruppe, hovedsagelig enker, 
der hidtil havde været accepteret som almis
seberettigede. For det andet var det karakte
ristisk for den kalundborgske arbejdsanstalt, 
også efter at den tilknyttedes fattigvæsenet i 
1804, at den ikke svarede sig økonomisk, ja, 
det ville endda have været billigere at udbe
tale spindelønningerne i almisser fremfor at 
afkræve de fattige arbejde for dem. I modsæt-
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ning til tidligere profitorienterede manufaktu
rer, så havde det kalundborgske fattigspinderi 
i realiteten udelukkende det opdragende for
mål at håndhæve en arbejdstvang for selv den 
elendigste arbejdskraft. Ses udviklingen i per
spektivet overgangen fra feudalisme til ka
pitalisme, er det klart hvor væsentlig den 
økonomiske arbejdstvang var. Nu sættes den
ne tvang jo ikke igennem alene ved en politik 
overfor de randgrupper som de fattige består 
af. Den grundliggende forudsætning for den 
økonomiske arbejdstvang er proletariseringen 
af store dele af befolkningen. Men fattigvæse
net spillede en rolle derved at det var nød
vendigt at eliminere de alternativer den ejen
domsløse arbejder kunne have til at sælge sin 
arbejdskraft på kapitalisternes betingelser, og 
derved at borgerne gennem fattigvæsenet 
kunne begrænse det feudale samfunds defini
tion af hvem der var berettigede til under
støttelse.

Fattigvæsensforordningen af 1803 medførte 
store ændringer i fattigvæsenet, men det var 
de samme intentioner der lå bag denne som 
bag 1790’ernes lokale initiativ. Forskellen be
stod i at man med 1803 reformen erkendte at 
der eksisterede et vist behov for understøttel
se, og at betingelsen for at betleriet kunne 
fjernes var at opfylde dette behov. Først når 
man havde kontrol med understøttelsestilde
lingen var man i stand til at definere og skær
pe kriterierne for at modtage understøttelse. 
Midlerne man benyttede til at begrænse an
tallet af understøttelsesmodtagere var dels en 
nøje kontrol med de fattige, for at holde øje 
med om de kunne arbejde, og en understøttel
sestildeling afpasset efter arbejdsevne. Men 
man gjorde mere end det. Ud fra princippet 
om at selvdisciplinering altid er effektivere 
end kontrol, fulgte man denne op med en 
række socialt degraderende tiltag overfor de 
understøttede.

Hvis man betragter udviklingen op til 1840, 
så ser borgernes politik ud til at være lykke
des. Men det som er lykkedes er kampen mod 
det feudale samfunds definition og placering 
af de understøttelsestrængende, borgerne har 
ikke løst problemet -  de udbyttedes sociale 
reproduktion. Tværtimod har den fremvok
sende kapitalistiske udbytningsform frem-
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bragt reproduktionsproblemer aflangt større 
omfang end det feudale samfunds. Et tegn på 
at de kapitalistiske reproduktionsproblemer 
er ved at vokse frem i Kalundborg ses af den 
videre understøttelses vækst, og væksten i det 
samlede antal understøttede. Denne udvik
ling korresponderer med væksten i antallet af 
de ikke selvstændige erhvervsaktive og med
dele forskellige tegn på det feudale herre-tje
ner forholds opløsning, som tyder på tilta
gende kapitalistiske udbytningsrelatibner.

Underklassen i Kalundborg er i 1838 i vir
keligheden sat i en umulig ideologisk situa
tion hvis de ønsker at være borgerne til pas. 
På den ene side placerer lønarbejdet dem 
gang på gang i situationer hvor sygdom, 
midlertidig arbejdsløshed m.m. berøver dem 
deres eksistensgrundlag. På den anden side er 
det utilladeligt at falde det offentlige til byrde. 
Operationen lykkedes -  patienten døde, kun
ne man sige. Den borgerpolitik overfor de 
fattige der har domineret i perioden er derfor 
primært antifeudal. Når negativeringen af at 
modtage offentlig hjælp er slået igennem bli
ver det derfor nødvendigt at ændre politikken 
for at undgå social uro der kan true udbyt
ningsformen. Opfattelsen af at det var uvær
digt at modtage fattighjælp -  af at de som 
faldt det offentlige til byrde var en socialt 
laverestående kaste som den arbejdsomme 
lønarbejder adskilte sig fra -  denne ideologi 
måtte opretholdes, men den måtte suppleres 
med tiltag som gjorde det muligt for den »vel
socialiserede« lønarbejder at undgå den so
ciale deroute som modtagelsen af fattighjælp 
var gjort til. Sådanne tiltag så vi de første 
spæde spirer til i det anonyme læserbrev om 
lysekroneindsamlingen og i købmand Roes
kildes stabelafløbningstale med deres fokuse
ring på skellet mellem værdige og uværdige 
trængende. Hvis man ser på den danske so
cialpolitiske udvikling fra 1850 og fremefter, 
så fremgår det klart at omsorgen for den vær
dige trængende, og de værdiges udskillelse fra 
de uværdige kommer til stadigt mere at præge 
den sociale debat og -lovgivning.

Eksemplet Kalundborg ser således ud til at 
vise, at fattigvæsenet, og dermed en væsentlig 
del af borgernes politik overfor lønarbejderne, 
i kapitalismens konstitueringsfase adskiller

sig fra den udviklede kapitalismes. I kapita
lismens konstitueringsfase benyttes fattigvæ
senet til at lægge et fysisk og ideologisk pres 
på underklassens randgrupper for at styrke 
den økonomiske arbejdstvang i kamp mod det 
feudale samfunds sociale normer og under
støttelsesformer. Under den udviklede kapi
talisme hvor den økonomiske arbejdstvang er 
slået igennem, udvikler fattigvæsenet sig til at 
blive et socialvæsen med en væsentlig plads i 
reproduktionen af arbejdskraften, og med 
mere forfinede ideologiske indordningsmeka
nismer, der -  som skellet mellem værdige og 
uværdige trængende -  virker splittende på 
arbejderklassen.
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Problemerne omkring forordningen om livsfæste af 
1523
Af Aksel E. Christensen  ̂ -  Med efterskrift af Kai Hørby

Da Historisk Institut ved Københavns Uni
versitet i 1976 genoptrykte min lille afhand
ling Senmiddelalderlige fæsteformer som forudsæt
ningfor Forordningen om Livsfæste a f 1523 (Fest
skrift til Erik Arup 1946, genoptrykt i bogen 
Danmark, Norden og Østersøen. Udvalgte Afhand
linger), kunne jeg glæde mig over, at den gen
nem de forløbne 30 år havde stået uimodsagt, 
men vel samtidig føle mig lidt beskæmmet 
over, at den aldrig var blevet fulgt op af fort
sat forskning, det være sig af mig selv, mine 
elever eller andre. Nu fem aar efter maa jeg 
imidlertid konstatere, at flere historikere har 
nedlagt indsigelser. Det gælder i 1978 Fridlev 
Skrubbeltrang i Det danske Landbosamfund 
1500-1800 angaaende bærekraften af mit kil
demateriale, men i særdeleshed nu Benito 
Scocozza med artiklen Blev der indført livsfæste i 
Danmark i 1523? i sidste hæfte af Fortid og Nutid 
(XXIX s. 184ff). Ved sin misforstaaede frem
stilling af min afhandlings anlæg, indhold og 
plads i den historiografiske sammenhæng 
tvinger navnlig den sidste mig til at frem
komme med et genmæle.

Efter sit indhold er Scocozzas artikel et kor
rektiv til redegørelsen for forordningen af 14. 
maj 1523 i hans egen bog fra 1976 Klassekam
pen i Danmarks historie. Feudalismen, som han nu 
fem aar senere maa tage afstand fra paa to 
hovedpunkter. Hvor han i 1976 startede med 
blankt at acceptere forordningen som en lov
givning om livsfæste (s. 193 med henv. til bo
gens s. 61), reducerer han den nu til at være 
en forordning, »der ganske enkelt gaar i rette med 
kontraktbrud«, idet den »i følge sin ordlyd ikke 
paabyder livsfæste« (s. 196), eller endog til 
kun at være »en øjebliksbestemt formaning« 
om, at godsejeren ikke maa begaa kontrakt
brud« -  »en taktisk handling, som skal dæm
me op for misbrug« i en given situation (s. 
197). Det andet punkt er, at mens Scocozza i

1976 i sin bog accepterede »det gængse syns
punkt, der bl.a. er Poul Johannes Jørgensens, 
at livsfæste før 1523 var særdeles udbredt« (s. 
193), maa han nu indrømme, at »der heller 
ikke er tale om en kodificring af et livsfæste, 
der var samfundsmæssig sædvane« (s. 196).

Imidlertid kunde jeg, da jeg i sin tid læste 
Scocozzas bog om Feudalismen (1976), stort set 
godtage hans fremstilling af »livsfæsteforord
ningen« af 1523, baade s. 61 f. og s. 134 f., og 
jeg maatte tilmed glæde mig over, at han s. 
134 skrev, at »undersøgelser har vist, at bøn
derne i hvert fald i dele af riget næppe i al
mindelighed beholdt deres fæste paa livstid«, 
for det maatte jeg opfatte som en forsigtig 
godtagelse af min gamle afhandling, selv om 
den ikke var opført i fortegnelsen over »An
vendt litteratur«. Nu hævder Scocozza, at der 
er en modsigelse mellem, hvad han skrev det 
første og det sidste sted; men med min bedste 
vilje er det mig stadig ikke muligt at se, at 
formuleringen s. 135 modsiger s. 61, og lige- 
saa vanskeligt forekommer det mig at finde, 
hvor han har accepteret Poul Johs. Jørgen
sens udbredte livsfæste som baggrund for for
ordningen. Derimod studser jeg stadig over, 
hvorfor fæstebondens forpligtelser for at op
retholde sin gaard skulde udtrykkes saa dra
stisk, at kun »saafremt bonden til punkt og 
prikke lader sig udbytte, kan han ikke udvises 
af gaarden« -  det skulle være betingelsen for, 
at »han er uopsigelig«. Naa, det er jo en for
mulering man maatte vente at finde i forfatte
rens klassekamp-terminologi.

Naar jeg fandt og stadig finder, at Scocozza 
i Feudalismen fra 1976 udtrykker saa stor over
ensstemmelse med mine synspunkter, kan det 
heraf modsætningsvis sluttes, at jeg finder 
hans nu fremkomne rettelser for forfejlede, og 
jeg kunde i og for sig indskrænke mig til at 
konstatere dette og anbefale, at man fremtidig
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saa bort fra dem. Nu fremgaar det imidlertid 
samtidig, at han ved sin fornyede læsning af 
min gamle afhandling totalt har misforstaaet 
hensigten med den og i sin overfladiske og 
misvisende historiografiske indledning ikke 
mindre har mistolket dens betydning. Sin 
dom over resultatet af mine undersøgelser 
udtrykker han s. 191 saaledes, at de »kom af 
gode grunde til at fungere forvirrende«, og at 
»denne forvirring genspejles tydeligt« i nyere 
værker, hvad der derefter eksemplificeres: ved 
siden af Johan Hvidtfeldts fremstilling i Poli
tikens Danmarkshistorie V (1977) i hvert fald 
Scocozzas egen Feudalismen, dertil vist ogsaa 
Mikael Venge i Gyldendals Danmarkshistorie II 
(1980) og E. Ladewig Petersen i Dansk social 
historie III (1980); derimod har Fridlev 
Skrubbeltrang med Det danske Landbosamfund 
1500-1800 (1978) klaret frisag. Det er en dra
belig beskyldning mod saa mange fortjenst
fulde og selvstændige forskere, der skulde ha
ve ladet sig forvirre, og ikke mindre mod min 
lille uskyldige afhandling, der endda udskød 
behandlingen af forordningens indhold til se
nere og alene redegjorde for »Senmiddelalderlige 

fæsteformer som baggrund« for den; jfr. titelen.
Det er imidlertid et spørgsmaal, om der er 

mere end én historiker der er blevet forvirret -  
Feudalismen^ forfatter, der efter at være be
gyndt at tænke nærmere over, hvad han skrev 
i 1976, er fremkommet med en forhastet løs
ning. Da indholdet af min afhandling nu kan 
forekomme mindre præsent, og den tilmed 
kun udgør første led af, hvad man nu vil kalde 
et omfattende forskningsprojekt, der aldrig 
blev fuldført, kan det være hensigtsmæssigt at 
indlede med at gøre rede for, hvad jeg da vil
de og hvad jeg mener jeg opnaaede.

Mens jeg i 1945 havde formet bogen Kon
gemagt og Aristokrati som et forsigtigt forsøg 
paa at anlægge et andet syn paa den middel
alderlige Danmarkshistorie end det evolutio
nistiske, var afhandlingen Senmiddelalderlige 
Fæsteformer aaret efter en bevidst udfordring. 
Den havde ærinde til mange sider, men først 
og fremmest var den et polemisk opgør med 
Kildeskriftselskabet, som jeg havde brudt 
med, da det uforstaaende og arrogant overfor 
den unge historiker havde afvist mit bestilte 
forslag til udgivelse af de middelalderlige
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lensregnskaber, hvor jeg krævede særlig hen
syntagen til varianterne i en serie paa fem 
regnskaber for Næsbyhoved len indenfor pe
rioden 1502-10. Nu skulle man faa at se, hvad 
varianterne kunde bruges til for et enkelt for
hold, fæsteperioderne. Polemikken var dog 
kun aabenlys for selskabets egne medlemmer.

Afhandlingens konkrete indhold er en 
paavisning af, at baggrunden for forordnin
gen af 1523 ikke -  som efter gængs opfattelse -  
var et sædvanemæssigt udviklet livsfæste, 
men snarere en undtagelse fra det sædvanlige. 
Den var følgelig en ny afsløring af det evoluti
onistiske historiesyns utilstrækkelighed. Nok 
saa meget var den dog en demonstration af en 
ny opfattelse af kildeforskningen, dels en 
ændret placering i forskningsprocessen og 
dels et skærpet krav til kildekritikken vedrø
rende love og dokumenter. Hvor man hidtil 
positivistisk havde gjort kildeprøvelsen (kil
dekritikken) til en selvstændig procedure som 
en forudsætning for »slutning til virkelighe
den«, lod jeg -  som kort efter i min metode
undervisning -  kildeforskningen være under
ordnet den historiske problemstilling, mens 
kildeprøvelsen gjordes uafsluttet og fik som 
formaal at afgive svar paa stillede spørgs
maal. Lovgivning krævedes afprøvet mod 
motivering og virkelighed (kodificering eller 
reformlovgivning?), mens selve afhandlingen 
skulde tjene som en demonstration af repræ- 
sentavitetsproblemet med en analyse ud fra 
min konfrontationsmetode, her samlet om
kring spørgsmaalet: hvad repræsenterer de 
overleverede senmiddelalderlige livsfæstebre
ve, normen eller undtagelsen?

Skal jeg herefter kort skitsere indholdet af 
min afhandling, bliver det følgende: Efter at 
jeg har accepteret forordningen af 14. maj 
1523 efter gængs opfattelse som en forordning 
om livsfæste, gengives dens retsindhold efter 
ordlyden saaledes: den har til hensigt »at be
skytte alle indehavere af fæstegaarde mod op
sigelse eller udsættelse af gaarden«, dog ikke 
betingelsesløst, men kun »for saa vidt de op
fyldte de dem paahvilende pligter«. Der staar 
hverken her eller andetsteds, at forordningen 
paabyder livsfæste (således Scocozza); derimod 
fastslaar jeg umiddelbart efter, at tolkningen 
af motiv og hensigt, betydning og rækkevidde
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er problemfyldt. Jeg skitserer derfor paa den 
følgende side en omfattende undersøgelse i 
tre-fire led og pointerer, at kun første afdeling 
indgaar i afhandlingen Senmiddelalderlige Fæ
steformer. Resultatet af denne første undersø
gelse sammenfattes s. 151 saaledes: »Det er 
evident, at virkelighedsbaggrunden for for
ordningen om livsfæste ikke har været et 
fremherskende livs- eller arvefæste, faktisk 
saa lidt som retligt«. Derved er en kodifice
ringsforklaring gjort umulig.

En vurdering af forordningen i den politi
ske situation og i den sociale sammenhæng 
var derimod, som klart anført, udskudt til 
undersøgelsens sidste afdeling. Jeg skal gerne 
indrømme, at det maa virke irriterende, at jeg 
efter at have aflivet en kær og evolutionistisk 
forklaring har efterladt forordningen som et 
langt mere kompliceret problem uden at an
tyde nogen løsning. Jeg kan kun beklage, at 
flere forhold hindrede mig i at fuldføre pro
jektet, og at jeg ikke har formaaet hverken 
elever eller andre til at tage opgaven op, før 
Scocozza nu med øget indsigt er blevet klar 
over, at spørgsmaalet er mere kompliceret, 
end han troede i 1976.

Efter at have overført sin forvirring til min 
afhandling, søger han saa at klare problemer
ne ved at filosofere og teoretisere sig frem til 
en logisk løsning; men da han i sit hastværk 
ser bort fra sin kildekritiske skolelærdom om 
at gennemføre en selvstændig indholdsanaly
se af en hovedkilde, før den vurderes endeligt 
i sin sammenhæng, kommer resultatet til at 
stride mod lovens tekst. Forordningen »for
tolkes« og »forklares« ud fra »overvejelser« 
om »baggrund« og »følgevirkninger«, hvor
efter resultatet gentages s. 200: Den er »ikke 
en livsfæsteforordning«, men kun »en statslig 
formaning« eller »en almen indskærpelse, der 
skal dæmme op for kontraktbrud«, og som 
»indskærper overholdelse aflov og orden«.

Hos Scocozza mangler ethvert forsøg paa 
at vise, at hans nye tolkning lader sig forene 
med lovteksten, som dog en enkelt gang er 
gengivet rigtigt, om end lovligt generelt. Det 
hedder s. 195, »at forordningen kun siger, at 
fæstebønder, der passer deres forpligtelser, 
ikke kan smides ud af gaarden«; men denne

tolkning forsvinder omgaaende i taagede 
overvejelser. Lovtekstens ». . . tha skall handt 
icke festtis aff szin gaardt och ey ther aff 
vdtwiiszes . . .« omsætter Scocozza nok (s. 
184 note 1) korrekt til nudansk: ». . . . da skal 
han ikke udfæstes af sin gaard og ej udvises af 
den . . .«; men den ledsages ikke af nogen 
form for sproglig kommentar, og lige saa lidt 
overvejes dens sproglige muligheder, hvad 
der dog havde været nærliggende, naar den 
andetsteds gengives ganske anderledes. Spe
cielt maatte man vente, at naar Scocozza si
den forener den toleddede formulering til det 
énleddede udtryk »smides ud«, andetsteds 
»udvises«, maatte han dog prøve at sandsyn
liggøre, at »fæstes af« (udfæstes) optræder sy
nonymt med »udvises«, og ikke er udtryk for to 
adskilte retsforhold, nemlig det første »opsige 
fæste (forhold)«, det andet »udvise« (ved rets
lig kendelse under bestaaende kontrakt). At 
vinde filologisk tilslutning til synonymitet vil
de nok volde vanskeligheder, ikke mindst for
di udtrykkene stilistisk er forbundet med det 
modstillende »och ey«, ikke med et sideord
nende »och« alene.

Med den udviste ringeagt for lovtekstens 
ordlyd er det ikke mærkeligt, at Scocozza 
heller ikke har forstaaet pointen i min af
handling med dens ret problemløse forstaael- 
se af lovbudet modsat problemerne med at 
tolke dets indhold i den politiske situation og i 
den økonomisk-sociale sammenhæng. Mere 
paafaldende er det, saa overfladisk og skævt, 
ja, vildledende han fremstiller sine forgænge
re i sin litteraturgennemgang. Ved at gen
nemføre en sindrig inddeling i perioder, in
denfor hvilke den strengt kronologiske ræk
kefølge er brudt, giver han indtryk af, at for
skerne til alle tider har læst forordningen for
skelligt; samtidig fremstiller han min afhand
ling, der behandles i to omgange med om
kring trediedelen af de 19 spalter historiogra
fi, med en vægt, saa det ser ud som om den 
havde et særligt og skæbnesvangert ansvar for 
den postulerede fejltolkning. Virkeligheden er 
imidlertid en ganske anden; bortset fra C. F. 
Allen har alle historikere opfattet forordnin
gen af 1523 som en forordning, der medførte 
livsfæste -  men ikke paabød livsfæste.

Scocozza starter behændigt sin historio-
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grafi med C. F. Allens almene fremstilling fra 
1870 af bondens vilkaar (De nordiske Rigers 
Historie, bd. IV, 1. afd. s. 40) og konstaterer, 
at »Allen læser saaledes ikke et livsfæste ind i 
Frederik Is forordning«; han overser imidler
tid, at Allens hovedbehandling findes i sam
me binds 2. afd. (s. 9 f.), og at Allen her 
simplificerer lovbudet til »udvises«, idet dets 
første led »fæstes af« udelades uden kom
mentar. Scocozza overser ogsaa, at livsfæstets 
grundlæggende afhandling fremkom 25 aar 
før Aliens behandling, nemlig H. F. J. Estrup: 
Den historiske Udvikling af Livsjastet i Danmark 
(Hist. Tdskr. bd. VI, 1845), og det skønt den 
er udgangspunktet for min historiografiske 
oversigt vedrørende de senmiddelalderlige 
fæsteformer. I sin afhandling giver Estrup en 
grundig behandling af forordningen med ind
dragelse af begge led, og af hans fortsatte 
tolkning kunde Scocozza som Allen have 
hentet nyttig belæring: »Der ligger heller ikke 
ligefrem i ordene nogen befaling, sigtende til 
at indføre livsfæste«, indrømmer Estrup, men 
en ensidig beskyttelse af fæstebonden, der 
»ikke maatte uden skjellig grund kastes fra sin 
gaard«, det være sig ved fæstemaal paa »visse 
aar eller livstid, eller naar han havde fæstet 
gaarden uden bestemmelse af fæstetid«. Det er 
dette indhold af forordningen Estrup har gi
vet betegnelsen livsfæste, og det er med det 
samme indhold hans efterfølgere taler om 
livsfæste eller som jeg udtrykker det s. 143: 
»livsfæste som social norm«, med nærmere 
redegørelse i note 29.

I 1887 fremlagde den juridisk skolede Jo
hannes Steenstrup specialafhandlingen Fæste
bondens Retsforhold i ældre Tid (Hist. Tdskr. 5. r. 
VI). I den understregede han, modsat Allen, 
men lig Estrup, at forordningen ændrer fæ
stebondens vilkaar radikalt; hvor ejeren før 
havde »frie hænder«, tildeler forordningen 
bonden »ret til at vedblive besiddelsen (af fæ- 
stegaarden) for livstid«. Scocozza refererer i 
og for sig Steenstrup korrekt, men af den 
yderst korte omtale faar man det indtryk, at 
der er tale om en afvigelse fra Allens rette 
forstaaelse. Med forbigaaelse af bl.a. retshi- 
storikeren Henning Matzen og historikeren 
A. Heise springer Scocozza derpaa frem til 
tiden omkring 1930, til Erik Arup 1932 (lang
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omtale) og C. P. O. Christiansen (kort omta
le), hvorpaa han slutter den ældre periode af 
med konklusionen: »Man kan med en vis ret 
hævde, at det efterhaanden var blevet det ud
bredte standpunkt, at Frederik I indførte 
livsfæste«. Ja, det tør siges: Allen er den ene
ste undtagelse overfor to specialafhandlinger 
og alle efterfølgende forskere.

Næste periode omfatter alene 1940erne; 
den udaterede C. P. O. Christiansens vurde
ring skal nemlig føres tilbage fra Schultz Dan
markshistorie II i 1941 til Det danske Folks Histo
rie III i 1928, der har nøjagtig samme formu
lering, og det er en gylden regel, at en forfat
ter skal citeres efter førsteudgaven, ikke efter 
et tilfældigt optryk. Forsyndelsen mod denne 
regel faar skæbnesvanger betydning for ræk
kefølgen af behandlinger i fyrrerne. Her ind
leder Scocozza nemlig med min afhandling 
fra 1946, der efterfølges af retshistorikeren 
Poul Johs. Jørgensens Dansk Retshistorie, der 
citeres efter 2. udgave fra 1947, skønt den 
ordret følger førsteudgaven fra 1940. Herved 
er det historiografiske perspektiv blevet totalt 
forrykket. Scocozza har fjernet ethvert ind
tryk af, at min afhandling især var rettet mod 
den kyndige, men evolutionistiske retshistori- 
ker, hos hvem kodifikationsteorien om livsfæ
steforordningen kulminerer. Ved sin rokade 
narrer Scocozza sig selv og fører den mindre 
kyndige og uagtsomme læser paa vildspor, fx. 
hvor han s. 189 skriver: »Til gengæld faar 
Jørgensen alvorlige problemer, hvis han ac
cepterer Christensens undersøgelser af, hvad 
der var sædvane forud for 1523«. Og videre: 
»Han (Jørgensen) læser ikke et paabud om 
livsfæste ud af loven selv, saaledes som Arup 
og Christensen gør det. Han læser kun et 
paabud om, at fæstere ikke maa udsmides«. 
(Poul Johs. Jørgensen har næppe læst min af
handling; han var da blind og døde den 31. 
juli 1947 efter lang tids svagelighed, kun godt 
et halvt aar efter at min afhandling udkom 
den 22. nov. 1946).

Formuleringen i Dansk Retshistorie kan 
saaledes ikke være en forsigtig reaktion paa 
læsningen af min afhandling; den skal næppe 
heller med Scocozza læses som en afstandta
gen fra den traditionelle opfattelse af forord
ningen. Poul Johs. Jørgensen, den altid for-
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sigtige retshistoriker, gaar nok ogsaa her paa 
»listesko«, men læser man ham i sammen
hæng er der ingen tvivl om, at han lader for
ordningen indføre livsfæste i samme betyd
ning som hans forgængere. Efter at have refe
reret Christian II.s landret § 101, der ind
skærpede, at »den aftalte fæstetid skulde 
overholdes«, fortsætter han: »Allerede aaret 
efter gik Frederik I videre«, og derefter hed
der det om forordningen af 1523, at den 
»vistnok gik ud fra, at fæsteforholdet som re
gel var livsvarigt, og det synes at have været 
dens formaal at gøre denne ordning obligato
risk eller med andre ord at indføre livsfæste 
som almindelig norm«. Skal der indlægges et 
forbehold i ordene »som norm«, angaar de 
efter min tolkning ikke lovteksten, men juri
stens naturlige skelnen mellem lovens bud og 
dens efterfølgelse. I alle tilfælde kan jeg lige 
saa lidt i dag som i 1946 se, at jeg læser for
ordningen anderledes end Poul Johs. Jørgen
sen gjorde; derimod fratog jeg hans tolkning 
den forudsætning, der lettede hans forklaring.

Jeg har saaledes fjernet evolutionsteoriens 
fundamentale præmis og sat et irriterende 
spørgsmaalstegn i stedet. Det er dette stadig 
aabne spørgsmaal, som Scocozza nu nærmer 
sig med sine refleksioner. Men naar han, som 
han hævder s. 187, blandt andet bygger paa 
»den konklusion, man maa drage paa de 
præmisser, han (Christensen) opstiller«, maa 
jeg protestere; min afhandling rummer ingen 
præmisser til forklaring af forordningen, bort
set fra at min afhandlings resultat har mind
sket de mulige præmisser med én. Om de re
sterende, se nedenfor.

Forinden maa jeg nemlig fremkomme med 
en snart supplerende, snart korrigerende 
kommentar til den bibliografiske oversigts 
sidste afdeling: historikerne i de seneste aar. 
At Scocozza er blevet forvirret, da han miste
de sin autoritetstro fra 1976, kan jeg desværre 
kun tage til efterretning. Men dermed tror jeg 
ogsaa at forvirringen hører op. Den kan 
mindst af alt ramme Johan Hvidtfeldts frem
stilling. For dels var han en forsker, der ikke 
lod sig forvirre, og dels bygger den helt igen
nem paa indtrængende selvstændig forskning, 
der gaar helt tilbage til afhandlingerne Et nyt 
haandskrift til Christiern den andens landlov

(Scandia VII) og Forordningen af 3. august 1523 
(Hist. Tdskr. 10. r. III), begge fra 1934. Det 
kan ses, at Hvidtfeldt har kendt min afhand
ling, men den præger ingenlunde hans opfat
telse af lovgivningen.

At Mikael Venge i Danmarkshistorien ikke 
sammenholder eller modsætter forordningen 
af 1523 med sit citat fra min afhandling om 
»korte og ustabile fæsteforhold« som dens 
baggrund, er ikke helt rigtigt, da han netop 
som sit overordnede synspunkt anfører, »at 
spørgsmaalet om fæstemaalenes varighed har 
været et nok saa aktuelt stridspunkt«. Ulige 
mere interessant er det, at han fremholder, at 
forordningen blev udstedt »til beroligelse af 
bønderne«; det er en opfattelse, som allerede 
Allen fremsatte i 1870 (bd. IV, 2. afd. s. 10), 
og som Scocozza nu ogsaa tangerer (s. 187 og 
197), hvor forordningen sidstnævnte sted 
antages for »en taktisk defensiv øjebliksbe
stemt handling«. I øvrigt er Venge den første 
i nyere tid, der har taget forbehold overfor 
livsfæsteopfattelsen; i hans specialværk om 
dansk politik i skæbneaaret 1523, »Naar vinden 

føjer sig« (1977), gengiver han nemlig forord
ningens indhold saaledes: den »gav bønderne 
sikkerhed mod at fæstemaalene opsagdes i 
utide« (s. 112); hvad han mener med det af 
mig kursiverede forbehold, skal jeg dog ikke 
kunne sige.

Naar endelig E. Ladewig Petersen citeres 
for udtalelsen, at forordningen »foreskrev 
livsfæste som norm for bønderne«, maa jeg 
under hensyn til verballigheden paapege, at 
»forføreren« her snarere er Poul Johs. Jørgen
sen end mig, der ikke bruger udtrykket »som 
norm« i samme sammenhæng. Jeg maa sik
kert nøjes med at staa fadder til den paaføl
gende notits om den stadig usikre tolkning af 
forordningens betydning og til de meddelte 
fæsteforhold fra Nord fy n.

Op imod denne »monotone gentagelse af 
paastanden om indførelse af livsfæste« i 1523 
stiller Scocozza til sidst F. Skrubbeltrang, der 
efter at have behandlet varigheden af de sen
middelalderlige fæstemaal (herom nedenfor) 
om forordningen postulerer: »Den kan tydes 
som livsfæste, men det forekommer usand
synligt«. Hertil kan jeg kun svare med et 
modspørgsmaal: Hvor stor er afstanden fra en
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indrømmet mulighed til sandsynlighed eller 
sikkerhed, naar den ikke er ledsaget af et ar
gumenteret alternativ? I øvrigt berører Sco- 
cozza ikke den ikke mindre interessante be
handling af selve forordningen af 1523 i 
Skrubbeltrangs værk Det danske Landbosamfund 
1500-1800 (1978); den findes s. 25 fi, men her
om ogsaa nedenfor.

Om Scocozzas selvstændige behandling af 
1523-forordningen i afsnit II skal jeg udtryk
ke mig kort og overlade til læserne selv at 
finde mening i og vej gennem de skiftende 
overvejelser til konklusionen. Det er imidler
tid det første forsøg paa at besvare den pro
blematik, jeg efterlod ubsvaret i 1946, og det 
skal betones, at han fremdrager flere af de 
relevante momenter. Det gælder antydningen 
af den mulighed, at forordningen kun har væ
ret tænkt som en taktisk øjebliksbestemmelse 
til afværgelse af truende bondeopstande, det 
gælder den fremsatte mulighed, at den 
»maaske aldrig kom til flertallet af bøndernes 
kundskab«, og det gælder den iagttagelse, at 
den »tydeligvis staar i modsætning til andre 
bestemmelser i samtiden«, bl. a. Frderik I.s 
haandfæstning af 3. august 1523 (s. 198). 
Men mulighederne efterprøves ikke og vejes 
ikke op imod hverandre; faste konsekvenser 
drages ikke af det enkelte moment, kun føres 
man mere og mere bort fra selve forordnin
gen. Den kan ikke være en reformlov, hævdes 
det afsluttende s. 201 med den begrundelse, 
at »der fandtes ikke i samtiden den fjerneste 
baggrund for, at statsmagten saa pludseligt 
skulle føre en politik, der radikalt ændrede 
tingenes tilstand eller blot flyttede det juridi
ske grundlag for fæstekontrakten . . .«Man 
spørger uvilkaarligt, er den taktiske øjebliks
bestemmelse da glemt som mulighed? Anta
gelig, for nu sættes den afgørende forklaring 
frem: »Men der fandtes en øjeblikkelig poli
tisk baggrund for at dæmme op for (ejernes) 
vilkaarligheder over for bønderne«. Og der
med reduceres forordningen til næsten ingen
ting: »Derfor paalægger godsejerne sig selv
disciplin«.

S. 198 kommer Scocozza paa den tanke at 
sammenligne 1523-forordningen med vort 
aarhundredes huslejelov, men paapeger
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straks at sammenligningen halter, for dels 
»advarer den kun mod misbrug«, og dels 
mangler dens følgevirkninger ved domstole
ne. Men sammenligningen er slaaende. For 
læses forordningen af 1523 som en beskyttel
seslov for fæstebonden i 16. aarhundrede som 
huslejeloven for lejeren i vort aarhundrede, 
falder brikkerne i lave; i begge tilfælde frata
ges der ejerne mere eller mindre velerhverve
de dispositionsrettigheder og dæmpes med 
beskyttelsen fæsternes/lejernes utilfredshed, 
saa længe loven er gyldig og respekteres. Det 
er antagelig paa disse omraader den afgøren
de forskel mellem dengang og nu skal søges. 
For hvor længe gjorde forordningens indgreb 
i ejerrettighederne sig gældende? I hvilket 
aarhundrede var domstolenes garanti for be
skyttelse størst? Og hvor mange fæstere for- 
maaede i det tidlige 16. aarhundrede at over
holde fæstebetingelserne?

Hvad der først og fremmest mangler i Sco
cozzas artikel, er den grundlæggende adskil
lelse mellem tolkning af forordningens ordlyd 
og dens deraf afledte retsindhold paa den ene 
side og vurderingen af dens plads og betyd
ning i det omgivende samfund paa den anden 
side. Da grundige analyser samtidig erstattes 
med løse og hinanden krydsende synspunkter 
og overvejelser, og herunder bl. a. udelukker 
»direkte statsligt indhug i adelens hævdvundne 
godsrettigheder« (s. 200) samtidig med at 
han undlader »stillingtagen til den sideløben
de og underliggende diskussion om, hvorvidt 
livsfæstet var lidt eller meget udbredt i det 15. 
og 16. aarhundrede«, kan det ikke undgaas, 
at hans vage præmisser bag de løse refleksi
oner giver et usikkert og forkert resultat, et 
resultat, der strider mod forordningens rets- 
indhold ifølge dens ordlyd.

Den diskussion om livsfæstets udbredelse, 
der her hentydes til, er Skrubbeltrangs indsi
gelse i værket Det danske Landbosamfund 
1500-1800 fra 1978.

Fridlev Skrubbeltrangs hovedindvending 
mod min afhandling om de »senmiddelalder
lige fæsteformer« er, at dens kildemateriale 
»savner beviskraft« for min tese om »antagel
sen af fæsteperioder saa korte, at det udeluk
kede livsfæste« (Det danske Landbosamfund s.
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20). Referatet staar imidlertid i modstrid med 
ordene i min afhandling, der tværtimod do
kumenterer tilstedeværelse af fæstekontrakter 
paa livstid og antyder, at arvefæste ogsaa fo- 
relaa i praksis. Hvad jeg slaar fast i min 
konklusion er, »at virkelighedsbaggrunden 
for forordningen om livsfæste af 1523 ikke har 
været et fremherskende livs- eller arvefæste, fak
tisk saa lidt som retligt« (s. 151), og det er 
noget ganske andet, ikke mindst fordi jeg 
umiddelbart efter konstaterer, at der eksiste
rede »mindst to forskellige hovedtyper: »en 
større gruppe, der karakteriseres med meget 
korte og ustabile fæsteforhold, overfor en 
mindre, der kendetegnes med en lang fæste
tid«.

Men lad os se bort fra den fejlagtige gengi
velse og gaa over til realiteterne: bærekraften 
af min analyses resultat af de to hovedkilder. 
Ja, Skrubbeltrangs indvending fremtræder 
som et ubegrundet postulat, og det gør næ
sten ethvert svar umuligt. Jeg kan kun forsik
re, at en simpel optælling efter Skrubbel
trangs egen metode og uden brug af den af 
mig anvendte meget enkle statistiske sand- 
synlighedsregnemetode vil give nøjagtig 
samme resultat, i særdeleshed naar man tager 
hensyn til de mange af mig fremførte enkelt
tilfælde; jfr. Scocozza s. 187 og 195. Hvis 
Skrubbeltrang skulde mene, at det var et ar
gument for hans afvisning, at landgilderegn
skaberne for Næsbyhoved len er hullet, med 
kun 5 lister for perioden 1502-10, er der kun 
dertil at svare, at der skal ikke megen talfor- 
staaelse til at indse, at en sammenhængende 
serie kun kan øge fæsterskifternes antal og 
dermed nedbringe det gennemsnitlige fæste- 
aaremaal.

Skrubbeltrang vil ikke acceptere, at kon
stateringer af fæsterskifter ud fra aktuelt førte 
jordebøger eller afgiftsregnskaber er en nok 
saa sikker metode som stedsmaals- eller fæ
steprotokoller, hvor man ikke har sikret sig, at 
samtlige fæsterskifter er registreret, og fuld
stændighed mener Skrubbeltrang først ind
træder i det 18. aarhundrede (s. 224). Af ta
bellerne fra denne sene tid fremgaar det, at 
livsfæstenormerne er lidt over 30 aar ved op- 
ladelse, knap 30 ved fæsters død, mens forsid- 
delse og andre forhold trækker det samlede

gennemsnit ned til 20-25 aar for Vestdan- 
mark mod knap 20 for det gamle vorned- 
skabsomraade. Det svarer præcist til, hvad 
jeg anførte i 1946: en struktur med fremher
skende livsfæste maa »i det mindste kræve en 
fæstetid paa en snes aar« i gennemsnit (s. 
142). Naar den forsigtige landbohistoriker, 
der ikke tør udtale sig om fæstemaalenes 
længde før det 18. aarh., derfor (s. 20) frem
drager et outreret og udokumenteret eksem
pel fra Herlufsholm i midten af det 17. aarh., 
hvor gennemsnitsfæsteperioden angives til 
knap 10 aar, til sammenligning med mine 
senmiddelalderlige tal, 7-10 aar, fristes man 
til at ane en vilje til nedvurdering. Hertil er 
straks at sige, at saa var der heller ikke i 
Herlufsholm tale om et reelt livsfæste. Men 
nok saa vigtigt er det at konstatere, at Skrub
beltrangs eneste anførte eksempel paa fæste
længde i afsnit II og III -  adelsvældens tid og 
tidlig enevælde -  ogsaa er hentet fra Herlufs
holm (s. 159). Det er en opgørelse fra 1696, 
hvor gennemsnitsfæsteperioden for 131 fæste
re angives til ca. 20 aar -  dog at der uden 
begrundelse ses bort fra de tre længste paa 
henholdsvis 45, 46 og 56 aar! Men hvad er det 
for en »gennemsnitsfæsteperiode« der her er 
tale om? Efter Skrubbeltrangs beskrivelse 
oplyser retssagen, »hvor længe hver enkelt fæ
ster havde siddet ved gaard« i 1696, hvad der 
indebærer, at der til de 20 -  eller rettere 21 
aar, naar de tre gamle i gaarde tælles med -  
skal føjes det antal aar den enkelte fæster 
endnu vil komme til at sidde i gaarden. Den 
jævne fordelingskurve, med knap 30% under 
5 aar og ca. 20% paa 20 aar samt med halv
delen indimellem, tyder som udtrykket »hav
de haft gaarden« paa, at tallene virkelig skal 
forstaas saaledes. Det bringer imidlertid den 
gennemsnitlige fæstemaalslængde op paa 
omkring det dobbelte under forudsætning af 
nogenlunde ens fordelingskurve i den følgen
de periode, og det svarer fint til det af Hans 
Fussing beregnede og af mig anførte tal for 
det velplejede gods Gessingholm for perioden 
1618-62. Hvis fæsteperiode er forstaaet paa 
samme maade s. 20, saa virker eksemplet fra 
det lidt ældre Herlufsholm straks mindre 
outreret.

Skrubbeltrangs kommentar til min be-
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handling af forordningen af 1523 forekommer 
ikke mindre mærkelig. Det gælder ikke alene 
den tidligere anførte kommentar med be
grænsning af forordningens retsindhold: den 
»kan tydes som livsfæste«, uden at der antydes 
noget alternativ. Men s. 20 isolerer Skrub- 
beltrang ogsaa min gengivelse af forordnin
gen fra dens sammenhæng. Han citerer rigtigt 
mine ord om, at loven vil beskytte fæsterne 
»mod opsigelse eller udsættelse af gaarden, 
for saa vidt de opfyldte de dem paahvilende 
pligter«, men saa følger pegepinden: »Den 
sidste sætning burde nok fremhæves«, idet det 
udelades, at jeg i direkte tilslutning hertil har 
rejst advarselssignal og skriver: der vil opstaa 
problemer, »naar man vil forsøge at vurdere 
motiver og hensigter . . .  og forordningens 
betydning og rækkevidde for bondestanden«. 
Her er metodisk rigtigt lovens paabud sat op 
imod dens tvivlsomme betydning.

Blader vi frem, følger s. 25 f. Skrubbel- 
trangs egen gengivelse af forordningen med 
følgende ord: dens »reelle indhold (var), at 
det skulle være forbudt at udvise en fæster af 
gaarden, saa længe han overholdt fæstevil- 
kaarene«; men her er ingen pegepind, kun en 
uklar spørgende parentes: »(men hvem be
stemte i hovedsagen disse?)«. Bortset fra at 
jeg ville foretrække at udbytte »reelle ind
hold« med »formelle indhold« kan jeg tiltræ
de gengivelsen. Derimod forstaar jeg ikke, 
hvorledes dette generelle forbud kan forenes 
med den følgende sætning: »Det er ikke rime
ligt at antage, at aftaler om fæste paa aare- 
maal automatisk blev forlænget til livsfæste«. 
En lovteksts indhold skal dog ikke tolkes efter, 
hvad man finder rimeligt, men efter hvad der 
staar, hvad loven paabyder.

Ved afslutningen af mine bemærkninger skal 
jeg beklage, at jeg ikke i sin tid udformede 
min problemstilling noget mere konkret. Det 
kunde maaske have sparet visse misforstaael- 
ser; men jeg var og er stadig usikker angaaen- 
de den rette forklaring paa forordningens 
fremkomst og dens betydning. En ting var 
dog sikker, nemlig at forordningen, der paa 
baggrund af min dokumentation af fæste
strukturen efter sin ordlyd maatte være en 
reformlov, næppe i praksis kom til at indlede
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nogen egentlig reformperiode. Men lad mig 
søge at raade bod paa min gamle forsømmelse 
ved at indkredse nogle af de uafklarede mo
menter, der foresvævede mig skulde til for at 
gennemføre mit projekt, og som stadig er 
problematiske.

Den opmærksomme læser vil bemærke, at 
jeg trods alt havde et mindre forbehold med 
hensyn til tolkning af lovteksten: Skulde ordet 
»bryde« alligevel indskrænke beskyttelsen til 
en særlig kategori af fæstere? Dog næppe. Til 
gengæld forekommer forordningens overleve
ring mig nu mere problematisk: Hvorfor fin
des den indføjet paa bl. 1, foran ældre breve 
(fra marts), i den afskrift af den nu tabte ori
ginale brevbog, som Frederik I førte med sig 
under sin langsomme fremrykning i Dan
mark? Lader denne uregelmæssighed sig for
binde med Allens gamle tanke, der nu ses 
gentaget, nemlig at forordningen kun var 
tænkt som en politisk øjebliksbestemmelse til 
beroligelse af de truende bondeopstande? 
Tanken er nærliggende, men hypotesen maa 
nøje prøves politisk-militært og sammenhol
des med andre muligheder. Dens indhold 
maa sammenholdes med aarets andre bonde
venlige forordninger og kongebreve med eller 
uden raads raad (jfr. Allen IV, 2. afd. s. 
65-89) og dens retskraft undersøges i forhold 
til kong Frederiks haandfæstning, specielt 
dens § 13. Yderligere kræves ogsaa en under
søgelse af, om den nogensinde -  ved domstole 
eller paa anden maade -  er blevet paaberaabt 
eller anvendt i tiden frem til recesserne af 
1551 og 1558, og om den kan have tjent som 
forlæg for disse.

Forordningen maa imidlertid ogsaa vurde
res i saglig sammenhæng, herunder i første 
række undersøges, hvad det betød, at beskyt
telsen gjordes afhængig af fæsterens overhol
delse af meget indgribende fæstebetingelser, 
ikke blot i form af afgifter og andre økonomi
ske og arbejdsmæssige ydelser, men dertil af 
vage betingelser angaaende gaardens tilstand 
og af personlig afhængighed som at være 
»husbonden hørig og lydig«. Her er tale om 
ejerrettigheder, der i høj grad kunde gøre fæ
sterbeskyttelsen illusorisk. Meget kan tyde 
paa, at den mere var beregnet paa propa
ganda-effekt end paa en reel forbedring af fæ-
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stebondens stilling. Men ogsaa selve fæste- 
strukturen trænger til en indgribende under
søgelse. Ved siden af godsejernes gamle pro
blem, ødegaardene og de store vanskeligheder 
ved at finde fæstere, er der netop omkr. 1500 
dukket modsatte tendenser op, der gør det 
muligt for ejerne at indbringe større eller 
mindre afgifter (stedsmaal, (ind)fæstning) 
mod at yde fæsterne større sikkerhed for fort
sat besiddelse af fæstet. I forbindelse med de 
mange tvangsbestemmelser for bondestan
den, vornedskab og andre tvangsbaand, 
maatte der opstaa uønskede spændinger, hvor 
konkurrencen om de gode fæstere brødes med 
ønsket om større stabilitet. Var fx. muligvis 
kronen interesseret i vornedskabets ophævel
se, mens den private herremand søgte at gøre 
det indbringende i kontanter og derfor kæm
pede for at bevare det? I alle tilfælde hindrede 
forordningen af 1523 ikke ejeren i at komme 
af med den uefterrettelige fæster.

Vi befinder os i en brydningstid for fæste
strukturen, som er lidet udforsket, men hvor 
ikke mindst analysen af Næsbyhoved lens 
regnskaber har været en udfordring til for

skerne med deres mange uafklarede afgifter 
fra fæsterne. De betalte ikke blot for at fæste 
eller stede, men ogsaa for at beholde, blive i eller 
fortsat sidde i deres gaarde, mens andre bøde
de for (retten til) at flytte, fare eller komme af 
med en gaard, hvad der muligvis er forskellig 
fra at blive en gaard kvit eller ikke sige lovlig op. 
Dertil kommer afgifter i forbindelse med for- 
siddelse, førlov og frigørelse for arvepligt til at 
besidde gaarde; denne byrde omfattede vist 
fæstere saa vel som selvejere, hvis frihed, sik
kerhed og hele stilling i mange tilfælde næppe 
var meget bedre end fæsterens.

Kort sagt: reformationstiden og hele det 16. 
aarhundrede med det meget spredte og kun i 
ringe grad udgivne eller udnyttede sociale og 
økonomiske kildemateriale er fortsat en kraf
tig udfordring til vore landbohistorikere. Til 
denne forskning vil en redegørelse for forord
ningen af 14. maj 1523 og livsfæstets betyd
ning i det 16. aarh. være en vigtig introduk
tion eller udgøre et centralt nøglepunkt for 
forstaaelsen af landboforholdenes omform
ning under overgangen fra senmiddelalder til 
nyere tid.

Efterskrift
Af Kai Hørby

Ovenstående linjer var det sidste arbejde Ak
sel E. Christensen nåede at færdiggøre for 
trykken inden sin bratte død den 15. decem
ber 1981. Det vil finde sin plads blandt flere 
polemiske indlæg, der var karakteristiske for 
forfatteren og som indtager en central place
ring i forfatterskabet ved deres bidrag til be
lysning af forudsætningerne, præmisserne og 
de metodiske overvejelser bag væsentlige 
elementer i hans forskning, muligvis mere end 
ved selve den substans disse bidrag behand
ler. Indlægget udgives her på den plads det 
var beregnet for, selv om det smerteligt må 
konstateres, at den polemik det ville indlede 
nu ikke længere er mulig. Den danske histori
kerverden far ikke flere af de klare og smukke 
udtryk Aksel E. Christensen kunne give for

sin forskerglæde, og som ofte lykkedes særlig 
godt i konfrontation med holdninger eller re
sultater han ikke ville akceptere. Det siger sig 
selv, at der ikke er ændret i Aksel E. Christen
sens manuskript og at det ikke har været fo
relagt hverken Benito Scocozza eller Fridlev 
Skrubbeltrang forud for udgivelsen. Det vil 
ikke være vanskeligt at se, at disse på flere 
punkter vil være uenige med Aksel E. Chri
stensen i hans opfattelse af problemstillingen 
og i hans gengivelse af deres resultater -  men 
dette far i øjeblikket være. Indlæggets uddy
bende redegørelse for, under hvilke forudsæt
ninger Aksel E. Christensens afhandling i 
Festskrift til Erik Arup var blevet til, vil den 
fremtidige forskning omkring forordningen af 
14. maj 1523 formentlig ikke have vanskeligt
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ved at forholde sig naturligt til. Det samme 
gælder, hvorledes Aksel E. Christensen øn
skede sig forstået, da han i en fremskreden 
alder blev bekendt med Fridlev Skrubbel- 
trangs klare afstandtagen (der først er ekspli
cit i Det danske Landbosamfund 1500-1800), 
en afstandtagen der hvilede på kendskab til et 
langt mere omfattende, senere materiale og 
på en statistisk praksis, der var uforenelig

Problemerne omkring forordningen om livsfzste a f 1523 

med den talbehandling Aksel E. Christensen 
valgte at anvende på sine mere fragmentari
ske kilder. Der forelå aldrig nogen nødven
dighed for, at disse to standpunkter skulle 
forenes, og det var ikke sandsynligt at det ville 
ske, men efter den historiske videnskabs væ
sen er det sådan, at fremmet forskningen har 
de begge.
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De lokalhistoriske foreninger efter 15 år
Af Ole Warthoe-Hansen

Sammenslutningen SLF blev grundlagt ved 
DHFs årsmøde i Frederikshavn, den 8. sep
tember 1967, og formålet skulle være »at 
støtte og fremme det folkeligt historiske ar
bejde, som udføres på lokalt grundlag, samt 
at varetage de tilsluttede foreningers fælles 
interesser«. -  Det er altså c 15 års udvikling, 
vi her kan se tilbage på.

En af sammenslutningens første opgaver 
måtte være at danne sig et overblik over 
amtssamfunds og andre foreningers data, 
medlemstal, kontingenter, udgivelser, fore
drag, udflugter o.m.a., uanset, om de var 
medlemmer af SLF eller ej.

På styrelsens foranledning blev der udar
bejdet et omfangsrigt spørgeskema, der blev 
udsendt til foreningerne i begyndelsen af ja 
nuar 1968, og man bad om foreningernes ny
este oplysninger. Det vil sige, at det første 
samlede overblik over amtssamfunds og an
dre foreningers virksomhed stammer fra fi
nansåret 1966/67. -  I årene før 1966 blev der 
af Dansk historisk Fællesforening til med
lemmerne udsendt duplikerede årlige over
sigter over medlemsforeningernes arbejde, 
men dette gjaldt kun amtssamfundene, da 
vistnok kun disse var tilsluttet DHF. For en 
fuldstændigheds skyld skal nævnes »Lokalhi
storisk Status« af Ole Warthoe-Hansen i 
Festskrift til Johan Hvidtfeldt, 1978.

Men det samlende overblik fra 1968, Fortid 
og Nutid, bd. X X III, 1968, var kun nogen
lunde fuldstændigt. Peter Kr. Iversens under
søgelse omfattede 35 foreninger i alt: amts
samfund og øvrige foreninger. Af disse sidste 
var 8 foreninger ikke medlemmer af SLF, og 
det var i denne sidste gruppe usikkerheden 
måtte bestå -  og stadig gør det. Lokale aviser 
bringer stadig underretning om hidtil 
ukendte foreninger. Nogle kan være ældre, 
men som oftest er der tale om nye.

Den sidste undersøgelse over amtssamfund 
og øvrige foreninger omfatter talmateriale fra 
året 1980. Den 2. september 1980 blev spør
geskemaer udsendt til medlemmerne med 
anmodning om at fa dem retur senest 31. ja 
nuar 1981. En del skemaer ankom i udfyldt 
stand i rette tid, adskillige måtte rykkes -  
nogle flere gange pr. brev eller telefon, og det 
endte med, at næsten alle skemaer kom tilba
ge. De fleste i nogenlunde god udfyldt stand, 
-  men ikke alle. -  Når spørgeskemaer så sjæl
dent udsendes, og efterhånden i forenklet 
form, skyldes det et foreningsønske, som 
måtte imødekommes. For styrelsen måtte det 
være hensigten at opnå det optimale, det 
bedst mulige grundlag for en oversigt.

Den nye tabellariske oversigt over for
eningsmedlemmerne kan endnu en gang 
rummes inden for den oprindelige ramme. De 
historiske amtssamfund og øvrige medlems
foreninger tæller nu i alt 81, men de senest 
indmeldte foreninger i Gudme, Herfølge- 
Sædder, Ho-Oksby-Aal, Ikast, Skårup (Fyn), 
Morslands historiske Samfund, Fredensborg- 
Humlebæk samt Vestvoldens Venner er ikke 
opstillet i tabellen.

Amtssamfundenes samlede medlemstal fra 
1980 er 28.125 mod 24.863 i 1976, altså en 
stigning på c 13%. (I begge tilfælde er de 
selvstændige administrative områder, Kø
benhavn og Frederiksberg indregnet).

En almindelig god medlemsstigning i de 
allerfleste amtssamfund fraviges i enkelte til
fælde af en mere markant stigning, f.eks. Søn
derjylland, Århus-stiftssamfundet (som det 
kaldes) og Vendsyssel, -  og Vejle amtssam
fundet, som ligger helt i top, kan for perioden 
opvise en stigning på c 29%. Ser man på pro
centtallene, antal medlemmer i forhold til 
befolkningstallene, er det fremdeles klart, at 
de jyske amtssamfund står stærkt. Svagest er

Ole Warthoe-Hansen, f. 1915, formand for SLF 1971-1982.
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Århus-området med 0,53%. Taget som hel
hed står øerne svagere, dog bortset fra Born
holm, der står endog meget stærkt med 
1,52%.

De historiske amtssamfund er en konstant 
størrelse i det lokalhistoriske arbejde, med 
gode muligheder for udvidelser og kvalitative 
ændringer.

Det er praktisk at arbejde med kunstige 
skel i lokalhistorien. De »øvrige« medlemsfor
eningers antal er nu 58, og der er ofte tale om 
mindre foreninger, en enkelt herreds-for
ening, kommuneforeninger, sogneforeninger, 
ja endog »ejerlavsforeninger«. Det gennem
snitlige medlemstal i foreningerne er 248, og 
yderpunkterne henholdsvis 45 og 1406 med
lemmer. Disse foreningers samlede med
lemstal er 11.694, et absolut mindstetal, for 
enkelte foreninger har ikke indsendt spørge
skema. -  Det samlede medlemstal under SLF 
vil altså være mindst 39.819, en stigning på 
15.136 siden 1966/67 eller c 61%.

Men vi arbejder med endnu et -  kunstigt, 
men praktisk -  skel i den folkelige lo
kalhistoriske udvikling. Det har længe været 
kendt, at langt de fleste lokalhistoriske for
eningsdannelser befinder sig uden for SLF. 
De lokale aviser giver løbende, men noget 
tilfældige underretninger herom. Denne bro
gede mangfoldighed omfatter regulære sel
skaber, der udelukkende er rettede mod lo
kalhistoriens mange gøremål, borgerforenin
ger eller bylaug, der samler historiske minder 
f.eks. med det formål, at fa skrevet sognets, 
byens, eller egnens historie.

En af disse, Gudenådalens Hjemstavnsfor
ening, er noget helt for sig. Den blev startet 
under 2. verdenskrig, da mennesker nok kun
ne trænge til at være sig selv. I stedet for at gå 
»algang« puttede man mad og drikke i kurven 
og gik til Busbjerg, en sandet knold ved Ul
strup. Stedet kendes hos Blicher, Røverne på 
Busbjerg. Så begyndte man at spille frilufts- 
komedie, stadig på Busbjerg, og har gjort det 
lige siden med god økonomisk gevinst. Bus
bjerget blev købt og det nødvendige »teater
hus« opført. Der spilles hvert år flere gange i 
slutningen afjuni. Hjemstavnsforeningen, der 
udgiver et lokalhistorisk blad, Busbjergbla
det, har 2 fløje. Foruden teatergruppen arbej-

De lokalhistoriske foreninger efter 15 år

der »museumsgruppen« på opbygningen af 
Gudenådalens Hjemstavnsmuseum i Bjer
ringbro. Der holdes foredrag og udsendes en 
»museumsavis«. Foreningen har 1050 med
lemmer og årskontingentet er 20,- kr.

Gennem dagspressen havde man efterhån
den registreret op mod 150 grupper, der be
skæftigede sig med lokalhistorie. I december 
1981 udsendte SLF et meget enkelt spørge
skema til disse foreninger m.v., blot med hen
blik på bestyrelse, medlemstal og kontingent. 
Indtil midten af februar 1982 er 35 skemaer 
kommet retur i udfyldt stand. En finkæmning 
af hele materialet har givet 116 foreninger, og 
med de 35 returnerede skemaer som grundlag 
er disse foreningers gennemsnitlige med
lemstal beregnet til 154.

Optællingen giver herefter det samlede tal: 
197 danske lokalhistoriske foreninger, dels 
under og dels uden for SLF -  og dagspressen 
giver stadig oplysning om nye.

Det samlede antal »øvrige foreninger« er 
174 og deres fordeling over landet fremgår af 
den tabellariske oversigt. Foreningerne grup
perer sig med tyngdepunkter i nogle stor-om- 
råder: Københavns amt + Frederiksborg amt 
(31 foreninger), Fyns amt (29), Sønderjylland 
(25) og Nordjyllands amt (26).

Det kunne være fristende at søge en sam
menhæng mellem et historisk amtssamfund i 
en egn og antallet af andre foreninger. Det 
fynske amtssamfund springer stærkest i øjne
ne med et medlemstal på c 1000 (0,22% af 
befolkningstallet) og det store antal andre 
fynske foreninger. -  Men de sønderjyske tal 
sætter straks spørgsmålstegn ved teorierne, 
idet amtssamfundenes endog meget store tal 
ikke forhindrer, at der kan trives 25 andre 
foreninger.

Der er forskelle i det samlede billede af hen
holdsvis amtssamfund og andre foreninger. 
Det ses tydeligt i det bærende grundlag, øko
nomien, hvor en anskuelig oversigt kan op
stilles, men en umiddelbar sammenligning 
med tidligere offentliggjort oversigt fra 
1966/67 er ikke mulig, da nævnte oversigt 
omfatter både amtssamfund og andre for
eninger.

Medlemskontingentet er stadig amtssam-
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Tabel 1. Historiske amtssamfund.
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fundenes bærende økonomiske grundlag, idet 
den samlede kontingentindtægt udgør 
1.161.237 kr. eller over halvdelen af den 
samlede indtægt. De manglende tal kan ikke 
ændre helhedsindtrykket. -  Kontingentstør
relsen varierer fra 30 kr. til 55 kr., og gennem
snittet er c 43 kr. Manglende overensstem
melse mellem medlemstal, kontingent og 
kontingentindtægt kan skyldes interne regn
skabsproblemer, f.eks. restancer.

Statstilskud er sædvanligvis givet til amts
samfund alene, som støtte til de bekostelige 
årbøger, -  og denne tilskudssum øges stadig

lidt år efter år. — Tilskud fra amterne viser 
stadig et uens billede. Adskillige amter giver 
et pænt driftstilskud, andre giver ikke tilskud 
til driften, men accepterer gerne større tilskud 
til mere omfattende afgrænsede formål. Det 
bornholmske samfund har modtaget 15.000 
kr. og Vejle amts historiske samfund 50.000 
kr. til udgivelser. Historisk Samfund i Søn
derjylland modtog i beretningsåret 62.456 kr; 
til kontoraflønning, og dette må vel betragtes 
som et driftstilskud.

Salg af skrifter, gamle årbøger samt udgi
velse af andre bøger, f.eks. genoptryk, rum-
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mer en god og stadigt flydende indtægtskilde. 
De »bogflittige« samfund i Ribe og Sønder
jylland har næsten konstant nye bøger på 
bedding. Det giver velstand og muligheder for 
også at udsende bøger gratis til medlemmer
ne. Annonce-indtægter fra årbøgerne kendes 
endnu fa steder, f.eks. i Randers amts histori
ske samfund. Den samlede indtægt udgør 
13.885 kr., men denne indtægtskilde synes at 
være i aftagen. De øvrige indtægter, f.eks. til
skud fra pengeinstitutter, fonds og legater kan 
ofte påregnes, bl.a. når der er tale om jubilæer 
-  men disse tilskud er dog usikre. -  De kom

munale tilskud udgør i alt 74.101 kr., et for 
lille beløb, synes man -  men dog ikke at for
agte. Den kommunale velvilje kan dog ytre 
sig på anden måde end ved direkte tilskud, 
f.eks. ved køb af bøger eller ved at stille kon
tor og lagerrum til rådighed.

De historiske amtssamfund har visse fæl
lestræk, og spørger man efter deres vigtigste 
opgave, deres »flagskib« — må det være årbø
gerne. Årbøgernes økonomi hviler stort set på 
medlemskontingentet, men der kan være af
vigelser. Historisk Samfund for Als og Sunde
ved har i beretningsåret haft en kontingent-
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Tabel 2. Andre foreninger.

Andre
foreninger

Med
lems

tal

Kontingent Tilskud Andre indtægter Årbogen

Pr.
enkelt

medlem

I alt Stat Kom
muner

Penge
insti

tutter,
fonds

Salg
af

skrif
ter

Legater
renter

diverse

Op
lag

Side
tal

Tryk
pris
incl.

moms

Ballerup 228 30 7.405 9.000 1.715 3.733

Birkerød 105 20 2.485 2.000 40.221 17.459
Broby 150 20 2.700 600 200

Brønderslev 61 20 1.220
Egebjerg 100 50 5.000

Frederikssund 210 35 6.265 500 4.800 1.623 5.000

Gentofte 350 30 10.440 21.800 850 1.000 89 41.546
Gladsaxe 250 35 9.945 28.472 8.696 1.546 1.000 64 33.788
Glostrup 231 45 10.375 5.000 2.500 468
Greve 236 25 5.310 1.000 1.370 50

Græsted 309 35 7.545 751
Gørlev
Haderslev 500 65 25.505 290

Helsinge 146 50 6.155 1.237
Herlev-Hjortsp. 119 25 2.820 9.150
Horsens
Hvalsø 203 35 6.074 6.435 1.379 2.472 300 45 2.587

Hvidovre 147 30 3.530 2.194
Højby (Fyn) 93 10 930 133
Høng 79 25 1.975 437

Jernløse 70 25 1.750 7.000

Karlebo 125 15 1.875 50.000 500

Karup 81 25 1.725
Kolding 107 30 2.465 2.000 440
Ledøje-Smørum 162 40 4.320 4.000

Lejre
Lyngby-Tårbæk 1.065 50 47.690 30.000 1.400 16.585 2.000 200 78.574
Lysabild 555 5 2.775

Lyø 170 15 1.820 500 1.300 1.700 160 250 2.061

Nr. Lyndelse 45 30 1.390 1.012

Odense 314 50 15.700
Otterup 135 10 1.000 3.000 9.900 16.500

Ramsø 144 20 2.330 3.000 500 15.380
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For-
fatter-
hono-

rar

Min
dre
tids
skrift

Andre skrifter Arrangementer

Samarbejde m. 
museer, arkiver, 
andre foreninger 
m.fl.

An
tal

Sam
let
op
lag

Side
tal

Tryk
pris
incl.

moms

For-
fatter-
hono-

rar

Mø
der,
fore
drag

Ud
flugter,
byvan
dringer

Kursus,
Udstillinger

j a ja ja Udstilling Halvårl. samarbejde
m. naboforeninger

ja 1 1.500 144 60.000 20 bøger 3 3
ja 2 1 Aftenskole,

udstilling
Driver arkiver

ja 3 3 2 studiekredse, Driver 2 arkiver
kursus, udstill.

ja 7 4 i  udstillinger Samarb. naboforen, 
og nabokomm.

10.452 ja
1.377

ja 1 500 29 10.684
5 4

1
Arkiv

ja ja ja Udstilling, Driver arkiv
kursus

1 500 25 300 1 2 Arkiv

6 1 Samarb.
folkeuniversitet.

ja Udstilling Arkiv
ja 5 2 Arkæolog, udgr. Naboforeninger

udstilling skole-service

1 300 45 974 ja ja Udstilling Arkiv
aftenskole

4 1 2 udstillinger
2 1 Arkiv
4 1 Udstilling Arkiv

naboforen., »Norden«
5 1 Udstillinger Driver arkiv og

museum
3 1 Driver arkiv og

museum
ja
9

ja Udstillinger
1

Arkiv

ja 6 2 2 studiekredse 2 møder m. 7 nabo-
(aftenskole) foren. udlandsrejser

1.300 5 1
ja 1 1 Udstilling Øvrige komm.

foreninger
ja Udstillinger Naboarkiver, museer,

driver arkiv
1 4 Kursus, Driver arkiv,

samarb. AOF
ja

1 480 212 13.674 1 12 udstillinger Bibliotek,
museum

1 300 239 20.404 5 3 Aftenskole og 
arkiv samarb. 
naturfredn.foren.
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Tabel 2. Andre foreninger.

Andre
foreninger

Med
lems

tal

Kontingent Tilskud Andre indtægter Årbogen

Pr.
enkelt

medlem

I alt Stat Kom
muner

Penge
insti

tutter,
fonds

Salg
af

skrif
ter

Legater
renter

diverse

Op
lag

Side
tal

Tryk-
pris
incl.

moms

Ringe 112 25 2.790 8.150 240 400 32 4.120

Rougsø 168 20 3.400 10.000 1.000 600 24 2.500
Ryslinge 190 25 2.840 500 2.000 1.000 497

Rødovre 258 25 5.550 10.000 9.960 3.871
Sakskøbing 209 20 3.600 4.000 400
Skørping 61 50 3.050 1.000
Solrød 162 30 4.425 3.000 168

Søllerød 1.406 65 90.000 2.000 20.000 108.705 1.800 168 85.250
Sønderhald 211 20 4.220 800 22.490 200 580 559 600 56 10.365

Thyholm-J egindø 270 30 5.545 2.500 680 700 48 8.967
Thorslunde-Ishøj 280 20 3.050 2.995
Uldum 79 30 2.150 5.184
Vamdrup 96 40 3.840

Vinderup 134 15 1.815 1.842 13.410 4.432 1.334

Værløse 900 25 29.000 39.959 96.000 3.000 1.400 64 34.764

Ølstykke

Åbenrå

210

458

25

20

3.800

13.123

1.200 2.000 200

1.480 1.261

I alt 11.694
Gn.snit
29,50 382.717 56.459 354.834 39.833 242.478 42.951

-i

indtægt på 38.530 kr., men årbogens trykning 
har kostet 150.600 kr. Bogen er i øvrigt finan
sieret gennem et »fondstilskud« på 40.000 kr. 
samt gennem et stort salg. Det var bogen om 
augustenborgerne, skrevet af H. P. Clausen 
og Jørgen Paulsen, og den statelige årbog har 
dækket to år, 1979 og 1980.

Årbøgerne skal i øvrigt ikke gøres til gen
stand for detaljerede overvejelser. Enhver in

teresseret vil kunne drage sammenligninger 
på grundlag af oplag, sidetal og trykpris. Det 
statistiske materiale fra såvel årbøger som 
andre skrifter kunne suppleres med yderligere 
oplysninger og med fordel udnyttes ved et 
fremtidigt kursus for årbogsredaktører. Ho
norarer for årbogsartikler er betalt af 11 
amtssamfund, og den gennemsnitlige pris pr. 
side har været 35 kr.
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For-
fatter-
hono-

rar

Min
dre
tids
skrift

Andre skrifter Arrangementer

Samarbejde m. 
museer, arkiver, 
andre foreninger 
m.fl.

An
tal

Sam
let
op
lag

Side
tal

Tryk
pris
incl.

moms

For-
fatter-
hono-

rar

Mø
der,
fore
drag

Ud
flugter,
byvan
dringer

Kursus,
Udstillinger

1

ja ja

1 3.000 63 62400
3

.1

1
ja

2
1

2 udstillinger

Udstillinger

Studiekreds
Udstilling

Driver arkiv 
og museum, 
kommunal støtte 
Samarb. naboforen. 
Driver arkiv, 
andre foren., mus. 
Samarb. arkiv 
Samarb. arkiv og 
museer

3 Udstilling
ja 4

3 1.725 608 163.772 35.000 1

1

l

Udstilling

Udstilling

Arkiv, jagtforen.
foredragsforen.,
menighedsråd

4

3

1

2

Aftenskole Driver arkiv., 
»Norden« Lionscl., 
folkedanserforen., 
Naturfredn.foren. 
Arkiv

1 600 70 1.800 6
2

4

1

2 udstillinger 
Udstilling
2 udstillinger

Arkiv og bibliotek 
Arkiv
Arkivvirksomhed, 
samarb. kunstforen.

1 1.100 40 13.410 4 4 Udstilling Vestjysk Stenklub 
(Geologi)., museer, 
driver arkiv

2 4 Kursus: muse
umskundskab

Driver arkiv og 
museum, 4 udstil
linger, aftenskole 
(96 delt.), 
Naboforen.

ja 6 4 2 udstillinger

Delt i 
udstilling

Arkivvirksomhed,
naboforeninger

I beretningsåret har 5 amtssamfund udgi
vet 8 bøger foruden årbøgerne, i alt 1.697 si
der. Som man næsten kunne vente det, har 
det sønderjyske amtssamfund udgivet 3 bøger 
på i alt 935 sider, samlet trykpris 206.846 kr. 
for et oplag på 2.650 ekspl. Ribe amts histori
ske samfund følger efter med 2 bøger på i alt 
432 sider. Trykpris 40.902 kr. for 2.600 ekspl. 
Det ene af Ribe-bindene var et genoptryk,

udgivet i samarbejde med Toldhistorisk Sel
skab. De historiske amtssamfund i Vejle, 
Randers og Præstø har hver udgivet 1 bog. 
Finansiering af disse bøger er i væsentlig grad 
sket gennem tilskud fra amtskommune og 
pengeinstitutter.

Tabeloversigten giver i kortfattet form 
overblik over amtssamfundenes øvrige virk
somhed. 1, 2, 3 eller 4 årlige foredrag er det
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Tabel 3.

Amts
samfund

Øvrige
foreninger

under
S.L.F.

Medlemskontingent 1.161.237 kr. 382.717 kr.
Statstilskud 91.600 ” 56.459 ”
Amtstilskud 168.622 ” 0 ”
Kommunale tilskud 74.101 ” 354.834 ”
Pengeinstitutter, fonds 97.050 ” 39.833 ”
Salg af skrifter 390.325 ” 242.478 ”
Annoncer 13.885 ” 0 ”
Legater, renter, diverse 77.587 ” 42.951 ”

I alt 2.074.407 kr. 1.119.272 kr.

almindelige, men i Ålborg-samfundet (Him
merland og Kjær herred) deltager man i 24 
foredrag i hver sæson »sammen med byens og 
egnens historiske foreninger«. Der arrangeres 
udflugter til nære og fjerne egne i landet -  
eller uden for landets grænser, og nogle steder 
inviteres der på byvandringer, udstillinger og 
afholdes kurser. Endelig er amtssamfundene 
de fleste steder inddraget i samarbejde med 
museer, arkiver, oplysningsforbund, amts
skolecentral og andre foreninger samt folke
universitet. De tre østjyske amtssamfund, År
hus stiftamt, gi. Randers amt og Østjysk 
Hjemstavnsforening, har dannet et fællesråd 
til løsning af større opgaver. For tiden arbej
des der med genudgivelse af amtsbeskrivel
sernes 3 bind i genoptryk.

Af de historiske amtssamfund er der 8, der 
klarer deres administration uden nogen form 
for vederlag eller betalt kontorhjælp. Det er 
fortrinsvis redaktørposten, der tillægges et 
honorar, i alt 11.000 kr. fordelt på 7 redaktø
rer. Den samlede sum til »embedsmænd« ud
gør 21.900 kr. Men efterhånden som med
lemstallene stiger og aktiviteterne øges, stilles 
der større krav til administrations-omkost
ninger, og der bliver tale om egentligt kontor
hold. Den største post på denne konto kendes 
-  som allerede anført -  fra Sønderjylland, der 
fra amtskommunen modtager 62.456 kr. Det 
sønderjyske amtssamfund har særlige lokaler 
på Landsarkivet i Åbenrå, og her er fast dag
lig kontortid. Det er først og fremmest for
lagsvirksomheden, der nødvendiggør dette.

I Ribe amt har man en lignende ordning på 
seminariet, hvor der er stillet kælderlokale til 
rådighed. I Randers er der fremdeles stillet 
kontor-lokale til rådighed af kommunen. Her 
kan der holdes bestyrelsesmøder, og i et til
stødende lokale kan der holdes lidt mere om
fattende medlemsmøder.

De øvrige foreninger (under SLF) er opstillet 
i samme skematiske form som amtssamfun
dene, og der fremkommer såvel ligheder som 
forskelle. Foreningernes medlemskontingent 
varierer fra 5 kr. til 65 kr. og gennemsnittet er 
c 30 kr. Foreningernes kontingentindtægter 
harmonerer ret godt med medlemstallene, 
men der kan være forskelle, der kræver en 
forklaring. I Værløse-foreningen er det meget 
store kontingent-beløb fremkommet ved, at 
kontingentet 25 kr. er et mindstetal, og mange 
medlemmer giver betydeligt mere. I Gladsaxe 
har man en fast graduering: 35 kr. for enlige, 
45 kr. for ægtepar. -  Foreningernes kontin
gentindtægt udgør 382.717 kr., altså ca. en 
trediedel af den samlede indtægt.

Under statstilskud ser man, at Historisk 
Forening for Værløse Kommune modtager 
39.959 kr. fra staten, og forklaringen er enkel. 
Det er foreningen, der driver det kendte 
Værløse museum, der modtager statsstøtte. 
At der er andre foreninger, der har modtaget 
tilskud fra staten, skyldes en særlig bevilling 
fra Kulturministeriet til større udgivelser, 
som gives efter indstilling fra SLF.

Ingen mindre lokalforening har modtaget 
amtsstøtte. Derimod er primær-kommunerne 
tilbøjelige til at støtte deres egne foreninger 
inden for kommunens grænser. Når en for
ening har noget at tilbyde til alles bedste, vil 
en kommunalbestyrelse i regelen også være 
villig til en modydelse. Museums- arkiv- og 
udgivervirksomhed er som oftest baggrunden 
for kommunale tilskud.

Også fra de lokale pengeinstitutter er der 
givet tilskud til arbejdet i foreningerne. Spa
rekassen SDS i Vinderup har betalt tryknin
gen af en bog, Klosteret og herregården 
Stubber, og Forstædernes Bank har givet 
10.000 kr. til bogen Rødovre i Billeder indtil 
1950. Også her gælder regelen, at et bestemt 
afgrænset formål giver de bedste muligheder
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for opnåelse af tilskud. Birkerød lokalhistori
ske forening og arkiv har til driften modtaget 
2.000 kr. fra Rotary. I samme forenings 
regnskab figurerer et ikke nærmere defineret 
tilskud på 16.000 kr., der sammen med en 
renteindtægt giver det anførte beløb 17.459 
kr.

Salg af skrifter og bøger m.v. spiller også 
hos de øvrige foreninger en betydelig rolle i 
foreningsøkonomien. Den samlede sum 
242.478 kr. udgør c 22% af årsindtægten.

I foreningerne udfolder sig en betydelig 
udgivervirksomhed. 11 foreninger udsender 
årbog, og 14 andre udgiver mindre tidsskrif
ter, hvoraf nogle er billige og fordringsløse i 
typografi og udstyr. Skellet mellem årbøger 
og »mindre tidsskrifter« er flydende, og nogle 
af de mindre tidsskrifter er af en så god kvali
tet, både hvad indhold, tryk og udstyr angår, 
at man gerne accepterer at kalde en mindre 
udgivelse for en »årbog«. -  I det hele taget er 
udgivervirksomheden under udvikling. 10 
foreninger har udgivet i alt 12 bøger med et 
samlet sidetal på 1.475. Styrelses-honorarer i 
foreningerne spiller en helt underordnet rolle.

Ligesom i amtssamfundene, ja vel i endnu 
højere grad, foregår der i de øvrige foreninger 
en livlig foredrags- og udflugtsvirksomhed.

Blandt foreningernes mange aktiviteter er det 
især arkivvirksomheden, man lægger mærke 
til. I 28 tilfælde nævnes et arkiv. Undertiden 
er det i form af »samarbejde«, men ofte er der 
tale om, at foreningen driver et arkiv, -  eller 
flere. De fynske foreninger i Broby og Ege
bjerg driver henholdsvis 4 og 2 lokalhistoriske 
arkiver.

Fremdeles afholder foreningerne udstillin
ger, kurser og studiekredse, f.eks. i samarbej
de med aftenskolerne. I øvrigt ser man et 
bredt samarbejde med andre foreninger, bi
blioteker, menighedsråd m.fl. I Frederiksborg 
amt mødes repræsentanter fra 7-8 lokalhisto
riske foreninger et par gange om året for at 
drøfte fælles anliggender.

Blandt de foreninger, der også driver lokalt 
museum, er der en der specielt skal nævnes til 
slut, Historisk Forening for Værløse Kom
mune. Det hedder i det tilbagesendte spørge
skema kort og fyndigt: »Historisk Forening 
for Værløse kommune driver Værløse Muse
um og Værløse lokalhistoriske Arkiv ved fri
villigt, ulønnet arbejde. -  46 personer delta
ger aktivt«.

Kortere kan det nok ikke udtrykkes, hvad 
folkeligt historisk arbejde er.
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Amtssamfundenes årbøger
Af Christen Bager, Torben Helbo, Vagn Jensen, Hanne Melchiorsen, Mogens Melchiorsen, Bente Munk, 
Agnete Rasmussen1

I. Indledning
I denne artikels første, mere dokumenterende 
afsnit vil vi gennemgå udviklingen indenfor 
de emner, årbøgerne har beskæftiget sig med 
samt søge at placere indholdet tidsmæssigt og 
geografisk. Derefter vil vi prøve at dele artik
lerne op i forskellige genretyper, vel vidende, 
at en sådan opdeling kan være ret problema
tisk. Under gennemgangen vil indholdet si
deløbende blive debatteret.

I andet afsnit vil vi forsøge at sætte den 
fremkomne kritik i perspektiv ved at frem
sætte en række spørgsmål, f.eks.: Har de 
amtshistoriske samfund levet op til deres for
målsparagraffer dengang og i dag? Er de i 
vedtægterne angivne formål stadig aktuelle? 
Kan det »folkelige« og det »videnskabelige« 
forenes i årbøgerne, kan det i det hele taget 
forenes og i givet fald på hvilke præmisser? 
Hvad kan årbøgerne bruges til og af hvem? 
Hvilke muligheder har de amtshistoriske 
samfund for tilpasning til de ændrede sam
fundsmønstre? I hvilken sammenhæng skal 
samfundene ses og opfattes?

Vort emne er afgrænset af, at vi udeluk
kende har set på den del af amtssamfundenes 
arbejde, som har givet sig udslag i form af 
årbøgerne. Denne begrænsning skyldes, at vi 
er af den opfattelse, at årbøgerne meget klart 
afspejler og udtrykker amtssamfundenes op
fattelse af sig selv og historien. Interessant 
kunne det have været at undersøge, hvorledes 
årbøgerne er blevet redigeret, hvilke artikler, 
der er blevet kasserede, om der har været 
mangel på stof etc.2 Af tids- og pladsmæssige 
årsager har sådanne undersøgelser desværre 
ikke været mulige at gennemføre. Ejheller har 
det været muligt at tage samfundenes øvrige 
aktiviteter op.

II. Gennemgang af årbøgerne
Peter V. Christensen skriver i sin gennem
gang af de amtshistoriske samfund, at »ud
forskningen af de nævnte områder (dvs. 
medlemstal, medlemsskare og forsøget på at 
skabe klarhed over lokalhistoriens dyrkere 
m.v.) er dog langt fra ud tømt, og på andre

1. I efteråret 1979 og foråret 1980 har vi på Historisk Institut i Århus deltaget i et projekt omkring lokalhistorie. Vi var 
en gruppe på syv, der arbejdede med »Lokalhistorien, forskning, skrivning og formidling«. For os skulle projektet 
indgå som 2. dels studiets metode II. I løbet af dette år nåede vi rundt om meget: gennemgang af en sognebog, 
erindringsstof som historiske kilder, gennemgang og diskussion af den lokalhistoriske debat, som fortrinsvis har 
fundet sted i Fortid og Nutid samt drøftelse af de fremtidsperspektiver, der er eller burde være i det lokalhistoriske 
arbejde. Inspireret af Peter V. Christensen artikel i Fortid og Nytid bd. XXVIII hft. 2 s. 192-210, som udkom midt 
i forløbet, brugte vi en del tid til at se nærmere på de amtshistoriske samfund. I efteråret 1980 tog vi så disse tråde op 
igen for at lave denne artikel. Vi har gjort os umage for at redigere vore enkeltbidrag sammen til et sammenhængen
de hele, men hvis det indimellem stadig fremstår lidt uensartet, er det altså fordi, det ikke er én, men syv personers 
meninger, der udtrykkes.

2. Vi har dog, for at fornemme en enkelt redaktions arbejde »indefra«, interviewet den nys afgåede redaktør af »Fra 
Himmerland og Kjær Herred« J. Jeppesen Jensen, der gennem ca. 20 år har røgtet dette hverv. Han oplyser (d. 
23/10 1980) bl.a., at foreningens formål egentlig har været uændret siden starten i 1912. Man er i redaktionen 
sjældent i stofnød. Arbejdet består i at udvælge stof, der dog ofte må sendes retur til forfatterne for at blive 
omarbejdet: »En artikel skal være historisk korrekt. Det vil sige, at den skal være velunderbygget -  henvise til de 
kilder, den bygger på. Og så må der ikke være for mange alt for »videnskabelige« artikler i een årbog. Der må heller 
ikke være for mange gentagelser eller ensartede artikler -  af hensyn til medlemmerne«. Han oplyser videre, at man 
ikke har optaget artikler, der bygger på et materialistisk historiesyn eller er kritiske overfor samfundsudviklingen, og 
at man ikke har planer om indholdsmæssige ændringer af årbøgerne, men at man evt. vil lave genoptryk af nogle af 
de ældre artikler.
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områder er vor viden om det lokalhistoriske 
miljø stadig meget fragmentarisk«. Peter V. 
Christensen forsøger at udfylde en del af dette 
»hul«, og han påpeger, at det næste felt, som 
bør undersøges, er årbøgernes emnemæssige 
indhold.3 En sådan undersøgelse af årbøger
nes emner vil vi her forsøge, og det er vort 
håb, at vi dermed kan bidrage en smule til 
besvarelsen af nogle af de mange spørgsmål, 
som endnu er ubesvarede.

Ved vor gennemgang af 4 tilfældigt valgte 
samfunds årbøger, udvalgte vi bestemte år
gange, nemlig de fem første, fem årgange fra 
1930’erne og årgangene 1975-79.

De første årbøger er interessante af flere 
grunde, bl.a. fordi ingen dengang var bundet 
af traditioner og forventninger. Netop i star
ten er det tankevækkende at finde en i den 
grad iøjnefaldende lighed mellem samfunde
ne. Springet op til 30’erne indeholder et gene
rationsskifte blandt både medlemmer og for
fattere, hvilket måske kunne have smittet af 
på årbøgernes indhold. Perioden var som be
kendt ustabil på de fleste områder, så hvis 
det omgivende samfunds velbefindende på
virkede historieskrivningen i årbøgerne, ville 
vi sikkert kunne konstatere det her. De sidste 
årgange er naturligvis medtaget for at vi kan 
konstatere, hvor amtssamfundene står i dag, 
hvordan der i foreningerne arbejdes mod 
målet: Historie for folket.

Det er nok ikke forkert at sige, at amts
samfundenes opståen stod i umiddelbar for
bindelse med reform-tankerne i tiden efter
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århundredeskiftet, og det vil derfor ikke være 
uinteressant at undersøge, om linien er fulgt 
op gennem århundredet. Lokalhistorien er i 
de seneste år taget op på forskellig måde og 
med forskellige udgangspunkter, og vi vil i 
undersøgelsen søge at sætte disse nye strøm
ninger i relation til arbejdet i amtssamfunde
ne.

11.2. Årbøgernes indhold og historiesynet bag
Med henblik på undersøgelsen af emnerne i 
amtssamfundenes årbøger er nedenstående 
tabel udarbejdet (tabel 1). Tabellen omfatter 
en række af de emne-kategorier, som vi mente 
enten var umiddelbart forekommende i årbø
gerne, eller som vi har anset for selvfølgelige, 
f.eks. handel, håndværk og industri.4

Gennemgang af de fem første årbøger:
Som det fremgår af tabel 1, bemærker man en 
tydelig forskel i emnefordelingen i de fire 
amtssamfunds årbøger: Svendborgs (Fyns), 
Vejles, Himmerlands og Vendsyssels. For 
Vejles vedkommende ligger vægten således 
på »militærhistorie«, hvilket ikke er tilfældet 
for de øvrige årbøger. En mulig forklaring 
herpå kan være en uhyre produktiv oberst 
Axel Liljefalk, idet han, udover at være med
lem af bestyrelse for Vejle Amts Historiske 
Samfund, tillige var ophavsmanden til ho
vedparten af det militærhistoriske stof. Lige
ledes kan amtets geografiske placering i

3. Peter V. Christensen: De amtshistoriske samfund. Fortid og Nutid bd. XXVIII hft. 2, 1979, s. 192. Parentesen vor 
tilføjelse.

4. Forklaring til tabel 1. De fleste kategorier siger egentlig nok i sig selv, men enkelte kræver nok en nærmere 
forklaring. Således »kirke og religion«, som ikke omfatter selve kirkebygningerne, idet vi har henført disse til 
»arkitektur«. Provster, præster og degne er medtaget under »personalhistorie«. »Topografi« dækker bredt den 
historie, der er knyttet til en bestemt lokalitet, herunder f.eks. byhistorie. »Folkeliv« omfatter endvidere sæder, 
skikke og overtro.

»Personalhistorie« omfatter erindringer, memoirer, slægts- og familiehistorie samt nekrologer. Desuden er der i 
denne kategori medregnet artikler, som på sin vis kunne forventes placeret i en af de andre kategorier, f.eks. er 
præste- og degnehistorier ikke henregnet under »kirke-« henholdsvis »skolestof« eller gårdhistorie under »landbrug«.

»Diverse« er, udover ubestemmelsige artikler, ofte rettelser, tilføjelser, bestyrelsesmeddelelser o.l.
Vi må dog understrege, at man ikke skal opfatte tabellen alt for bastant, idet det i praksis ofte har været særdeles 

vanskeligt at kategorisere de enkelte artikler. Undertiden er der tale om elementer fra flere forskellige kategorier i 
samme artikel, og der kan derfor være tale om et subjektivt skøn. Ligeledes kan det heller ikke udelukkes, at de 
forskellige gruppedeltagere har haft forskellige opfattelser af kategorierne, til trods for at der er tilstræbt en vis 
ensartethed. Skønt vi må tage disse forbehold, mener vi alligevel, at inddeldelingen giver et tilfredsstillende billede 
at arbejde ud fra.
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Militær-
historie 4 16 1 6 1 2 2 - 2 3 - - 37
Kirke og
religion 1 10 9 3 - 4 7 3 - 6 4 5 52
Skole m.v. - 4 1 1 - 5 - - - 3 1 1 16
Sundhedsvæsen - - - - - 1 - - - - - - 1
Politi/told 1 - 1
Trafik - - 3 - - - 3 - 3 - - 2 11
Topografi 1 10 4 4 - 13 4 12 - 3 4 4 59
Folkeliv 3 4 2 4 - 10 5 3 6 3 3 3 46
Landbrug 4 2 6 4 - 5 18 2 2 1 10 - 54
Håndværk - 1 2 - - - 2 - 3 1 1 2 12
Industri - - — - 1 - - - - - - - 1
Handel - - 3 - - 2 1 1 - - - - 7
Kunst - 1 - 2 - - 1 2 1 1 1 - 9
Arkitektur 6 - - - 1 4 - 1 1 2 - 2 17
Personalhistorie 11 12 12 11 10 8 11 3 12 15 12 9 126
Metode - - - - - - - - 1 - - 1 2
Notitser,
anm. + div. 3 4 3 8 4 14 2 5 13 6 7 12 81

umiddelbar nærhed af de mange krigsbegi
venheder fra 1848 og 1864 samt til Sønder
jylland have spillet en ikke uvæsentlig rolle.

Ser man i første omgang bort fra denne og 
andre mindre forskelle i emnespredningen 
mellem årbøgerne, og forsøger man i stedet at 
finde ligheder, så kan det konstatere, at ho
vedvægten i alle årbøgerne ligger på »perso
nalhistorie« og kirkeligt stof, samt at områder 
som »landbrug«, »topografi« og »folkeliv« og
så er så nogenlunde repræsenterede. Ganske 
vist ser det ud til, at Svendborg er atypisk 
m.h.t. det kirkelige stof. Dette opvejes dog til
dels af, at kategorien »personalhistorie« også 
omfatter præster og degne, således at det kir
kelige stof faktiske er mere fremtrædende end 
det umiddelbart fremgår af tabellen. Grup
pen »personalhistorie« har vi undersøgt 
nærmere med henblik på at fa bestemt de 
biograferede personers sociale status.5 Af

denne undersøgelse fremgår det meget tyde
ligt, at det overvejende er adelige, højerestå
ende embedsmænd o.l., der er i centrum, alt
så personer, som kan henførest til samfundets 
øverste lag. Som tabellen viser, kommer visse 
geografisk betingede forskelle til udtryk i år
bøgerne. Eksempelvis er gruppen »arkitek
tur« ret godt repræsenteret for Svendborgs 
vedkommende på grund af de talrige fynske 
slotte og herregårde.

Gennemgang af årbøgerne fra 1930’erne:
I årbøgerne fra 30’erne er emnespredningen 
en anelse større end tidligere, men samtidig er 
der store forskelle indenfor de undersøgte 
samfund. F.eks. er »landbrug« kraftigt repræ
senteret i Vendsyssel, i Vejle og Himmerland 
ligger hovedvægten på »topografi« og »folke
liv«, medens »personalhistorie« er domine

5. Denne har vi af pladshensyn valgt at udelade, eftersom resultatet ikke er særlig overraskende.
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rende i Svendborg. Trods disse indbyrdes for
skelle er det dog et fælles træk, at »personalhi
storie« er ret fremtrædende for de tre af årbø
gernes vedkommende. Kun Himmerland er 
her atypisk. Områder som »kirke og religi
on«, »topografi«, »folkeliv« og »landbrug« er 
også nogenlunde godt repræsenterede, som de 
var det i årbøgerne fra de første år.

Gennemgang af årbøgerne fra 1970’erne:
I den sidste periode er emnespredningen ble
vet en anelse større end i de foregående, og vi 
kan slå fast, at »personalhistorie« har befæ
stet sin stilling og lagt sig klart i spidsen for 
samtlige årbøgers vedkommende. En nærme
re undersøgelse af denne kategori viser endvi
dere, at der er foregået en forskydning i de 
biograferedes sociale status. Man finder nu 
også repræsentanter for samfundets nedre lag 
-  dog oftest i form af landsbyoriginaler og 
særlinge. Herudover fremgår det af tabellen, 
at områderne »kirke og religion«, »topografi«, 
»folkeliv« samt »landbrug« stadig er nogen
lunde repræsenterede, omend i mindre ud
strækning end tidligere.

Sammenfatning af gennemgangen af årbøgerne:
Umiddelbart kan det altså af tabellen kon
stateres, at der er blevet en større emnespred
ning med årene. Indbyrdes forskelle mellem 
de undersøgte årbøger gør det dog vanskeligt 
at finde en fælles karakteristik af udviklingen, 
og vi må derfor nøjes med at slå fast, at »per
sonalhistorie« støt og roligt er blevet den stør
ste emnegruppe.

Dette er, hvad man ved første øjekast kan 
udlede af tabellen. Man kan imidlertid kom
me videre i bestemmelsen af amtssamfunde
nes historiesyn ved at undersøge, hvad årbø
gerne ikke handler om. Det kan konstateres, at 
arkæologiske artikler ikke optræder særlig of
te, og slet ikke i de første år.6 Dette kan på sin

Amtssamfundenes årbøger

vis ikke undre, når man tænker på, at arkæ
ologi allerede tidligt regnedes for en viden
skab, der især dyrkedes på »stiftsmuseerne«, 
som netop var modstykker til de mange små 
»folkemuseer«, der dukkede op samtidig med 
de historiske amtssamfund -  og hyppigt på 
foranledning af de samme personer. Ganske 
vist kan man hævde, at arkæologien var et af 
de områder, som amatørerne først gik i gang 
med, men det er karakteristisk for disse ama
tører, at de netop ikke skriver om deres fri
tidssyssel.

Kategorierne »skole«, »sundhedsvæsen«, 
»politi/told« og »trafik« er kun repræsentere
de i beskedent omfang, hvilket forekommer 
forbavsende, når man tænker på den udvik
ling, der er foregået netop på disse områder; 
f.eks. har anlæggelsen af jernbaner haft en 
betydelig indflydelse på udviklingen indenfor 
landbrug og industri, for slet ikke at tale om 
deres indvirkning på byerne.

Ligeledes er »håndværk«, »industri« og 
»handel« overordentlig sparsomt repræsente
rede, og dette er vel nok det mest iøjnefalden
de i forbindelse med undersøgelsen af årbø
gernes emnefordeling. »Landbrug« er der
imod ofte behandlet, hvilket næppe kan un
dre, idet de historiske amtssamfunds medlem
mer især boede på landet; »håndværk« er lige 
netop repræsenteret, mens »industri« tilsy
neladende er et helt ukendt fænomen. Heller 
ikke et så betydeligt emne som »handel« sy
nes at være videre kendt. Og det må bemær
kes, at dette misforhold ikke kun fremtræder i 
disse fire årbøger, men har været et generelt 
træk i alle de årbøger, vi har arbejdet med.7

Som det fremgår af ovenstående, er det 
samfund, der skildres i årbøgerne, fortrinsvis 
et landbosamfund (kategorien »topografi« 
omfatter kun sjældent byhistorie) og hoved
vægten er lagt på beretninger om personer, 
som enten tilhører samfundets øverste lag, 
eller kan henføres til »afvigere«. Kirken spil
ler en ikke uvigtig rolle, ofte personificeret af

6. Himmerland er dog atypisk, hvilket i høj grad skyldes en enkelt årbog, der var præget af usædvanligt mange 
artikler, som egentlig var omarbejdede foredrag. Disse var holdt af professionelle historikere i forbindelse med et 
hjemstavnsstævne.

7. Udover de fire allerede nævnte har gruppen mindre nøje undersøgt: Ribe, Thisted amter, Århus stift, Randers amt 
samt Hardsyssel’s årbøger.
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2. Tabel over artiklernes geografiske og tidsmæssige placering:
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land 20 35 38 34 9 45 52 31 25 19 31 22 361
by 7 21 8 11 5 14 4 6 10 16 5 13 120
under 50 år 18 6 1 9 2 5 5 9 6 6 10 11 88
over 50 år 15 50 40 36 16 55 51 26 30 34 30 23 406

enten præsten eller degnen. Man kunne må
ske formode, at artikler i gruppen »folkeliv« 
primært ville fortælle om, hvordan livet for
mede sig i tidligere tiders bondesamfund, 
men vi har i undersøgelse af årbøgerne i ste
det konstateret, at de snarere beretter om 
sagn og usandfærdige historier eller ikke læn
gere eksisterende skikke.

På baggrund af det påpegede misforhold 
mellem virkeligheden og årbøgernes skildring 
af samme, undersøgtes artiklerne nærmere 
med henblik på at få klarlagt, i hvilket om
fang de behandler forhold på land eller i by, 
samt om artiklerne omfatter nye eller ældre 
emner. Resultaterne af denne undersøgelse 
fremgår af tabel 2, og det ses med al tydelig
hed, at den overvejende del af artiklerne tager 
udgangspunkt i forhold på landet. Og nogen 
ændring i dette mønster synes ikke at have 
fundet sted, i modsætning til hvad man kunne 
have forventet på baggrund af befolknings
vandringen fra land til by.

Om artiklernes emnemæssige, geografiske og 
tidsmæssige placering kan konkluderes, at der 
ikke synes at være sket nogen udvikling i en 
bestemt retning. Snarere ses et ret ensartet 
billede, hvori der kun er sket små ændringer. 
Og netop i og med at der ikke er sket ændrin
ger, får historien en konserverende karakter. 
Det samfund, årbøgerne skildrer, kan groft 
karakteriseres som et statisk, senfeudalt

samfund, in casu Danmark før produktions
omlægningen i landbruget, andelsbevægel
sen, jernbanerne, industriens gennembrud 
etc. Handel, økonomi og politik spiller tilsy
neladende ingen rolle -kun det åndelige liv 
har interesse, hvad enten det nu er i form af 
sagn, religion, overtro eller det åndelige liv i 
øvrigt. Og de eneste former for samfundsæn
drende elementer synes at være enkeltperso
neres luner, vilje, tilbøjeligheder m.v. Sam
fundet vises som det tog sig ud før ændringer, 
bl.a. i kraft afVenstre-bevægelsen, kom i gang. 
Nogen kritik medtages ikke, og det eneste ne
gative, der almindeligvis skildres, er de soci
ale forhold. Men den lære, man drager deraf, 
er beskeden: man indigneres blot og glæder 
sig over, at der er tale om fortid. Forbindelsen 
mellem fortid og nutid antydes aldrig, og der
af følger, at samfundet før og nu fremstår, 
som om de to ting intet har med hinanden at 
gøre.

II.3. Gennemgang af årbøgernes genrer
De amtshistoriske samfunds formål er »at 
vække den historiske sans«, som det udtryk
kes i næsten alle samfundenes formålspara
graffer. Derudover har man imidlertid også, 
omend implicit, givet udtryk for et ønske om, 
at årbøgerne kan formidle videnskabeligt for
svarlige arbejder.

Dette ønske er flere gange kommet til ud-

8. Ved professionelle historikere forstår vi folk med en universitetsuddannelse, i modsætning til de ikke-faguddannede 
historikere, uden at vi dog på nogen måde lægger nogen kvalitativ vurdering i de to gruppers produkter.
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tryk bl.a. i en fortsat diskussion i »Fortid og 
Nutid«, hvor både professionelle historikere 
som f.eks. Albert Olsen, Johan Hvidtfeldt og 
Knud Prange og ikke-faguddannede lokalhi
storikere som H. K. Kristensen og Ole War- 
thoe-Hansen er enige om ønskeligheden af, at 
de amtshistoriske samfund bidrager til den 
historiske videnskab. I sin yderste konse
kvens er dette synspunkt blevet fremført af 
Vagn Dybdahl, der mener, at kun professi
onelle historikere skal skrive lokalhistorie, me
dens de ikke-faguddannede blot skal indsamle 
fakta.9

Allerede fra amtssamfundenes start blev 
ønsket om videnskabelighed fremført af amt
mand Stemann (Hist. samf. for Ribe amt), 
»at et sådant samfund af lokalhistorisk natur 
kan fa betydning for fædrelandets historie i 
det hele, er indlysende for enhver, ( . . . )  såle
des er den historiske forfatter lykkelig (når 
han) kan forefinde så meget brugbart materi
ale som muligt, og hertil kan henregnes be
retninger fra vederhæftige øjenvidner og alle 
monografier, der er byggede på solidt kilde
studium«.10 Lignende synspunkter kommer 
også til udtryk fra folk med tilknytning til de 
her undersøgte amtssamfund, f.eks. har P. 
Eliassen (Hist. samf. for Vejle amt) formule
ret et ønske om, at årbøgerne »ihvertfald for 
en væsentlig del (skal) have betydning for 
fremtiden og kunne benyttes som brugbart 
materiale af de virkelige historikere«.11 Også i 
Vendsyssel kommer denne tankegang til ud
tryk. N. P. Petersen udtalte således, »at vi- 
denskabsmændene skånes i mange tilfælde for 
et anstrengende arkivarbejde, idet de kan be
nytte de arbejder, der fremkommer i de histo
riske samfunds årbøger«.12 Som en konse
kvens af ønsket om at arbejde med lokalhisto
rien efter samme teoretiske og metodiske 
regler, som de professionelle historikeres, 
kan Johan Hvidtfeldts indledning i »Hånd
bog for lokalhistorikere« ses, idet den var

Amtssamfundenes årbøger

tænkt som lærebog for de ikke-faguddannede 
historikere.

I det følgende søges klarlagt i hvor høj grad 
amtssamfundene har levet op til deres egne 
krav om videnskabelige bidrag i årbøgerne. I 
undersøgelsen har vi valgt at inddele materi
alet i 3 grupper: erindringer, ubearbejdet 
materiale og bearbejdet materiale. En grup
pe, nemlig erindringer udskiller sig straks. 
Erindringerne er typisk en persons nedskriv
ning af sit livsforløb eller mere spredte min
der, f.eks. om jul i gamle dage. Erindrings
formen er en udtryksmåde, hvori de fleste 
mennesker kan videregive deres opfattelse af 
historien, og samtidig en skrivemåde, som er 
umiddelbart tilgængelig. Undersøgisen viser 
(tabel 3), at antallet af erindringer generelt 
har været stigende.13 Årsagerne hertil kan 
måske være, a) at de er letlæselige, b) at de 
kan være underholdende, c) at de inden for 
nogle rammer, læserne kender, giver en »to
talhistorie« i modsætning til f.eks. artikler 
med videnskabeligt korrekte beskrivelser af 
arkæologiske enkeltfund i form af f.eks. pot
teskår.

En artikel i den næste gruppe, ubearbejdet 
materiale, kan f.eks. være en ukommenteret af
skrift af en retsprotokol eller et brev. Under
søgelsen viser, at især Vendsyssel har haft 
mange artikler af denne type, men generelt er 
der en tydelig faldende tendens. Dette opfat
ter vi som et fremskridt, da vi har svært ved at 
se disse artiklers brugsværdi, idet de oftest 
indeholder faktaoplysninger, som ikke sættes 
ind i nogen sammenhæng.

Den tredje gruppe, bearbejdet materiale, be
står af mange forskellige artikeltyper af va
rierende bearbejdningsgrad (forfatternes ud
nyttelse af og stillingtagen til kildemateri
alet). Da denne gruppe viste sig at blive en 
stor uhomogen masse, fandtes det nødvendigt 
at foretage en yderligere opdeling med hensyn 
til »videnskabelighed«. Med videnskabelige

9. Vagn Dybdahl: Lad os afskaffe lokalhistorien. Heimen bd. 15 1970-72.
10. Fra Ribe amt, bd. 1. s. 4 (1903). Vi gør opmærksom på, at vi i citater bruger nu-dansk retskrivning.
11. P. Eliassen: Redaktionsproblemer og redaktionsopgaver. Fortid og Nutid bd. 1 s. 246 (1917).
12. Vendsysselske årbøger bd. 1 indledning (1915).
13. Vi har optalt erindringer og ikke sidetal. Det viser sig, at erindringerne ofte er meget lange og evt. deles over flere 

årbøger.
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3. Tabel over artiklernes genrer, antallet af artikler, der opfylder et vist videnskabeligt niveau, samt noteappa
ratets omfang:
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erindringer 7 24 5 7 1 26 11 5 2 17 10 13 128
ubearbejdede
kildegengivelser
bearbejdede

2 3 33 19 3 2 15 6 2 0 5 1 91

kildegengivelser
videnskabelige

26 29 9 18 8 32 31 26 36 20 22 22 243

artikler 1 3 1 1 1 3 2 7* 3 0 5 4 31
med noter 3 19 28 20 6 18 31 15 33 13 13 10 209
uden noter 32 37 15 25 13 43 23 22 9 25 24 25 293

* Dette forholdsvis høje antal videnskabelige artikler skyldes at en række stævneforedrag afholdt af fagfolk, er gengivet i 
den pågældende årbog.

artikler forstår vi arbejder, hvori indgår op
stilling af problemstillinger, perspektivering 
af disse, anvendt kildekritik samt noteappa
rat. Det viste sig, at kun fa arbejder kunne 
opfylde sådanne krav, kun ca. 7% af samtlige 
artikler, og det fører uvilkårligt til et spørgs
mål om, hvorvidt det er rimeligt, at amts
samfundene både opstiller krav om videnska
belighed og på samme tid ønsker, at den lo
kale befolkning skal bidrage til årbøgerne. 
Dette spørgsmål kommer vi imidlertid senere 
ind på. Restgruppen af bearbejdet materiale, 
som udgør halvdelen af samtlige bidrag til 
årbøgerne, opfylder ikke kravene om viden
skabelighed -  men dermed være naturligvis 
ikke sagt, at artiklerne ikke har andre vær
dier.

Formålet med gennemgangen var at se 
nærmere på de forskellige genrer i årbøgerne 
for dermed at undersøge deres videnskabelig
hed, og vi kan konkludere, at meget fa artikler 
har kunnet leve op til de krav, der må stilles i 
så henseende. Erindringerne må betragtes 
som kilder i sig selv, og de altovervejende del 
af artiklerne i gruppen »bearbejdet materi
ale« kan ikke siges at opfylde de krav, som må 
stilles til forsvarligt videnskabeligt arbejde. 
Der er dog en svag tendens til at flere artikler 
opnår den ønskede videnskabelighed. Der

imod kan bidragene (især mange erindringer) 
have andre værdier, f.eks. en underhold
ningsværdi eller de kan danne udgangspunkt 
for en aktiv deltagelse i lokalhistorisk arbejde 
i øvrigt.

III. Perspektivering af kritikken
III. 1. Kritik af artiklernes indhold og
bearbejdning
Som det fremgår af gennemgangen af årbø
gernes emner, synes hovedvægten at ligge på 
forhold, der kan henføres til landet flere gene
rationer tilbage. Emnerne er oftest personal
historie, landbrugsforhold og folkeliv, og ho
vedvægten ligger ofte på det særegne eller ku
riøse.

Med hensyn til artiklernes bearbejdning, er 
de udprægede kildegengivelser på retur. 
Undtaget er dog erindringer, som bl.a. er ka
rakteriseret ved ikke at kræve samme form for 
bearbejdning som andre kildetyper, samt ved 
at være umiddelbart forståelige for læsere 
uden større baggrundsviden. Gruppen af be
arbejdede kilder udgør kvantitativt en gruppe 
af betragtelig størrelse gennem hele perioden. 
Med hensyn til kvaliteten kan vi ikke sige ret 
meget, blot at antallet af artikler, der opfylder
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et vist videnskabeligt niveau kun udgør et be
skedent antal og ikke er steget væsentligt i 
tidens løb. Derimod er det underholdende 
element kommet tydeligere frem i årenes løb. 
Som det fremgår af ovennævnte, har årbøger
ne ikke gennemgået nogen særlig udvikling, 
hvilket er forbavsende set på baggrund af den 
almindelige samfundsudvikling. I betragt
ning af det store medlemstal på landet kan 
det således undre, at emner som andelsbevæ
gelse, produktionsomlægning, mekanisering, 
afvandring fra landbruget, finansielle forhold 
m.v. faktisk ikke bliver behandlet. I forbin
delse med den almindelige udvikling på lan
det kan også nævnes, at mange landsbyer har 
ændret sig fra at være små levende produk
tionsenheder til at blive uproduktive beboel
sesområder. Utilfredshed med denne udvik
ling har bl.a. ført til dannelse af »Landsfor
eningen af landsbysamfund«, hvilket antyder, 
at der også her er et forhold, der kunne tages 
op i årbøgerne.

Også i byerne er der sket ændringer. Me
dens byerne tidligere var centre for handel og 
håndværk, er de nu blevet centre for handel 
og industri. Medvirkende til denne udvikling 
har været den store befolkningstilvækst med 
deraf følgende byudvidelser. Hele denne in
dustrialiseringsproces, som præger nutidens 
Danmark, har amtssamfundene ikke taget op 
i årbøgerne.

Ovenstående er blot nogle af de emner, 
man kunne have forventet behandlet i årbø
gerne. Udover disse ændringer, som brød 
med tidligere tiders traditioner, arbejde, fa
miliemønstre osv., er der også på anden vis 
sket forandringer, bl.a. som følge af indgreb 
fra statsmagtens side. Disse ændringer har ik
ke blot haft betydning for den enkelte borger, 
men har også i vide kredse bevirket en ændret 
holdning til hele samfundsudviklingen. Som 
et udtryk for de seneste årtiers centralise
ringstendenser, der reelt har mindsket den 
enkelte borgers indflydelse kan nævnes kom
munesammenlægningerne sidst i 1960’erne. 
Befolkningen er gradvist blevet umyndig- 
gjort, hvilket den stigende tendens til ekspert
styre har været en medvirkende årsag til, og 
borgerne er derved blevet en passivt modta
gende tilhørerskare, som blot modtager in-

Amtssamfundenes årbøger

formationer udefra. Denne professionalise
ring foregår også indenfor amtssamfundene. I 
følge P. V. Christensen ses således et stigende 
antal faghistorikere blandt årbøgernes for
fattere og i amtssamfundenes bestyrelser, og 
dermed bidrager også de historiske samfund 
til en udvikling, der er i strid med deres op
rindelige formål -  og det uden på noget tids
punkt at sætte spørgsmålstegn ved udviklin
gen eller på anden vis udtrykke en kritisk 
holdning dertil.

III.2. Artiklernes »brugsværdi« og funktion
Hvilke andre funktioner kan artiklerne have 
udover det rent videnskabelige, som tidligere 
er omtalt og som viste sig ikke at være særlig 
meget repræsenteret i årbøgerne? Der kan 
være tale om forskellige funktioner, dels for 
forfatterne og dels for læserne, f.eks. ønsket 
om at underholde, at inspirere til en historie 
for folket af folket eller,at oplyse om den lo
kale historie i en tilstræbt videnskabelig form.

Underholdning
Årbøgernes ønske om at underholde kommer 
f.eks. frem i en konstateret stigende anvendel
se af illustrationer -  billeder og fotos -  bedre 
papirkvaliteter, lækker opsætning og tryk. At 
historiske artikler er underholdende er der 
bestemt intet odiøst i -  snarere tværtimod, og 
det er da heller ikke i modstrid med hverken 
formålet »folkelig historie« eller ambitionen 
»videnskabelig historie«. Men undersøgelsen 
viser, at det ofte er professionelle historikere, 
der står bag de mest underholdende og folke
lige artikler -  artikler, der bl.a. er skrevet i et 
folkeligt forståeligt sprog, og at ikke-fagud- 
dannede lokalhistorikere tit har leveret de 
mest snørklede og uinteressante artikler, må
ske i et forgæves forsøg på at efterligne en eller 
anden »lærd« skrivemåde, eller fordi en kilde 
blot er blevet »oversat« fra gotisk håndskrift 
til nutidsskrift. Resultatet er så blevet, at bå
de underholdning og videnskabelighed er gå
et fløjten.

Dermed være ikke sagt, at artiklerne »taget 
over en bred kam« ikke har nogen underhol-
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dende værdi -  for det har de, men det drejer 
sig, som vi har forsøgt at udtrykke det, om 
underholdningsværdi a f meget varierende kvalitet.

Inspiration
Hvad angår artiklernes værdi som agita
tionsmiddel eller inspirationskilde til folkelig 
historie, kan vi stille spørgsmålet, om de så 
har »vækket folket«. Herpå må svaret lyde, at 
vi ikke har set på f.eks. amtssamfundenes 
kvantitative medlemstilvækst eller mangel på 
samme. Vagn Dybdahl kom i 1967 frem til 
den konklusion, at medlemstilgangen ikke er 
vokset proportionalt med befolkningsudvik
lingen.14 Peter V. Christensen har en opgø
relse, der viser et stigende antal forfattere til 
årbøgernes artikler, men da antallet af land
mænd og folk med kortere eller ingen uddan
nelse er nøjagtig ens i de første og de sidste 10 
årbøger, tyder dette ikke på nogen folkelig 
mobilisering blandt forfatterne.15 At teologer 
og lærere presses ud af forfatterkredsen til 
fordel for historikere og andre med højere ud
dannelse, altså en udpræget professionalise
ring, kan vel kun tages som udtryk for en vis 
»gøgeungeeffekt«, der ikke har noget med fol
kelighed at gøre.

Ifølge vor undersøgelse viser artiklerne in
gen klare udviklingstendenser eller tegn på 
markant fornyelse. Herigennem kan der altså 
ikke spores nogen bred »folkelig vækkelse« 
frem til vor tid. Hvad der måtte være af eks
perimenterende og mobiliserende lokalhisto
riske aktiviteter kanaliseres ikke ind i de 
amtshistoriske samfunds årbøger. Og noget 
sker der dog i mange lokalsamfund, hvilket 
bl.a. kan ses af, at antallet af lokalhistoriske 
skrifter er stadigt stigende.16

Vi mener altså ikke, at årbogsartiklerne le
ver op til kravet om historie for folket affolket.

Oplysning
Søger man oplysning om et lokalsamfunds hi
storie, er årbøgerne en nærliggende mulighed. 
I undersøgelsen må vi imidlertid konstatere, 
at der i disse årbøger ofte skrives en ganske 
speciel lokalhistorie, f.eks. lægger man pri
mært vægt på det unikke, der således bliver 
bevaret som noget vigtigt i forhold til det ge
nerelle. Vi kan udtrykke det således, at årbø
gernes virkelighed.ikke stemmer overens med 
den samfundsmæssige virkelighed.

På den ene side er artiklernes oplysnings
værdi af meget forskellig karat, og på den an
den side er der et stort behov for netop folke
lig lokalhistorie og de mange oplysninger, der 
findes i årbøgerne. Det er således baggrunden 
for, at faghistorikere ofte har følt anledning til 
af amatør-forfatterne at kræve større viden
skabelighed.

Folkelighed contra videnskabelighed
Vi mener, at det er vigtigt, at en lokalbefolk
ning beskæftiger sig med sin egen historie. 
Både med processen -  at skrive historie -  og 
med produkterne -  den historie, der skrives, 
og at dette sker på folks egne betingelser.

En historisk bevidsthed om det samfund, 
man lever i, kan være et politisk redskab i det 
demokratisk styrede lokalsamfund. Vi må 
derfor afvise de professionelle historikeres 
krav til de folkelige historikere om ubetinget 
videnskabelighed -  også selv om vi har påpe
get, at de to størrelser -  folkelighed og viden
skabelighed -  udmærket kan forenes på »pro
duktplanet« (en underholdende artikel skre
vet i et folkeligt forståeligt sprog kan godt væ
re videnskabelig korrekt). På procesplanet må 
det imidlertid være amatørens ret selv at af
gøre, hvad vedkommende vil arbejde med og

14. Vagn Dybdahl: Det lokalhistoriske arbejde i byerne. Fortid og Nutid bd. 23 (1967).
15. Peter V. Christensen s. 208 tabel 9.
16. Se f.eks. Den jyske historiker nr. 17 »Lokalhistorie«, Århus 1980, og Thorkild Kjærgårds tabel over antallet af 

lokalhistoriske periodica 1913-75. Den viser en stigning fra 21 til 51 på landsplan. Thorkild Kjærgård: Fagmænd og 
amatører. Fortid og Nutid bd. 26 (1976) s. 508.

700



hvordan -  også om han/hun vil trække på råd 
og vejledning fra professionelle historikere, og 
disse må så sortere »amatørprodukterne« i 
anvendelige/ikke-anvendelige i forhold til 
deres egen historieskrivning.

Vender vi os derefter til årbøgernes bidrag
ydere, har P. V. Christensen vist, at de aldrig 
har været særlig »folkelige« (det var lærere og 
præster), og er blevet det i mindre og mindre 
grad (faghistorikerne fortrænger lærerne). Og 
deres arbejder har i følge vor undersøgelse 
hverken været særlig folkelige eller videnska
belige, men snarere »pseudofolkelige« eller 
»pseudovidenskabelige«. Men vi må accepte
re artiklerne som de nu engang er -  og uden 
dem var vi meget fattigere.

III.3. Diskussion af amtssamfundenes formålspara- 
graffer
I mange henseender må vi altså konstatere, at 
årbøgernes artikler lader meget tilbage at øn
ske. Men skyldes dette, at vi stiller for store 
krav? Lad os engang se på, hvilke intentioner, 
krav og formål de amtshistoriske samfund 
selv opstiller. Der er ovenfor redegjort for, 
hvorledes man i samfundene har haft tanker 
om at fa skrevet fagligt gode artikler. Dette 
formål står sjældent direkte skrevet i amts
samfundenes vedtægter, men ledende folk fra 
samfundene har gennem tiderne ofte udtalt 
ønsket om en faglig standard, en videnskabe
lighed i artiklerne. Ofte går man dog ikke vi
dere end til at se det som lokalhistorikerens 
opgave at gøre slidearbejdet med detailun
dersøgelser til gavn for de professionelle hi
storikere. Der mangler nogle visioner om me
re brede, selvstændige, problematiserende 
artikler af faglig kvalitet. Vi må nok konstate
re, at der i begrebet videnskabelighed, forså- 
vidt der overhovedet er brugbart i denne 
sammenhæng, idag ligger noget bredere end 
dengang amtssamfundene så dagens lys; i ti
den hvor positivismen dominerede, da man 
lagde mere vægt på de enkelte kilder som så
dan og mindre vægt på sammenhængene.

Amtssamfundenes årbøger

Amtssamfundene synes stadig at leve med det 
gamle videnskabsideal.

Amtssamfundenes hovedtanke om historie 
for folket, er på en eller anden måde næsten 
altid medtaget i de vedtægter, der blev for
muleret ved deres oprettelse. Tydeligvis en 
ting, som dengang var af stor betydning. P. 
V. Christensen redegør i sin artikel for, hvor
ledes Ribesamfundet ikke blot inspirerede til 
oprettelse af en mængde nye samfund, men 
også forsynede dem med vedtægter.17 At 
overtage vedtægter fra allerede eksisterende 
foreninger var imidlertid ikke noget nyt, det 
var også sket ved oprettelsen af mange 
andelsmejerier og brugsforeninger. I følge 
Vagn Skovgård-Petersen og mange andre, 
startede det hele med provst Nissens foredrag 
i Esbjerg den 10. februar 1902. I dette fore
drag udtrykkes de tanker, som skulle blive de 
bærende i de amtshistoriske samfunds arbej
de i lang tid fremover. Nissen pegede på opli
velsen af den historiske sans gennem lokalhi
storien. Han mente, at en sådan oplivelse var 
nødvendig, fordi folk var for optagene af ti
dens strømninger og derfor helt glemte forti
den. Nissen så tre grunde til beklagelse, og 
disse bliver samtidig til tre argumenter for lokal
historien:

1) » . . .for at kende tiden må man også til en 
vis grad kende fortiden, hvorpå den byg
ger«.

2) » . . .fordi jeg ikke ved noget bedre middel 
end det at kende fortiden og udvikle den 
historiske interesse til at fa samfundsfølel
sen frem i god forstand«.

3) » . . .endelig fordi det er så fornøjeligt og 
oplivende at sysle dermed, vistnok for de 
allerfleste«.18

Nok bærer disse ideer præg af, at Nissens fo
redrag blev holdt kort efter forfatningskam
pens ophør, men provsten havde visioner og 
så perspektiver, og hans ideer er derfor stadig 
gyldige. Oplysningen om fortiden, der gør det 
muligt for os bedre at vurdere vor egen tid.

17. Peter V. Christensen s. 200.
18. Fra Ribe amt, 1977 (Jubilæumsbog). Vagn Skovgård-Petersen: Undervejs til »Oplivelsen af den historiske Sans«, s. 
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Historien som et politisk redskab (af Nissen 
opfattet i forsonende betydning). Og endelig, 
at historie kan og bør være underholdende og 
oplysende på samme tid.

I årbogsartiklerne har amtssamfundene ik
ke altid kunnet honorere disse krav:

1) Artiklerne er i mange tilfælde specielle og 
unikke uden sammenligninger til deres 
egen tid.

2) Der er sjældent fra forfatternes side foreta
get nogen personlig vurdering af indhold 
og anvendt materiale. Derved får læseren 
svært ved at finde noget at forholde sig til.

3) Det underholdende bliver ofte et en- 
ten/eller og ikke et både/og. Underhold
ning for underholdningens skyld hører ik
ke hjemme i årbøgerne. Nissen mente jo 
netop, at de tre ting hang sammen.

Lad os tage fat på det sidste. Netop det, at 
underholde uden nærmere eftertanke, er alt
for udbredt i dag. Det er noget der umiddel
bart fænger og har sit store publikum, men 
det er indholdsløst og uden holdning eller vi
sioner. Vi mener, at amtssamfundene skal 
passe på ikke at prostituere sig i konkurren
cen med medierne. Det, at have et stort pub
likum er ikke i sig selv positivt. Man må være 
opmærksom på, at det også forpligter. Amts
samfundene har med hensyn til hvervning af 
nye medlemmer undertiden forsøgt at følge 
med tidens mere eller mindre poppede frem
gangsmåder -  vi hentyder her til enkelte regi
onale hvervningskampagner.19 Dette er også 
udmærket, hvis det ikke blot er for medlems
tallets egen skyld. Når man har faet fat i folk, 
må de også fastholdes i et engagement og ikke 
blot reduceres til passive kontingentbetalere.

En af forklaringerne på, hvorfor de amtshi
storiske samfund ikke har formået at leve op 
til deres erklærede formål, ligger givetvis i 
selve deres organisationsstruktur. Ser man på 
deres bestyrelser/redaktioner og forfatter
kredse, observeres, at der i høj grad er tale om 
personsammenfald. I mange tilfælde består 
disse grupper af ældre folk, og der er stor 
kontinuitet og kun ringe udskiftning. Herved

videreføres traditioner og tidligere tiders ide
aler nemt, mens det er så som så med nyska
belser. Den yngre generations lokalhistoriske 
aktiviteter synes i langt højere grad at foregå 
inden for rammerne af lokalarkiver og sogne
historiske foreninger. Begge disse forenings
former er af nyere dato, og tidssvarende ideer 
og aktiviteter hår derfor haft større mulighed 
for at trænge igennem. Og med disse nye for
eninger har amtssamfundene fået et sundt 
supplement. Amtssamfundene trænger til at 
generationsskifte, og man må spørge, om 
grunden til at dette ikke kommer er, at besty
relser og redaktioner sidder for fast, eller om 
det er fordi nye og yngre folk ikke kommer til? 
De to ting hører sammen. Vi vil lade spørgs
målet besvare af de mange samfund, forenin
ger og arkiver ude omkring i landet.

En anden forklaring kan være, at amts
samfundene ikke har bredde og engagement 
nok i aktiviteterne. Der satses for meget på 
årbøgerne. Dette sidste vil vi forsøg at uddybe 
lidt nærmere.

II.4. Amtssamfundenes muligheder og begrænsnin
ger
Det vil nok ikke tjene noget formål at forsøge 
at begrænse amtssamfundenes opgaver, akti
viteter og muligheder, snarere må man prøve 
på at udvide virkeområdet uden at sætte no
gen grænser og dermed udelukke nogle felter, 
som måske ikke kan dyrkes af alle amtssam
fund, men blot af nogle enkelte. Det må såle
des være op til de enkelte amtssamfunds
medlemmer at afgøre, hvorvidt de og deres 
forening har behov for og energi til at forsøge 
sig med yderligere aktiviteter. Nogle af de 
muligheder vi ser for amtssamfundene er, at 
de f.eks. kunne have rådighed over et lokale i 
det stedlige kulturhus, bibliotek eller skole, 
hvor foreningen kunne arrangere forskellige 
kurser og foredrag alt efter medlemmernes 
behov og ønsker. Amtssamfundene kunne 
fungere som »medhjælpere« for medlemmer, 
der ønsker at oprette f.eks. lokale studiekred
se, og medlemmerne kunne i samfundenes lo
kaler ved foredragsrækker o.l. komme i kon

19. F.eks. har man i Vejle brugt at sende personlige breve ud i et udvalgt distrikt.
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takt med hinanden, diskutere fælles proble
mer og udveksle erfaringer og resultater.

Vi mener også, at amtssamfundene bør gå 
aktivt ind i samarbejdet med de lokale arki
ver, museer og biblioteker om oprettelse af og 
arbejde med de lokalhistoriske samlinger og 
udstillinger på museerne etc. Ligeledes bør 
der være et aktivt samarbejde med de lokale 
afdelinger af oplysningsforbundene for at få 
foreningens studiekredse og foredragsrækker 
ind under fritidsloven. Samarbejdet skulle og
så gælde folkeskolerne indenfor amtet, f.eks. i 
forbindelse med inddragelsen af lokalhistorisk 
stof i undervisningen. I øvrigt bør amtssam
fundene også i størst muligt omfang samar
bejde med allerede eksisterende foreninger 
indefor lokalområdet f.eks. miljøgrupper, be
boergrupper o.l.

Hvis amtssamfundene giver sig i kast med 
nogle af disse arbejdsområder, kan det ske via 
en strukturændring, således at de enkelte 
amtssamfund fungerer som en slags »para
plyorganisation« i de enkelte amter for alle, 
der på den ene eller anden måde beskæftiger 
sig med lokalhistorie.

Disse visioner er nok ambitiøse, men på 
den anden side tror vi, at de er nødvendige for 
amtssamfundenes fortsatte overlevelse og 
funktion. Amtssamfundene må mere aktivt 
beskæftige sig med de nævnte områder, som 
vi også finder helt naturligt henhørende un
der amtssamfundenes interesseområder. Ar
bejdet hermed ville også kunne formidles vi
dere til alle medlemmer gennem mindre ar
tikler forfattet af de folk, der selv arbejder 
med de respektive emner, således at årbogen 
også kunne bruges til gensidig orientering og 
evt. derigennem inspirere andre medlemmer 
til selv at gå i gang. Her skal understreges, at 
vi finder udgivelsen af årbøger meget vigtig, 
idet medlemmerne i disse har mulighed for at 
ytre sig.

Afslutning
Med det foregående håber vi at have medvir
ket til at skabe debat om forholdene i amts

samfundene, men vi vil gerne understrege, at 
artiklen ikke skal opfattes som vor samlede og 
endegyldige løsning på, hvorledes samfunde
ne bør fungere.

For at undgå misforståelser vil vi gerne 
fremhæve, at vi naturligvis også har fundet en 
lang række positive træk i amtssamfundenes 
virke op gennem dette århundrede, således 
udgivelsen af årbøgerne som repræsenterer en 
meget stor del af periodens samlede lokalhi
storiske litteartur. I årbøgerne har ikke-fag- 
uddannede lokalhistorikere haft mulighed for 
at komme til orde, og med dem har amts
samfundene formået at fastholde en vis inter
esse for lokalhistorien samtidig med, at pro
fessionelle historikeres engagement i amts
samfundene har bidraget til at give lokalhisto
rien en videnskabelig status. Det er dog sådan 
-  her som alle andre steder -  at videreudvik
lingen går gennem såvel positiv som negativ 
kritik, og mange både inden- og udenfor 
amtssamfundenes rækker vil sikkert give os 
ret i, at der må ske en udvikling i aktiviteter
ne, hvis man fortsat ønsker at samle folk om 
lokalhistorien indenfor amtssamfundenes 
rammer. I de seneste år har lokalhistorien 
oplevet et kolossalt opsving, hvilket bl.a. har 
givet sig udslag i mange bogudgivelser og en 
voksende tilslutning til faget på universiteter
ne, og vi ser det kun som en positiv ting, hvis 
denne opblomstring kunne fa grobund i de 
amtshistoriske samfund.

Efterskrift
Efter at ovenstående er blevet indleveret har 
Verner Bruhn i en artikel i forrige nr. af For
tid og Nutid givet udtryk for nogle syns
punkter, som giver anledning til en enkelt 
kommentar nemlig: at de ændringer, som 
Verner Bruhn påpeger er sket i Historisk 
samfund for Ribe amts virke, næppe kan siges 
at have generel gyldighed for de øvrige amts
samfund.20 Men det er da kun glædeligt, 
hvad der er sket i Ribe, og vi håber meget, at 
det vil få en afsmittende effekt.

20. Verner Bruhn: Et amtshistorisk samfund. Fortid og Nutid 1981 bd. 30 s. 255-268.
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Debat

Karsten Thorborg:
Hvad er historie?
Poul A. Jørgensen har fra sit sympatiske lille 
enmandsforslag i Haarby spurgt en række hi
storikere og andre professionelle meningsfor
midlere om deres syn på historien.1 Det er 
unægtelig et åbent spørgsmål at skulle besva
re på nogle få sider, og det kan ikke undre, at 
de 10 bidragydere har svaret essayistisk og ud 
fra meget forskellige perspektiver og positi
oner. F.eks. har rektor emeritus Erik Lund 
skrevet om historie som dannelsesfag i gym
nasiet, mens undervisningsinspektør Kamma 
Struwe har anlagt et mere videnssociologisk 
perspektiv. Men der er ingen uenighed mel
lem dem. Begge essays er skrevet ud fra en 
traditionel humanistisk position, og de sup
plerer blot hinanden ved perspektivernes for
skellighed. I andre tilfælde er der derimod 
tale om dybtgående positionel uenighed. Det 
gælder således Benito Scocozza og Johs. Sløk, 
der som de eneste af samlingens bidragydere 
har formuleret teorier om, hvad der måtte 
være historiens drivkræfter, men fra hen
holdsvis en marxistisk og en idealistisk posi
tion. Sådan har Poul A. Jørgensen imidlertid 
netop ønsket det, fremgår det af hans forord. 
»Måske bliver én læser anfægtet af denne ar
tikel, en anden bekræftet af hin. Det væsentli
ge spørgsmål er jo, hvad du mener, historien 
er« (s. 8). Bogen skal altså stimulere til per
sonlig stillingtagen. Desuden mener han, at 
der er sket en opblødning af de senere års 
dogmatiske positioner, og at tiden er inde til 
samtale.

Man kan have sine tvivl om, at et sådant 
historiesynenes supermarked skulle være et

særlig godt middel til at fremkalde kvalificeret 
stillingtagen og debat. I hvert fald ville det 
stille store krav til redaktøren om at skaffe 
bidrag med tilstrækkelig argumentationsdyb
de og repræsentativitet. Men sådan har Poul 
A. Jørgensen ikke opfattet opgaven. Han har 
taget den litterært og common sense. I sit 
ganske korte forord giver han indtryk af at 
være åben overfor spørgsmålet om, hvad hi
storie måtte være, men det er en åbenhed, 
som blot betyder, at han selv indtager en re
lativistisk position, hvor betoningen helt er 
lagt på den personlige mening, ikke på 
spørgsmålet om denne menings rigtighed. At 
udvikle et bevidst historiesyn bliver på den 
måde reduceret til i sidste instans at være et 
spørgsmål om at identificere sine smags- og 
værdipræferencer. Som han har formuleret 
sin opfattelse, kunne læseren fa det indtryk, at 
den udgør en slags metaramme for al fornuf
tig diskussion om historiesyn, men ikke alle 
bogens bidragydere ville kunne acceptere 
dette, f.eks. ikke Scocozza, og den har aldrig 
været uanfægtet.

Der er i sig selv ingen grund til at gøre mere 
ud af Poul A. Jørgensens korte og uprætenti
øse forord, men det er et godt udgangspunkt 
for at skitsere nogle positioner, som det er 
vigtigt at skelne mellem, og som bogens bi
drag kan sættes i relation til. Han skriver, at 
historien er et mysterium, men at vi er nødt til 
at systematisere den, og at vi gør det af hen
syn til nutiden. I den historieteoretiske debat 
er en sådan position blevet hævdet med styrke 
fra mange sider, bl.a. af Charles A. Beard i 
hans opgør med den amerikanske ranketra
dition,2 og den er blevet betegnet som »præ-

1. Hvad er historie. Forlaget i Haarby, 1981, med bidrag af Per Stig Møller, Erik Lund, Hans Henningsen, Benito 
Scocozza, Hans-Ole Hansen, Johs. Sløk, David Gress, Elsa Gress, Erland Porsmose og Kamma Struwe.

2. Written history as an act of faith, 1934, optrykt i Hans MeyerhofT: The philosophy,of history in our time, 1959 s. 
140-51. Jvf. også That noble dream, 1935, optrykt i Fr. Stern: Varieties in history, 1956 s. 315-28.
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sentismen«.3 Dens erkendelsesteoretiske for
udsætning er, at kun det konkrete er virkeligt, 
og som sådan er fortidens virkelighed -  »hi
story as past actuality« -  uerkendbar. Histo
rikeren kan aldrig gengive fortidens virkelig
hed »wie es eigenlich gewesen ist«. Kildekri
tik og videnskabelige metoder kan fastslå 
kendsgerninger og formulere andre begræn
sede teorier om denne virkelighed, gengive 
den kan de ikke, og selv de etablerede kends
gerninger findes kun i historikerens hoved.4 
Hans afgrænsning af emnet, udvælgelse af 
kendsgerninger og strukturering af emnet er 
et bevidst eller ubevidst udtryk for hans tids
bundne forudsætninger og interesser. Sam
menlignet med det 19. århundredes empiristi
ske traditioner er præsentismen langt mere 
selvreflekteret og åben overfor spørgsmålene 
om historikerens aktive funktion i forsknings
processen, dennes historiske betingethed og 
historikerens samfundsmæssige ansvar. Men 
prisen herfor har været opgivelsen af det klas
siske sandhedskrav. I stedet sættes, hvad jeg 
vil kalde et redelighedskrav om at respektere 
etablerede kendsgerninger og om ikke at 
skjule de organiserende synspunkter og vær
dier.

Problemet om den konstruktive historiske 
erkendelses forhold til den fortidige -  og nuti
dige -  virkelighed voldte herhjemme allerede 
Kr. Erslev problemer. Og selv om de fleste 
praktisk arbejdende historikere nok forud
sætter, at deres teorier handler om virkelige

strukturer og processer i fortiden, bliver de 
ofte bløde i knæene, når de skal forsvare sig 
mod præsentisternes erkendelsesteoretisk 
funderede påstand om, at deres »systematise
ringer« af fortiden nødvendigvis blot er en 
gruppeintegrerende ideologi. Erslev prøvede 
at løse dilemmaet ved at give videnskabskra
vet om erkendelsens almengyldighed og kej
seren hver sit: for historieforskningen fast
holdt ham et subjektfornægtende empiristisk 
videnskabsideal, men til gengæld ønskede 
han at bryde en lanse for den præsentistiske 
historieskrivnings berettigelse.5 Som påvist af 
Povl Bagge i 1940 er imidlertid også den 
snævre historiske forskning »subjektiv« i 
Erslevs forstand. Al (historisk) erkendelse er 
subjektbetinget, men det udelukker ikke ide
alet om dens almengyldighed. Det var Erslevs 
videnskabsbegreb, der var uholdbart. »Et hi
storisk arbejdes videnskabelige karakter af
hænger af, i hvor høj grad iagttagelserne er 
rigtige, bearbejdelsen logisk og begge dele el
ler en af delene original«, skrev han og ænd
rede på grundlag af dette videnskabsskriteri- 
um Erslevs principielle skel mellem historisk 
forskning og uvidenskabelig, men meningsgi
vende historieskrivning, til at være et skel 
mellem videnskabelig historieforskning/ 
-skrivning og historisk belletristik.6 Om netop 
denne formulering af et kriterium for histori
ens videnskabelighed er den stærkest mulige 
er et spørgsmål, som ikke skal diskuteres på 
dette sted.7 Det afgørende er, at Bagge har

3. Adam Schaff: Historie og sandhed, (dansk overs.) 1977 s. 87-123.
4. Carl L. Becker: What are historical facts?, 1955, optrykt i Meyerhoff anf. værk s. 120-37. Becker sammenligner 

f.eks. Cæsars overskridelse af Rubicon og mordet på Lincoln som henholdsvis anskuelige begivenheder og som 
udvalgte historiske kendsgerninger.

5. Kr. Erslev: Historieskrivning. Grundlinier til nogle Kapitler af Historiens Theori, 1911.
6. Povl Bagge: Om historieforskningens videnskabelige karakter. Historisk Tidsskrift 10 rk. V s. 367 & 368.

Leo Tandrup har benægtet, at Erslev forstod forskellen mellem historieforskningen og historieskrivningen som 
andet end en gradsforskel. Som begrundelse herfor anfører han, at Erslev var klar over, at også kildekritikken og den 
egentlige forskning var subjektafhængige. Det afgørende er imidlertid, at Erslev fastholdt et subjektfornægtende 
videnskabssyn, og at han derfor søgte at begrænse det subjektive element mest muligt for historieforskningens 
vedkommende. Hans opfattelse af historieskrivningen var derimod præsentistisk. Leo Tandrup: Ravn II, 1979 s. 
304-21. Jvf. Povl Bagge: Dr. Leo Tandrup og Kr. Erslevs afhandling »Historieskrivning«, Historisk Tidsskrift bd. 
80 1980 s. 452-57. Jeg har selv skrevet om historiesynet hos Erslev i Historisk Teknik i Hist. 7, 1974 og i 
Arbejdspapirer til historisk metode, 1975/76 s. 1-15 & 41-46.

7. Bagge skriver andetsteds i afhandlingen, at historikerens udvælgelse af kendsgerninger ikke er vilkårlig. »Han 
bedømmer de enkelte faktorers betydning efter deres rolle i en betydningsfuld kausalsammenhæng« (s. 370). Og at 
proportionerne i helhedsbilledet ikke må være »væsentlig urigtige, målt med forskningens øjeblikkelige standpunkt« 
(s. 360). Hvis disse krav skal bringes ind under definitionen, må ordet »iagttagelser« i det mindste tolkes meget 
bredt.
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brudt med Erslevs subjektfornægtende 
kendsgerningspositivisme for den historiske 
forskning og med det tilsvarende anskuelig
hedskrav for historieskrivningen, og at han 
har formuleret et heuristisk videnskabskrite
rium, som gør en rationel diskussion om de 
historiske produkters almengyldighed mulig, 
selv om de behandler omfattende emner og 
måtte være skrevet ud fra et engagement i 
nutidens problemer.8 Det er det brud, Col
lingwood har kaldt »den kopernikanske re
volution i historieteorien«, nemlig forståelsen 
af det skifte, den moderne historieforskning 
har foretaget fra troværdighedskritik af beret
ninger til realkritikkens kendsgerningsud
nyttelse. Det var herhjemme Erslev, der med 
sit begreb om levningsudnyttelse tog det 
første skridt til at tematisere dette brud, men 
først Bagge tog konsekvensen af det ved at 
beskrive forskningsprocessen som udvælgen
de, skabende og kritisk i Collingwoods for
stand.9

Med denne normative forståelse af den hi
storiske forskningsproces har Bagge foretaget 
et afgørende brud med det 19. århundredes 
empiristiske traditioner, og han har i det 
mindste distanceret sig markant fra præsen
tismens radikale erkendelsesrelativisme, selv 
om også han kalder sig »relativist«. Det er 
blot en relativisme, som væsentlig indskræn
kes af fagets videnskabelige metoder.10 I sin 
fornemme afhandling, Historiesyn og histo
rieforskning, fra 1952 har Bagge begrundet, 
hvorfor en sådan relativisme efter hans 
mening er uomgængelig. For det første er det 
ofte praktisk umuligt at dømme om, hvilken 
af flere konkurrerende historiske teorier, spe

cielt årsagsforklaringer, der er den rigtigste. 
Denne usikkerhed giver et spillerum for histo
rikernes individuelle historiesyn i betydnin
gen: opfattelse af, hvilke kræfter der er de af
gørende for historiens forløb. For det andet er 
udvalgsprincippet et uundgåeligt vilkår for 
historieforskningen. Dels er de potentielle hi
storiske emner ubegrænsede, dels er de en
kelte emner uudtømmelige. For det tredie er 
historikeren selv et historisk væsen og hans 
erkendelsesmuligheder begrænsede af hans 
tid og biografi. Men disse forhold udelukker 
ikke principielt idealet om en fuldstændig for
ståelse af fortidens virkelighed i dens erkend- 
bare strukturer og fulde kompleksitet. Det er 
en praktisk bestemt »relativisme«, der reali
stisk betoner historikerens begrænsninger og 
erkendelsens historicitet.

I forhold hertil synes Bagge imidlertid at 
tage et afgørende skridt over i en principiel 
relativistisk position, når han i polemikken 
mod Martin A. Hansen taler om »relativis
mens onde cirkel« og indirekte begrunder 
denne med indsigten i erkendelsens subjekt- 
betingethed og i forskerens aktive funktion i 
forskningsprocessen.11 Sådan er han i det 
mindste blevet forstået, og forudsætningen for 
en sådan principiel relativisme er en naiv
realistisk virkelighedsopfattelse.

En position, der drager konsekvensen af 
indsigten i den historiske erkendelses histori
citet og af »udvalgsprincippets« uomgænge
lighed uden at ende i en erkendelsesrelativi
stisk eller en erkendelsesidealistisk position, 
vil jeg kalde »perspektivisme«.12 Den bryder 
med forudsætningen om, at kun det konkrete 
er virkeligt, og forstår den historiske erken-

8. Ib Thiersen har i sin hegelianske kritik af Bagge vendt dette forhold på hovedet. Efter hans mening repræsenterer 
historieskrivningen i Erslevs forstand »den nødvendige objektivitet«, mens historieforskningen betegner »den tilfæl
dige objektivitet«. Han mener, at Bagge med sit videnskabskriterium har inkorporeret historieskrivningen under 
denne »tilfældige objektivitet«. Ib Thiersen: Povl Bagge’s historiesyn. Historievidenskab 2, 1975.

9. Povl Bagge: Historiesyn og historieforskning. Trykt i Videnskab og livssyn i serien Mennesket og tiden VII, 1952 s. 
71f. R. G. Collingwood: The Idea of History, 1946 s. 246. Jvf. Bernard Lonergan: Method in Theology, 1971 s. 205.

Det er dette skifte fra troværdighedskritik til realkritik, Kai Hørby har forsøgt at indkredse historiografisk med 
begreberne »forskning« og »eksperiment« i foredraget Den ældre historiske kritik i Danmark, trykt i Historisk 
Tidsskrift bd. 80 1980 s: 341-54.

10. Povl Bagge: Historie som videnskab. Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri 1942 s. 493f.
11. S. 84f.
12. Jvf. Bernard Lonergan: nævnte værk s. 214-20 og Wolfgang J. Mommsen: Social conditioning and social relevance 

of historical judgments, History and Theory, Beiheft 17, 1978.
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delse som svar på spørgsmål, uanset om disse 
angår konkrete forhold eller f.eks. forklarende 
dynamiske strukturer. Historien forstås hver
ken som et deterministisk eller teleologisk sy
stem eller som et mysterium, men den er så 
umådelig og kompleks, og historikerne er så 
involverede i den, at de må spørge udfra deres 
begrænsede og historisk betingede perspekti
ver. Det indebærer imidlertid ikke, at de ikke 
kan finde sande svar på deres spørgsmål, eller 
at deres spørgen ikke i sidste instans intende- 
rer at bidrage til en historisk helhedsforståel
se.13 Det er muligt, at man i et givet tilfælde 
må opgive at finde en definitiv forklaring på 
et fænomen, men det betyder ikke, at dette 
ingen årsager har haft eller, at der ikke kan 
formuleres et heuristisk sandhedskriterium. 
Afgørelsen af, om en given historisk hypotese 
er sand, beror på en rationel dom om dens 
overensstemmelse med de relevante data.14 
Og sandhedskriteriet herfor er, at alle rele
vante data er taget i betragtning, at alle rele
vante spørgsmål er stillet og besvaret, at sva
rene rammer plet, og at de er usårlige.15 Om 
det i et konkret tilfælde er lykkedes, må kri
tikken og senere forskning vise, men den be
vidste uddifferentiering af domsniveauet gør 
det muligt at bryde med den principielle er
kendelsesrelativisme såvel som med erkendel
sesidealismen, ligesom bevidstgørelsen om at 
indsigter fremkommer som respons på un
dren og spørgen gjorde det muligt at bryde 
med empirismens afbildningsteori for erken
delsen.

Tilbage er præsentisternes betoning af hi
storikerens ansvar. Man kan finde sande og 
sandsynlige svar på både væsentlige og uvæ
sentlige spørgsmål -  væsentlige i forhold til 
videnskabens interne videreudvikling eller 
mere direkte i forhold til praktisk-etiske be
hov i samtiden. At drive historisk forskning er 
også at handle, og hermed rejses ansvarlig
hedsspørgsmålet. Som alle andre må histori
keren afveje en række hensyn i sin handlen, og 
kriteriet for moralsk objektivitet er, at han har 
taget og afvejet alle relevante hensyn. Hvori 
disse består, er det hans eget ansvar at afgøre, 
men spørgsmålet ligger ikke uden for den ra
tionelle sfære.16

Som historiker vil det være nærliggende, 
om forskeren tillægger sin handlemådes kon
sekvenser for fagets udvikling og for det fagli
ge miljø særlig vægt, men der er også de vide
regående spørgsmål om hans forsknings 
samfundsmæssige betydning i bred forstand. 
Og det er fremfor alt det spørgsmål, bidrag
yderne til Poul A. Jørgensens samling har 
søgt at besvare på et alment plan. De har 
udfra forskellige perspektiver og positioner 
procederet historiens sag for en ikke-faglig ju
ry. Johs. Sløk mener, at vi er ved at miste 
forbindelsen til de kulturkonstituerende my
ter og dermed vor kulturbetingede identitet. 
Mens Scocozza omvendt mener, at den slags 
forsøg på »at grave de »almene fælles« kul
turværdier frem« er kvælende for en virkelig 
beskæftigelse med historien (s. 67). Men bo
gens tyngdepunkt udgøres af en gruppe bi-

13. Herved inddrages også historikerens spørgeaktivitet under videnskabens begreb. Det er ellers den rationelle kerne i 
Ib Thiersens kritik af den »tilfældige objektivitet«, at historikerens valg af emne læggges uden for videnskabsbegre
bet. »Hvad, hvorfor og til hvad der udvælges er ligegyldigt, det er blot mere eller mindre interessant eller væsentligt. 
Hvad der har betydning er således kun den videnskabelige gyldighed«. Anf. arb. s. 41.

14. Sml. m. Bagges citat fra A. D. Jørgensen: »Efter min egen erfaring må jeg antage, at dette er vejen til at blive istand 
til historisk forfatterarbejde: først at finde en kærne, en ledende eller forklarende tanke i den fremragende mands 
livsgerning, i en tidsalder, i en række af tildragelser osv.« Men når »det første skridt til at blive historiker . . .  er det 
at kunne finde en samlende tanke i emnet, så er det andet det at overveje denne tankes berettigelse efter en 
omhyggelig undersøgelse af det overleverede; dertil kræves megen selvovervindelse og tålmodighed«. Det er en 
erfaren og selvreflekteret historikers skelnen mellem, hvad der siden er blevet kaldt henholdsvis »the context of 
discovery« og »the context of verification«. Citeret fra Povl Bagge: Om historieforskningens videnskabelige karakter 
s. 376.

15. Bernard Lonergan: anf. værk s. 191. Jvf. mine Arbejdspapirer til historisk metode s. 59f. Det er det samme 
kriterium, vi spontant anvender i dagligdagen og for forståelsen af den intenderede mening med en tekst. Jvf. 
Arbejdspapirerne s. 76ff.

16. Nogle af de filosofiske forudsætninger for denne position findes behandlet i Bernard Eric Jensen: Et bidrag til 
revisionen af metodelærens grundlag. Historisk Tidsskrift bd. 76 1976.
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drag, hvis positioner strækker sig fra en ers- 
levsk skelnen mellem »grundforskning« og 
»anvendt videnskab« (s. 24) til en rendyrket 
præsentistisk postition. Det første gælder bi
dragene fra Per Stig Møller, Elsa Gress og 
tildels David Gress. De vil ligesom Erslev af
skærme historievidenskaben fra ethvert nuti
digt engagement, og de lyser på det grundlag 
al »ideologisk« historievidenskab i band som 
intellektuel uredelighed og manipulation. Og 
det uanset om der er tale om traditionel hu
manistisk historieskrivning eller om moderne 
normativ teoriformidlet historievidenskab af 
f.eks. marxistisk eller psykoanalytisk obser
vans. Efter således at have amputeret histo
rieforskningen for værdier og mening, bryder 
de nok en lanse for betydningen af at forholde 
sig til historien, men vel at mærke rent per
sonligt. Som »anvendt videnskab« må histo
rien nemlig kun bruges som kunstnerisk in
spirationskilde og som individuelt erfarings
grundlag. Såvidt jeg kan bedømme på det fo
religgende grundlag er i hvert fald Per Stig 
Møllers og Elsa Gress’ position prækritisk i 
Collingwoods forstand og uforenelig med 
moderne samfundsanalyse.17

Så er askovforstander Hans Henningsen 
mere folkelig og åben overfor historikerens 
nutidsbestemte engagement. Han har for
uden Grundtvig læst både Popper og Adorno 
og vil erstatte overtroen på den »autonome 
fornuft« med en bevidstgørelse af de egne le
vede traditionssammenhænge. Hans spørgen 
er altså styret af et kollektivt nutidigt per
spektiv, og det er reale traditionssammen
hænge, han forsøger at forstå. At han tillige 
fælder domme om disse traditioners værdi for 
det menneskelige samfund er måske ikke helt 
konsekvent med hans historistiske værdifilo- 
sofi, men uhyre fornuftigt. På det grundlag 
skulle der være gode betingelser for en frugt
bar meningsudveksling med adskillige marxi
ster, selv om Henningsen synes at opfatte 
netop dem som arvtagere af den farlige »su
perhumanisme« (s. 49). Mens Henningsens 
postion befinder sig i grænsezonen mellem

den præsentistiske og den perspektivistiske 
position, argumenterer den unge museumsin
spektør fra Kerteminde, Erland Porsmose, for 
den præsentistiske positions uomgængelig
hed.

Der er altså virkelig adskillige positioner og 
perspektiver at blive anfægtet af i bogen, og 
den vil sikkert navnlig finde god anvendelse i 
forskellige former for undervisning, hvor en 
lærer kan lede samtalen og klare begreberne. 
Men dens brugsværdi begrænses af, at re
daktøren for det første ikke har sikret sig, at 
de enkelte bidrag har faet en argumenta
tionsdybde, som gør det muligt at identificere 
positionerne ordentligt og tage stilling til 
dem. Og for det andet af, at han ikke har 
sørget for en bedre repræsentativitet af sam
lingens positioner. Navnlig har den en klar og 
meget unuanceret antimarxistisk slagside. -  
Det er dog ellers især marxisterne, der har 
udfordret de etablerede humanistiske og po
sitivistiske positioner. Og hvis der er tale om 
en vis opblødning af 70ernes hårdt optrukne 
fronter, hvad jeg tror er rigtigt, var det vel 
især mellem og om de parter samtalen skulle 
føres. Men derfor kan man selvfølgelig have 
udbytte af at læse de enkelte bidrag, selv om 
kvaliteten er stærkt svingende. Især har jeg 
haft fornøjelse af at læse Lejreforsøgscentrets 
Hans-Ole Hansens meget personlige sokrati
ske dialog, Gensyn med øksen. Han er åben
bart ikke for ingenting søn af Martin A. Han
sen. Det er en underfundig refleksion over 
dennes essay, Øksen, fra Tanker i en Skor
sten, og de to essays bør læses sammen.

Jeg har i denne blanding af en anmeldelse 
og et historieteoretisk debatindlæg lagt væg
ten på det sidste. Mit hovedanliggende har 
været at skelne mellem den præsentistiske og 
den perspektivistiske grundposition, og Poul 
A. Jørgensens samling har for så vidt blot væ
ret en anledning hertil. Men den har vist mig 
behovet for at forsvare en aktiv humanistisk 
historieforskning og -skrivning mod beskyld
ninger for at være principielt uvidenskabelig.

17. En god indførelse i tre af dette århundredes historievidenskabelige hovedretninger findes nu på dansk i Georg G. 
Iggers: Moderne historievidenskab, 1980 med en vigtig efterskrift af Bernard Eric Jensen.
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Mogens Rüdiger:
En idehistorisk kommentar til 
historievidenskabens krise

Foranledningen til disse overvejelser er vo
res besvær med overfor os selv og andre at 
definere humanistisk videnskab: hvad den 
er, hvad den bør være, hvad den går ud på, 
hvad den kan bruges til. ( . . . )  Man kan 
kalde denne tilstand en krise, men lad os i 
første omgang blot konstatere et selvople
vet ubehag.
(H. Eriksen m.fl.: Dansk Historieviden
skabs krise, Odense s. 4 og 6).

De senere års historiske debat ( . . . )  af
spejler uden tvivl mange historikeres for
nemmelse af, at den igangværende forsk
ning savner overordnede eller entydige sty
ringshypoteser.
(H. K. Larsen og J. H. Tiemroth: Dansk 
historiografisk projektgruppe, Historisk 
Tidsskrift 1980:2).

Historikere føler et ubehag, en mangel på sty
ringshypoteser, historievidenskaben er i krise 
-  siges det, og er det blevet sagt siden slutnin
gen af 60’erne.

Hvad er en videnskabelig ’krise’? Er den 
aktuelle ’krise’ en vækstkrise eller en ’krise’ 
som udspringer af en konfrontation med an
dre videnskabelige tilgange, dvs. en ideolo
gisk krise. Spørgsmålet er ikke eller sjældent 
blevet besvaret, og alligevel reagerer nogle hi
storikere på ’krisen’; enten ved at forsøge at 
løse problemerne indefra, på videnskabelig 
vis, eller ved at forlade videnskaben og udefra 
problematisere de videnskabelige principper 
som følge af en famlende usikkerhed overfor 
videnskabelig erkendelse. De radikal-subjek- 
tivistiske historieprofeter, som hævder den 
fuldstændige indlevelse og historieskrivnin
gens opløsning i kunsten, turde være de 
fremmeste eksponenter for denne udefra-vi-, 
denskabelige famlen. Et eksempel: Tandrup’s 
bog om Ravnen handler ikke om Erslev men 
om Tandrup i den illusionære ravns skikkelse.

Disse spiritualistiske forsøg på at redde hi
storievidenskaben ved at ’begrænse’ den til

historikeren er ikke nye. Formen og graden af 
radikaliteten er måske specifik, men målet er 
det samme, nemlig angrebet på videnskaben 
og ikke mindst på materialismen. I dagens 
Danmark rettes angrebet primært mod posi
tivismen, som den fremherskende viden
skabstendens, der åbner op for materialismen 
ved delvist at anerkende det historieviden
skabelige objekts uafhængige eksistens.

Som sagt, problemstillingen er ikke ny. 
Omdrejningspunktet er: hvordan sikres histo
rieforskningens objektivitet, hvor objektiv og 
metodisk er historieforskningen? Det er ide
alismens grundlæggende problemstilling: 
hvad er objektiv erkendelse? Og det overord
nede svar: overensstemmelse mellem subjekt 
og objekt. Spørgsmålet er grundlæggende bå
de for positivisterne og deres subjektivistiske 
angribere; uenighederne dukker op ved den 
første konkretisering af svaret, men mit for
mål er blot at påpege, at problematikken er 
den samme, nemlig subjekt-objekt-proble- 
matikken.

Det har for mig været en væsentlig grund til 
denne kommentars udgangspunkt i Stuart 
Hughes’ bog fra 1958 (Bevidsthed og sam
fund, samfundstænkningen i Europa 
1890-1930, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 
1980) om positivismekritikken omkring 
århundredeskiftet, som nu foreligger på 
dansk. ’90’erne-generationen’ formulerede -  
presset af krisestemningen, af angsten for de 
gamle sædvaners og institutioners undergang 
-  et svar på problematikken, som lod »sam
fundsiagttagerens subjektive holdning« 
komme i forgrunden (s. 16 og 17). Og det 
gjorde de ved at vende tilbage til Oplysnings
filosofien, eller i det mindste væsentlige dele 
af den, hvilket iflg. Stuart Hughes peger i den 
rigtige retning, for » . . . som ledetråde for 
handlemåde og intellektuel forskning kan vi 
kun forkaste oplysningens principper med fa
re for os selv« (s. 26).

Denne holden fast ved de gamle normer, 
denne søgen tilbage for at komme frem, viser 
sig også i ’krise-debatten’ i dag: » . . . den kri
tiske situation, vi befinder os i for øjeblikket 
beror bl.a. på, at den historieforskning, som 
nåede sin moderne skikkelse i England og 
Tyskland i sidste generation af 1700-tallet, er
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blevet ført på vildspor af senere impulser, at 
mange af den grundlæggende indsigter er gå
et tabt«. (E. Ladewig-Petersen i indledningen 
til Dansk historiografisk projektgruppe: 
Nyere dansk historieforskning I (dupi.) 1980, 
s. 7).

Men Stuart Hughes bog er ikke blot inter
essant p.g.a. at fremherskende kriseløsninger 
har nogle fundamentale fællestræk. Hans 
metode og måde at gribe idéhistorien an på 
giver anledning til overvejelser, der kunne 
pege på nogle mangler i de hidtidige historio
grafiske analyser, og dermed bringe idéhisto
rien et skridt fremad.

Åndshistorie
Stuart Hughes skriver åndshistorie, om 
»menneskelige udtryk«: tanker, følelser, ar
gumenter, udbrud m.v. (s. 9). Heri ligger 
nemlig det ’basale’ i menneskelig adfærd, for
di historisk forandring er resultatet af en be
vidst mental virksomhed, »historien (er) be
retningen om frihed« for nu at tale med 
Croce. Stuart Hughes placerer sig altså på et 
klart idealistisk standpunkt ved at hævde at 
forandringens drivkraft er det frie individuelle 
valg par excellence. Men ikke alle rationalise
ringer interesserer Stuart Hughes; han vil fo
kusere på de »ideer som i sidste ende vil inspi
rere . . . styrende eliter«. Og videre: »Ud fra 
den antagelse at kun et lille antal individer er 
reelt ansvarlige for oprettelsen og oprethol
delsen af civiliserede værdier, prøver man . . . 
at bestemme den fond af ideer som på en gi
ven tid er tilgængelige for mennesker, der har 
modtaget en højere almen uddannelse« (s. 
13f). Disse ’ansvarlige individer’ behandler 
han indenfor forskellige temaer: opgøret med 
positivismen, kritikken af marxismen, gen
vindingen af det ubevidste, George Sorel 
(som falder lidt udenfor), nyidealisme i histo
rien, Machiavellis arvinger, Max Weber og 
overskridelsen af positivismen og idealismen.

Rationalismen og den deraf følgende intel
lektualistiske bestemmelse af åndshistoriens 
objekt er helt central. Og ligeså centralt er 
forbindelsen »i sidste ende« til politikken. 
Derfor bogens undertitel og derfor karakteri
stikken af de behandlede forfattere som

»overgangsskikkelser mellem filosofi og vi
denskab«. Og dog -  Stuart Hughes fremlæg
ger ikke en klar fortolkning af denne sætning: 
betyder det filosofiens videnskabeliggørelse 
eller at filosofien er formidlingsfelt mellem 
den videnskabelige og den politiske praksis?

I og med denne fundamentale uklarhed -  
eller i det mindste mangel på overvejelser. -  
vedrørende relationerne mellem politik/poli- 
tisk ideologi, filosofi og videnskab, afskærer 
Stuart Hughes sig fra at indløse sit mål, at 
beskrive de idéer, der i sidste instans, inspirerer 
de herskende. Med mindre han vil lade sig 
nøje med at konstatere et vist sammenfald 
mellem politikken/politikernes handling og 
de behandlede tænkere -  eller mere banalt, at 
en person, en original tænker, er bærer af de 
civiliserede værdier og politiker.

Stuart Hughes dækker imidlertid over den 
uklarhed -  eller mere præcist, den er af for
skellige grunde ikke noget problem for ham.

For det første fordi den skjules bag katego
rien »tidsånden«. Jeg vil ikke benægte eksi
stensen af en tidsånd forstået som en tendens 
af politisk, ideologisk eller videnskabelig ka
rakter, der dominerer den politiske og idé
mæssige (herunder den videnskabelige) ud
vikling. Derimod vil jeg benægte ’tidsånden’ 
forstået som de »fælles holdninger, som til
sammen konstitutere den kritiske bevidsthed, 
der brød frem i det tidlige 20. årh.« (s. 13). 
Ikke blot fordi ’ånden’ er videnskabelig ube
stemmelig, som Stuart Hughes også påpeger, 
for hvordan bestemme en transcendens vi
denskabeligt? Men især fordi Stuart Hughes 
betegner ’tidsånden’ som »åndshistorikerens 
største bedrift« (s. 13). Det er kun en bedrift 
for de rationalistiske idéhistorikere, der rejser 
spørgsmålet. om forbindelsen og sammen
hængen imellem videnskaberne, idéerne og 
handlingerne, og om drivkraften i samfunds
udviklingen uden at ville give en videnskabelig 
besvarelse! ’Tidsånden’ er m.a.o. kun en be
drift, der tilslører det videnskabelige problem 
om relationerne imellem filosofi, ideologi og 
videnskab for i stedet at formulere svaret som 
individets frie, bevidste slutten sig til ånden, 
at kombinere det idémæssige og politiske i 
individet (tydeligst ved behandlingen af B. 
Croce, f.eks. s. 146fT) og over individet som
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åndens konkretisering, men aldrig i den 
samfundsmæssige udvikling. Hvem formule
rer »det ensarte(de) sæt problemer«:følelsen af 
truende undergang, følelsen af de gamle sæd
vaners og institutioners utilstrækkelighed? 
Svaret: en rationel skaben ensartede teorier 
som svar på følelsen; d.v.s. ikke et videnska
beligt, men et metafysisk svar.

Det metafysiske og fejlagtige i at anvende 
tidsånden som videnskabeligt begreb, frem
går da også konkret, når Stuart Hughes 
fastslår det umulige i at analysere ånden. 
Hvis man skal nærme sig virkeligheden, d.v.s. 
idéernes konkrete form og udvikling, må det 
foregå som en analyse af individuelle tænkere, 
af Åndens bærere: »en idé har ingen aktuali
tet før et konkret individ et eller andet sted i 
tid og rum har frembragt den af sin egen be
vidsthed« (s. 23).

Begrebet ’tidsånden’ er ikke blot en banal 
konstatering af eksistensen af fælles holdnin
ger på et givet tidspunkt (kort sagt: eksisten
sen af en ideologisk konjunktur). Ånden sæt
ter sig igennem, ’frembringes’, avles i et in
divids hjerne. En præcis anti-materialistisk 
konstatering!

For det andet fordi filosofien ikke tildeles 
nogen speciel selvstændighed i forhold til det 
videnskabelige arbejde. Filosofien stiller ikke 
spørgsmål, som adskiller sig fra videnskabeli
ge; Stuart Hughes gør den snarere til en over
ordnet tilgangsvinkel, en teori for videnska
berne, der fastlægger nogle aksiomer for vi
denskaben, så objektiviteten -  overensstem
melsen mellem subjekt og objekt -  sikres, og 
som siger noget om erkendelsens grundlag og 
udvikling.

Omvendt er det vigtigt at Stuart Hughes 
fastholder en forbindelse til det kulturelle og 
politiske, samtidig med at der er en vis for
bindelse til videnskaben. Sagt på en anden 
måde: En filosofisk praksis er efter min 
mening ikke at give et bud på, hvordan viden
skabelige problemer løses, det er ikke at give 
en garanti for objektiviteten, det er ikke at 
bestemme videnskabens objekt og grænser. 
Hvis dette at fastlægge kriterierne for viden
skabelig erkendelse var filosofiens opgaver 
ville videnskaben miste sin autonomi og filo
sofien ville blive en filosofi om videnskaben,

en fastlæggelse af sandheden om videnska
ben. Filosofien producerer ikke erkendelse, 
det gør kun videnskab.

Hvis der skal være nogen mening i at tale 
om filosofi, må den bestemmes i forhold til det 
terræn, der omgiver videnskabelige proble
mer, d.v.s. en filosofisk praksis er en bestem
melse af, hvad det er der sker ved bruddet 
mellem ideologi og videnskab, hvilke betin
gelser der virker ind herpå, o.s.v. Som Alt
husser udtrykker det, så befinder filosofien sig 
i skæringspunktet mellem teori og praksis, 
hvor videnskaben er den teoretiske nabo og 
politikken -  det politisk-ideologiske -  som den 
praktiske nabo. Filosofien forstås dermed som 
et formidlingsfelt mellem den videnskabelige 
og den politisk-ideologiske praksis, et felt 
hvori bl.a. idealistiske og materialistiske ten
denser strides. En strid der går på rammerne 
for bruddet ideologi-videnskab, om en af
grænsning herimellem. Hele Stuart Hughes’ 
bog kredser om denne sammenhæng. Ek
semplerne på striden er legio: f.eks. om idéer
ne eller det materielle liv har forrang i forhold 
til historien, om objektet eksisterer uden for 
og uafhængigt af bevidstheden.

En idéhistorisk problemstilling med ud
gangspunkt heri vil for mig at se være frugt
bar og nødvendig, hvis man ad videnskabelig 
vej vil frem til politikken »i sidste ende«. 
»I sidste ende« er da ikke længere analysens 
sidste led, men den sidste instans i en proces, 
en erkendelsesproces med idéernes udvikling 
som objekt.

Metodisk
Stuart Hughes’ definition af åndshistorie er 
som nævnt rationalistisk. Åndshistorien 
handler om »menneskelige udtryk«, hvilket 
for Stuart Hughes er ensbetydende med, at 
begrebet fornuft må bruges fleksibelt og an
vendes sammen med ’sensibilitet’ og ’liden
skab’. Kombinationen rationalitet og affek
tion kan kun erkendes og forstås via intuition 
og indlevelse -  og dermed har Stuart Hughes 
givet et svar på objektivitetsproblemet: ob
jektivitet skal forstås som overensstemmelsen 
mellem den konkrete, nuancerede beskrivelse af 
virkeligheden og den konkrete, mangfoldige vir-
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kelighed. Heroverfor vil mange hævde at ind
levelsen i den konkrete mangfoldige virkelig
hed nok sikrer en overensstemmelse mellem 
det erkendte og den erkendende, men at ob
jektivitet må gives et andet indhold. Ikke in
tuition og indlevelse, men en bevidst betrag
ten begivenhederne ’udefra’, som noget histo
risk, som samfundsmæssige processer, som 
samfundenes sammensatte, modsigelsesfyldte 
og bevægelige mangfoldighed. Derved frem
kommer en videnskabelig bearbejdet ’afbild
ning’ som ikke tager udgangspunkt i menne
sket, i individet, men som bevæger sig frem 
mod det, har det som ’endepunkt’.

Problemerne ved indlevelsen og intuitionen 
går igen gennem hele bogen. Søgt er det at 
skelne mellem vredens og den kølige fornufts 
Marx (s. 55), og at Weber’s værk måske »var 
den indirekte følge af en uløst neurose af klas
sisk freudiansk type« (s. 206). Forklarings
kraften er ikke stor i at Sorel var ingeniør og 
moralist af temperament (s. 120) -  selv om 
det måske hører med til billedet af ham -  eller 
i at Croce endte i mysticismen fordi hans am
bitioner på historiens vegne var for store (s. 
160). O.s.v. Letkøbte hermeneutiske forkla
ringer, som endog -  måske med nødvendig
hed -  bryder med det hermeneutiske aksiom 
at vurdere på fortidens betingelser (omend 
med en vis distance), og som gør det muligt 
for Stuart Hughes at undlade at argumentere 
for, at marxismen er uvidenskabelig fordi vi
denskabsbegrebet er et andet end Stuart 
Hughes’, for blot at nævne et enkelt eksempel.

Fordelene ved intuitionen og indlevelsen er 
at de behandlede tænkeres systemer fremstil
les som helheder i udvikling (jvf. den temati
ske strukturering af bogen), påvirket af man
ge forhold, det være sig samfundsmæssige og 
personlige, samt i forlængelse heraf, at Stuart 
Hughes også inddrager skønlitterære forfatte
re i skildringen af idéproduktionen. Stuart 
Hughes giver en indforstået skildring af tæn- 
kernes muligheder, problemer, løsninger, 
m.v. Hans påvirkningsbetragtninger er ofte 
nuancerede. Hyppigt skydes der en pæl gen
nem de simple, direkte påvirkningsbetragt
ninger af typen: A har læst og er påvirket af 
B’s bog. Her afværger begrebet ’tidsånden’ at 
idéhistorien reduceres til registrering af låne

sedler på biblioteker inden for en bestemt ra
dius.

Udgangspunktet er netop at der i Frankrig, 
Italien og Tyskland er en høj grad af »fælles 
kultur og interesser«. Et udgangspunkt, som 
for de behandlede tænkere rejser ensartede, 
beslægtede problemer om menneskets formål 
og erkendelsens veje, og som svarer på under
gangsfølelsen med ensartede, beslægtede te
orier (s. 16, 23 og passim). Et udmærket ek
sempel herpå er, at der ikke drages forhastede 
slutninger på ligheden mellem Nietsches ’vilje 
til magt’, Bergson’s ’livskraft’ og Freuds ’libi
do’ (s. 79).

Omvendt er ’tidsånden’ dog ikke noget sik
kert bolværk mod simple, direkte påvirk
ningsbetragtninger (f.eks. i forbindelse med 
Croce s. 145fT). Alt for ofte bliver personligt 
kendskab mellem tænkere til en afgørende 
forklaring, alt for ofte bruges den enkeltes 
tænkers henvisninger som bevismateriale. 
Personligt kendskab o.s.v. spiller selvfølgelig 
en rolle som idéhistorisk forklaring, men den 
vil som hovedregel være af underordnet be
tydning som forklaringsfaktor. Stuart Hughes 
træder da også sig selv over tæerne: er det 
tidsånden, der sætter sig igennem eller er det 
personligt kendskab o.lign. som er afgørende. 
Efter min mening skyldes dilemmaet de pro
blemerjeg har påpeget ligger i begrebet ’tids
ånden’. Og dilemmaet bliver ikke mindre af, 
at Stuart Hughes bruger tænkernes selvfor
ståelse og udsagn om inspiration som bevis
materiale (f.eks. s. 91). Dette er for det første 
metodisk uholdbart, idet Stuart Hughes jo 
netop går ud fra tidsånden som styrende den 
ideologiske udvikling, og det må på den præ
mis være for meget forlangt, at den enkelte er 
i stand til at placere sig i forhold hertil. For 
det andet bidrager det til at fastholde den 
individcentrerede beskrivelse af den ideologi
ske udvikling. Stuart Hughes fremtræder 
m.a.o. lidt for hyppigt som en traditionel idé
historiker i bekneb for en konsistent analyse
tilgang, hvilket efter min mening peger på det 
problematiske ved intuitionen og tidsånden 
som centrale analysebegreber.

712



Debat

Hvorfor Oplysningen?
Stuart Hughes og de analyserede tænkere har 
Oplysningen til fælles. Hvorfor Oplysningen? 
Fordi den »repræsenterer en blivende arv af 
altoverskyggende betydning« som ledetråd 
for »handlemåde og intellektuel forskning« (s. 
26).

Tænkerne vendte således tilbage til Oplys
ningen i dens oprindelige 1700-tals skikkelse, 
idet de kritiserede 1800-tallets karikerede 
Oplysning, nemlig dyrkelsen af positivismen: 
» . . . det (var) selve deres sikkerhed på de 
»oplyste« værdier (hvor meget de end kunne 
spotte dem) der havde sat dem i stand til så 
ubarmhjertigt at afskrælle de illusioner som 
disse værdier var blevet belagt med . . .« (s. 
291). Udover positivismekritikken må det vel 
tilføjes at presset fra marxismen har været en 
medvirkende faktor til søgen efter andre vi
denskabstilgange end positivismen.

Positivisme- og marxismekritikken og gen- 
Oplysningen behandles ikke blot videnskabs- 
og filosofiinternt. Stuart Hughes giver den 
politiske og historiske baggrund, ligesom han 
gør sig nogle overvejelser over professorernes 
samfundsmæssige placering (s. 36fF) -  en i 
forhold til dansk historiografi uhørt dristig
hed!

De idéer der havde »positivismens og mar
xismens gamle dogmer bag sig« og den »ek
sakte logik« foran sig havde følgende som 
fællestræk (s. 50ff og s. 292ff):
1. interessen for bevidsthedens problem og 

det ubevidstes rolle, og accepten af at ikke 
hele virkeligheden kunne erkendes rati
onelt, som et ordnet system. Den menne
skelige bevidsthed blev af største vigtig
hed, idet den »syntes at være det eneste 
bånd mellem mennesket og samfundet og 
historien verden«;

2. understregningen af det centrale i spørgs
målet om tid og varighed i humanviden
skaberne, ved bestræbelserne på at be
stemme forskellene til naturvidenskaber
ne, spørgsmål der ikke var blevet lettere at 
besvare med opgivelsen af den strenge 
newtonske mekanik til fordel for relativi
tetssystemet;

3. bestemmelsen af den erkendelse der er in

deholdt i ’åndsvidenskaberne’ inden for
’alternativet’ intuition og modeller (fikti
oner) for kritisk forståelse, f.eks. Weber’s 
idealtyper;

4. bestræbelserne på at trænge bag den poli
tiske handling, trænge bag ideologierne og 
»postulere eksistensen af faktiske magtud
øvere, de skabende minoriteter, de politi
ske eliter«.

Kort sagt blev samfundstænkningen forskudt 
fra det umiddelbart empirisk verificerbare 
mod den uforklarede motivations delvist be
vidste områder. Man kan sige at interessen 
for samfundsteorier skyldtes -  udover under
gangsstemningen -  presset fra marxismen, 
men Marx-kritikkerne flyttede tyngdepunktet 
i samfundsteorien fra det materielle til det 
moralske og ideale, ligesom de interesserede 
sig mere for det kulturelle og politiske end for 
det økonomiske med henblik på at etablere en 
uoverstigelig kløft mellem samfundsteorien og 
»mængden af revolutionære anvisninger« i de 
marxistiske skrifter. Det er en absolut fordel 
ved Stuart Hughes værk at han ikke prøver at 
presse tænkerne ind i en færdig model, men 
koncentrerer sig om at blotlægge nogle ten
denser samt at klargøre hvor vidtspændende 
disse tendenser er.

90’er-generationens startpunkter var vidt 
forskellige. F.eks. var Bergson’s udgangs
punkt ’følelsens og åndens tradition i fransk 
tænkning’, Freud, Dürkheim og Weber var 
oprindelig inspireret af positivismen, Croce af 
Vico, Hegel og Marx, Sorel af William James, 
Marx og Bergson, og Pareto, Mosca og Mi
chels af machiavellianismen.

Men alle bevægede de sig i samme retning: 
mod subjektivismen, mod relativismen og 
mod en accept af irrationelle elementer i vir
keligheden og i erkendelsen, og dermed en 
kritik af positivismen.

Stuart Hughes betegner tendensen som en 
tilbagevenden til Oplysningen, men dog mere 
end slet og ret en tilbagevenden til den gamle 
idealisme. Et spørgsmål som i denne forbin
delse kunne være interessant var, hvilke 
aspekter ved Oplysningsfilosofien, som ikke 
genoptages -  men her er Stuart Hughes tavs.

Afgørende er det, at Oplysningsfilosofien
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blev dominerende første gang i en periode, 
hvor de berørte lande var inde i en udvik
lingsproces, overgangen fra det feudale til det 
kapitalistiske samfund. Den samfundsmæssi
ge konjunktur omkring 1900 er en funda
mental anden, og genoptagelsen af Oplys
ningsværdierne må ses i lyset a f ’afslutningen’ 
på epoken med en næsten klippefast tro på 
fremskridtet -  og ofte en ret mekanisk forstå
else af fremskridtet. Det betyder ikke, som 
Stuart Hughes også understreger, at det blot 
er en tilbagevenden til gamle idealer, en re
aktionær bevægelse. For det første må gen
optagelsen af en række af Oplysningsideerne 
på det videnskabsinterne plan, ikke mindst 
individualismen, forstås udfra opgøret med 
mekanismen og den rene rationalitet. Oplys
ningsidéerne kan tages i anvendelse som skyts 
herimod.

For det andet er genoptagelsen af idéerne 
ikke led i et opgør eller et brud af samme 
dybtgående karakter som i 1700-tallet: Op
lysningsfilosofien blev oprindeligt formuleret 
som et opgør på 3 planer, nemlig omkring 
statsopfattelsen og magtbegrebet, omkring 
historiens drivkraft, hvor idéerne og de intel
lektuelle blev placeret i centrum, og endelig 
mod den teologiske verdensanskuelses kon
flikt mellem tro og fornuft til fordel for den 
oplyste konflikt mellem viden og uvidenhed.

Opgøret med mekanismen er derimod et 
opgør indenfor de etablerede opfattelser og 
principper, hvilket også ses af, at det primært 
er et intellektuelt og ikke et samfundsmæssigt 
opgør. Og selv om det går hårdt ud over po
sitivismen, så er det værd at holde fast i, at 
der dels er fælles empiristiske træk, som ikke 
berøres, og dels at genformuleringen af Op
lysningen fastholder og bygger videre på po
sitivistiske elementer (en sammensmeltning, 
der kommer til at spille en stor rolle i mellem
krigstiden). Der er ikke tale om en »total op
position« mod positivismen (s. 27), men en 
opposition mod mekanismen, mod analogise- 
ringen mellem human- og naturvidenskaber
ne, mod lovmæssigheder o.lign.

Hermed er vi ved det for Stuart Hughes 
absolutte højdepunkt: Max Weber, der op- 
summerede sine samtidiges værk (s. 229): ved 
at fastholde den traditionelle humanistiske

kultur, ved at hævde den historiske erkendel
ses primat, ved at bevæge sig fra positivismen 
til idealismen, ved at give opgøret med positi
vismen en positiv formulering i form af kom
binationen af Verstehen-begrebet (intuiti
onen) og idealtyperne, ved at udbygge socio
logien som »underordnet den historiske videns 
fremgangsmåder« (s. 223 -  min fremhæv
ning), ved at afvise metafysikken og hævde 
’objektiviteten’ eller den etiske neutralitet og 
ved at benægte sin erkendelsesteoretiske rela
tivisme: »I sin bestræbelse på at overskride 
den positivistisk-idealistiske polemik 
(holdt han) . . . logikkens sfære og værdiens 
sfære sammen. Ved at gøre det holdt han 
ufravigeligt fast ved den centrale forståelse af 
hele sin generation« (s. 294) lyder nogle af 
bogens slutord. Det er en perle af hermeneu
tisk idéhistorie også at lade en tænker, et 
individ, være bogens konklusion og opsum
mering -  hvilket ikke er ensbetydende med en 
negativ holdning til de andre tænkere, højde
punktet nås først med Weber, et højdepunkt 
fordi Weber klarest udtrykker at Oplysnin
gens genoptagelse ikke blot er en tilbageven
den men også peger fremad.

Skade så at Webers sammenfatning kort tid 
efter blev mødt med en fornyet filosofisk 
»dogmatisme« og af krisen og fascismen, der 
gjorde en ’intellektuel upartisk’ holdning 
»utålelig« (s. 268-76). Nogle (få) valgte fas
cismen, nogle (fa) valgte den aktive modstand 
og nogle valgte den indre emigration. Stuart 
Hughes stiller spørgsmålet: hvilken plads var 
der for den freischwebende Intelligenz?, og 
svarer at der skete en ændring af den intel
lektuelle rolle, fra at beskæftige sig med hele 
spektret af menneskelige problemer til frem
læggelse af »majestætiske konklusioner om 
hvad der udgjorde det sande, det skønne og 
det gode« (s. 276).

Efter min mening er der ikke tale om en 
ændring af de intellektuelles rolle som frit- 
svævende. Stuart Hughes inddrager ofte tæn- 
kernes politiske rolle,, mest gennemført ved 
Croce’s idésystem, som løbende behandles i 
tilknytning til hans politiske standpunkt og 
betydning. Det er ikke de intellektuelles rolle, 
der er ændret og den er ikke fritsvævende. Det 
er den ideologiske konjunktur, der ændres i
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mellemkrigstiden og som sætter nogle andre 
rammer for de intellektuelles udfoldelser og 
deres mulighed for at forstå sig selv som frit- 
svævende.

De intellektuelle tager altid stilling, og pro
blemet i denne forbindense er, at Stuart Hug
hes ikke ser sammenhængen mellem nyide
alismen, subjektivismen og relativismen på 
den ene side og den indre emigration og dog
matismen på den anden side. Det er vel meget 
naturligt, at en subjektivistisk og relativistisk 
holdning ikke peger på en konsekvent og åben 
kamp mod fascismen, men i stedet som ho
vedregel lod modstanden mod fascismen ud
mønte i en indre emigration -  en altid ’sikker’ 
vej når der som i mellemkrigstiden er krise og 
skærpet ideologisk konfrontation på dagsor
denen.

For en sidste gang at vende tilbage til We
ber som bogens hovedperson, så kommer den 
tendens, der er sammenfattet hos Weber (em
pirismen, hermeneutikken og de Oplyste 
værdier, relativismen, og afvisningen af me
tafysikken) til at spille en betydelig rolle i 
mellemkrigstiden -  og efter min mening er det 
ikke den mindst interessante tendens.

Det er måske forståeligt, men ikke mindre 
kedeligt at tendensen nu i en karikeret form 
med endnu stærkere subjektivistiske overto
ner og et svagt videnskabeligt fundament 
dukker op i en periode, hvor man (inden for 
historievidenskaben) stadig slås med de pro
blemer, der blev aktualiseret af den poli- 
tisk-ideologiske krise fra de tidlige 70’ere, en 
krise, der faldt sammen med at faget allerede 
var ramt af krisefornemmelser. Usikkerheden 
med hensyn til historievidenskabens teoreti
ske status afhjælpes hverken af at kaste sig i 
armene på naturvidenskabelige metoder og 
modeller, eller ved at hengive sig til subjekti
vismen. Stuart Hughes analyser giver et ud
mærket indblik heri.

Leo Tandrup:
De »dybe kræfter«,
historieskrivningen og menneskets 
fremtid. Et svar fra en nulevende

Netop nu, 
måske,
har du din skæbne 
i din hånd 
og kan dreje den, 
så den passer 
til det forgangne 
og din fremtid.
For hvert et 
menneske 
opstår det øjeblik, 
da hans stjernes fører 
overdrager tøjlen 
til ham selv.
Da er det 
en katastrofe, 
hvis han ikke 
agter tiden, 
men tror, at 
øjeblikket 
kan være ethvert, 
der ruller forbi.

Disse strofer af Hebbel, her frit gendigtet, er 
det vigtigere at huske på nu end nogensinde. 
Magtkoncentrationen i verden har aldrig væ
ret så stor; magtapparaterne aldrig så kom
plicerede. Systemet, hvad enten i den vestlige 
verden eller i Sovjetunionen, har en overvæl
dende indflydelse. Samfundsstrukturen og de 
materielle forhold øver uhørt og underkuende 
indflydelse i en verden, hvor fremmedgørel
sen og tingsliggørelsen af tilværelsen er men
neskets store problem. Kapitalen og magtha
verne er på vej til at gøre de fleste til for
brugstænkende småborgerlige robotter, der 
gør, hvad de får besked om, blot de så no
genlunde får dækket deres ydre øjeblikkelige 
behov og sikres deres levefod. At kapitalen og 
magthaverne så i en disharmonisk duet dan
ser imod afgrunden og atomkrigen, mod vor 
kulturs undergang, det ser de klogeste måske 
nok, men kun fa gør modstand mod det.

715



Debat

Det deterministisk prægede historiesyn
og fremmedgørelsen
Det skyldes blandt andet, at de af de småbor- 
gerliggjorte åndsarbejdere og da ikke mindst 
af historikerne stadig tudes ørerne fulde med 
forholdenes og omverdenens determinerende 
magt over dem, så de føler, at de ligeså godt 
først som sidst kan resignere, når de alligevel 
ikke har noget valg og da slet ikke noget frit 
valg. Skal de derfor dø atomdøden, så er der 
ingen vej udenom. Mennesket er en skygge, 
der har forladt de levendes land. Forsøg på at 
bryde ud af systemet og af den sociale situa
tion er på forhånd dømt til at mislykkes, og 
man må jo være tosse, hvis man kæmper for et 
andet samfund og et mere harmonisk menne
ske, når man ved eller tror at vide, at man 
ikke kan sejre. Magthaverne har jo været klo
ge nok til at indoktrinere, at sejren på det 
etableredes præmisser og paradistilstanden er 
identisk.

Den mentalitet er det i virkeligheden Hei
berg (som de fleste historikere) kommer til at 
fremme med det historiesyn, han lægger blot i 
sit iøvrigt debatværdige debatindlæg om min 
disputats Mod triumf eller tragedie om magt
kampen mellem Sverige og Danmark 
1612-25.1 Det sker bl.a., når han i den fortid, 
der ved siden af vore personlige erfaringer er 
vor hovedinspirationskilde til skabelsen af en 
mere menneskekærlig fremtid, »i stedet for at 
lægge vægten på (rigs)rådets eller enkelte rå
ders manglende erkendelse af forholdene (vil) 
fremhæve systemets indbyggede svagheder«.2

I overensstemmelse hermed postulerer 
han, at vi ved for lidt om det 17. århundredes 
mennesker på Christian IVs tid (bortset fra 
denne selv), til at så indgående personkarak
teristikker, som jeg har givet af hovedperso
nerne, især af Christian IV, Gustav Adolf, 
Axel Oxenstierna, Jacob Ulfeldt, Chr. Friis til 
Kragerup og Holger Rosenkrantz, kan blive

andet end postulater, hvilket i parantes be
mærket tyder på, at han ikke kender så meget 
til det ofte omfattende kildemateriale, der er 
bevaret til belysning af disse personers ka
rakter og politiske opfattelser.3

Og derfor vil han i stedet fastholde, »at ti
dens personligheder først og fremmest må ka
rakteriseres ud fra deres professionelle virke«,2 
dvs. ikke udfra deres motiver, men udfra de
res gerninger og de resultater, de når som eks
perter i deres stands og i samfundets tjeneste; 
sådan som det for faghistorikerne i dag i reg
len automatisk går ud på at meritere sig som 
professionelle eksperter på et eller fa snævre 
områder, f.eks. Christian IVs finanspolitik, 
som så næsten alt vurderes ud fra, bl.a. den af 
mig konstruerede syntese, skønt den ikke 
handler om det.

Heiberg bliver som de fleste andre histori
kere, især på højrefløjen, derfor repræsentant 
for og fremmer af den fremmedgørelse, der 
hænger sammen med, at man, som Robert 
Musil skrev for et halvt hundrede år siden, i 
dag ikke søger ansvaret i mennesket, men i 
den ydre verdens sagforhold. »For den mo
derne sjæl, der legende let slår broer over oce
aner og kontinenter«, skrev Musil, er derfor 
»intet mere umuligt end at fa kontakt med de 
sjæle, som bor omkring det næste hjørne«. Og 
far man ikke det, kan man ikke skabe en mere 
human verden.

Det er da også karakteristisk for determi
nismens position i dansk historieforskning, at 
Howitz-fejderne, før Heiberg og jeg nu tager 
hul på en ny, kun har været fa og små, siden 
den unge af den kapitalistiske samfunds
mentalitet prægede og derfor positivistisk in
spirerede struggler Erslev og den etisk bevid
ste, omend konservative A. D. Jørgensen i be
gyndelsen af 1880’rne udkæmpede deres.4

Fremmedgørelsen, der viser sig i menne
skets ukendskab til sine egne motiver og der
med i dets mangel på personlig identitet,

1. Steffen Heiberg: Christian IV, rigsrådet og dansk udenrigspolitik 1612-25, Fortid og Nutid XXVIII, 1980, s. 636-43 (herefter 
citeret H).

2. H. s. 241f.
3. For Holger Rosenkrantz kan således henvises til den langt mere udførlige skildring med kilde- og litt.henv., jeg giver 

i Nyt DBL, end det var muligt at lave i Mod triumf eller tragedie, 1979 (I s. 142-45) herefter citeret Mod triumf).
4. Jvf. Jens Henrik Tiemroth: Erslev -  Arup -  Christensen, 1978 s. 85; Leo Tandrup: Ravn II, 1980 s. 72-75.
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handlingslammer det og far det til at accepte
re både institutionernes krav til sig selv og 
systemet, som det er. Kun det menneske, der 
stoler på, at det er i stand til at tage sin skæb
ne i egen hånd, fordi det har en politisk mål
sætning, et menneske- og et livssyn, som det 
finder vigtigt at udbrede, vover at optræde 
som oprører i kampen for en bedre virkelig
hed.5

Fremmedgørelsen, den overfladiske tolerance 
og det manglende nutidige engagement
Fremmedgørelsen hos historikerne viser sig 
ved, at de bliver tilhængere af den holdnings
kompleksitet, der længe har domineret dansk 
historieforskning. Denne bunder måske i en 
angst for, at de brokker af et livssyn, der mere 
eller mindre kaotisk tumler rundt i forskerens 
sind, skal ødelægge objektiviteten i hans egen 
forskning, hvorfor det er let at blive overfla
disk tolerant over for andre måder at anskue 
tingene på. Men netop overfladisk tolerant.

Heiberg skriver, at der i »det fremførte (om 
min personcentrering og vægt på begiven
hedsforløbet) egentlig ikke (ligger) nogen kri
tik, men blot en konstatering af (hans og min 
forskellige) holdninger«.6 Sagen er imidlertid, 
at han (naturligvis) ikke kan lade være hele 
tiden at kritisere min holdning, og at hans 
egen systemdirigerede og deterministisk præ
gede historieopfattelse fundamentalt afspejler

sig i hans kritik af min fremstilling af begi
venhedsforløbet, som det skal vises.

Problemet turde være, at det nutidige 
samfunds omdannelse og dermed varetagel
sen af helhedens tarv og bekæmpelsen af klas
seegoismen ikke vedkommer ham, i hvert fald 
ikke, når han arbejder som historiker, hvorfor 
han ikke har blik for eller ønsker at se konge
magten under Christian IV som en progressiv 
magt og højadelen som bagstræberisk. Den 
tanke er derfor nærliggende, at Heiberg, som 
jeg iøvrigt personlig intet kender til, betoner 
systemets magt, fordi han er lidt for godt til
freds med at leve i vort nuværende senkapita
listiske system. Han forstår derfor heller ikke, 
hvad der er basis for hans mening om, at mit 
værk trods alt bliver »en berigelse af vor hi
storiske litteratur«, og at jeg kan blive en yp
perlig historieskriver, hvis jeg vil »beherske 
visse manier og fikse ideer«. Han forstår ikke, 
at netop disse ideer er baggrund for, at der 
overhovedet bliver tale om historieskrivning.

Den kunstneriske dimension i et værk, eller 
det oplivende i fremstillingen, som Heiberg 
udtrykker sig, opstår nemlig ikke ved min 
»hang til novellistiske virkemidler«, men i 
kraft af det engagement, som indfinder sig, 
fordi forfatteren er optaget af sin egen samtids 
sociale, politiske og mentale spørgsmål, in ca
su de samfundet undergravende klassemod
sætninger, den freden truende kolde krig 
mellem Sovjet og Vestmagterne, undermine
ringen af enkeltmenneskets ansvarlighed.7

5. Jvf. min bog Lyseslukkerne og stjernekasterne. Elleve scener om mennesker i Italien. Og om hvorledes livssynet, oprøret og kierligheden 
bliver fundament i undervisning, kunst og videnskab, 1981.

6. H. s. 642.
7. H. s. 642 -  »hang« synes tilmed underfundigt pejorativt ment; jvf. hans brug af ordet i foreg, spalte (omtalt 

herunder n. 23). -  Knud J. V. Jespersen roser mig for mit engagement (i slutn. af sin anmeldelse i Historisk Tidsskrift 
bd. 81, 1981 s. 242-253, herefter citeret Jespersen}, men uden at forstå, at dette netop skyldes, hvad han (s. 245 n. 7) 
kalder »en vis generaliserende tendens« i min problemstilling og formålsformulering, der virker »kunstig, næsten 
ahistorisk«. Han tror, at min egentlige interesse er periodens specifikke historie (hvad han bifalder), det vil 
formentlig sige et ønske om at undersøge fortidens historie for dennes egen skyld, hvilket omvendt efter min mening 
er et udtryk for ahistoricitet, da objektet og subjektet (med dettes eget nutidige engagement og dets ønsker for 
fremtiden) i forskningsprocessen er fundamentalt uadskillige. Jespersens opfattelse er med til at forklare, hvorfor 
han finder det »noget bombastisk«, når jeg med disputatsen vil »anskueliggøre de farer, der lurer lige under 
overfladen, når personer med for ringe selvkundskab, for lidt hjerte, for ringe sans for helhedens .. . tarv og for stor 
sans for egne snævre personlige og standsmæssigege interesser placeres på for høje poster«. Når Jespersen kommer 
til at tale om min ansvarlighed og manglende ansvarlighed over for fortidens kildestof på så patetisk en måde (a. st. 
s. 252 n. 19 og s. 251 s. 18), hænger det for mig at se sammen med hans manglende hensyn til den ansvarlighed over 
for nutiden, som jeg til gengæld betoner (uden at glemme den første), i og med at jeg lægger afgørende vægt på 
historiens nytte.
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Derfor lægger jeg, uden at overse eller neg
ligere grundvilkårene eller de dybe kræfter, 
som Heiberg kalder dem, vægten på beslut
ningsprocessen, hvad jeg desto lettere kan gø
re, fordi Heiberg som de fleste andre histori
kere næsten ene dyrker disse kræfter, som 
man selvfølgelig også bør studere og kende for 
at kunne bryde deres tyranni. Derfor er jeg 
optaget af -  og far følgelig øje på -  de øjeblik
ke i livsforløbet, hvor Christian mener, »at 
hans stjernes fører overdrager tøjlen til ham 
selv«, hvor de ydre konjunkturer giver ham 
chancen for at fa overtaget i magtkampen 
mod det truende og ekspanderende Sverige og 
for at tage kampen op mod sine systembeva
rende og standsegoistiske rigsråder, som det 
bl.a. sker i januar-februar 1618.

Alvsborg-krisen, Antv orskov-mø det
og de dybe krafter
Omvendt nægter Heiberg, ud fra sin af øko
nomi og finanspolitik optagne hjerne, at følge 
min bevisførelse. Selvom han giver udtryk for, 
at han er klar over, at målet for Christian IV 
var den ambitiøse udenrigspolitik, og at hans 
økonomiske politik kun er midler i dens tjene
ste, argumenterer han for, at Christian IV 
næppe søger at udnytte den gunstige kon
junktur i januar-februar til at få tag i Bremen, 
ligesom iøvrigt Knud J. V. Jespersen gør det,8 
men at han stort set blot er optaget af for sig 
selv og kongemagten gunstige finansielle dis
positioner.

Og hvad angår Älvsborg-krisen og Sverige, 
skriver han, at Christian IV ikke foretog no
gen omdisponering af sine midler med hen
blik på et forestående militært opgør. Nej, for 
det var jo tidsnok at gøre, når det viste sig, at 
svenskerne ikke betalte alt løsenet til tiden. 
Det ville desuden først af vejrmæssige grunde 
være militært belejliget at starte krigen hen på

foråret. Heiberg forestiller sig, at kongens 
stejlhed over for Sverige kan skyldes, at han 
på forhånd har kalkuleret med at anvende 
Alvsborgpengene på Kieleromslaget. Men 
sagen er jo, at alternativet ikke var enten in
gen svensk betaling eller betaling af 250.000 
rd., men en mulig manko på kun 20.-30.000 
rd., hvad regeringen jo fik at vide af den ud
sendte svenske gesandt.

Heiberg mener også, at Christian IV kun 
brugte meget lidt af Alvsborgløsenet til offen
sive militære foranstaltninger. Der er dog 
næppe tvivl om, at pengene fra løsenet har 
gjort det meget lettere for kongen at færdiggø
re og udbygge grænsefæstningssystemet mod 
Sverige, hvilket var en forudsætning for, at en 
offensiv krig mod dette land kunne lykkes og 
for at han kunne få ryggen fri til sit engage
ment i syd. Og hvad var det egentlig for offen
sive foranstaltninger, som Christian skulle fo
retage for at bevise over for Heiberg, at han 
agtede at gå i krig for Bremen om nødven
digt? Det afgørende var jo hvervning af leje
tropper, som kongen da også startede på,9 
men måtte opgive efter rådets nej til en krig.

Heiberg kan desuden ikke forstå, at jeg 
»råt« sluger Slanges »historie« om et konge
ligt krav på en bevilling fra råd (og stænder) 
til en stående hær på 24.000 mand. Han luk
ker øjnene for, at »historien« utvivlsomt er 
godkendt af en så dygtig kildekritisk histori
ker som Hans Gram i og med, at denne ikke 
rettede den passage i Slanges manuskript, 
hvori de 24.000 mand omtales,10 men først 
startede sit forslag til rettelse lige efter denne 
omtale, et forslag, som Slange vel at mærke i 
indholdet i det hele uændret, men med let 
ændret stil og af og til med andre ord lod gå 
ind i det endelige manuskript, og som viser, at 
der utvivlsomt var tale om den af mig skildre
de omfattende trepunktskrigsplan, hvad også 
Jespersen benægter.11

8. H. s. Jespersen (s. 249-51) argumenterer dog modsat Heiberg ud fra mine egne præmisser. Han har imidlertid 
bl.a. faet min opfattelse af Stille-tesen galt i halsen, og hans argumentation er ikke overbevisende, hvad jeg i en 
senere artikel vil komme ind på.

9. Jvf. Mod triumf I s. 276 note 15.
10. Jvf. Mod triumf I s. 274 note 10.
11. H. s. 640; Jespersen s. 250f. Jespersen tror, at min hensigt er at sandsynliggøre, både at Slange har kendt propositi

onen, og at han har gengivet den korrekt. Det første er rigtigt, det sidste til dels forkert. Jeg viser jo netop, at Slange
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Heiberg kan forestille sig, at 2.400 mand i 
den proposition, »som Slange muligvis (sie) 
har kendt«, er blevet til 24.000 og sammen
ligner med situationen i 1621, hvor rådet kun 
bevilger 5.000 mand. Men Heiberg glemmer, 
at de ydre politiske konjunkturer, som han 
ikke er meget for at tildele betydning overho
vedet, var ganske anderledes i 1621 end i 
1618. Christian IV kunne i 1618 intet have 
stillet op med 2.400 mand et tidspunkt, hvor 
Nederlandene var absolut uvillige til at give 
Christian IV indrømmelser i Bremensagen, 
hvorfor den engelske regering da også den
gang fandt det nødvendigt for Christian IV i 
en angrebskrig af hensyn til det farlige og 
hurtige nederlandske rytteri at gøre »short 
and sure work«. Nederlandene var ikke nær 
så halsstarrige i 1621, fordi de da var alvorligt 
truet på eksistensen af Spanien og ivrede for 
at fa kongen til at træde i spidsen for en evan
gelisk unionshær.

At Christian IV så næppe har forventet at 
fa rådstilsagn om så store midler, som ville gå 
til de utvivlsomt forlangte 24.000 mand, er en 
anden sag. En politiker plejer jo ofte af takti
ske grunde at kræve mere, end han regner 
med at fa. Rimeligvis har han dog håbet på i 
alt fald halvdelen, og en hær på den størrelse 
ville det ikke være umuligt at holde med rå
dets og stændernes støtte samt, hvad Heiberg 
overser, med de ikke at forglemme store ek
stra indtægter, som en militær besættelse af 
det rige Bremen ærkestift og den dermed føl
gende juridiske eller faktiske overtagelse af 
administrationen i stiftet ville kunne give 
kongen. Bremen ærkestift gav administrato
ren Johan Frederik af Gottorp et årligt over
skud på ca. 100.000 rd., der tilmed nemt med 
en hær i landet kunne forøges.

Heiberg nævner også, at Danmarks res
sourcer dengang ikke i længere tid kunne 
række til at holde større hvervede tropper, 
hvad jeg selvsagt er enig med ham i; men han 
glemmer, at en kongelig dansk hær i Tysk-
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land som siden Gustav Adolfs i vid udstræk
ning skulle ernæres af de tyske områder, som 
den stod i. Derfor ser han også, iøvrigt typisk 
for hans grundholdning, Danmarks store 
krigsfinanceringsproblem »snarere end Lut
ter am Barenberg . . . (som) den egentlige år
sag til nederlaget« i Kejserkrigen.12

På den måde negligeres den militære kom- 
petance og de personlige egenskaber hos 
hærførerne og deres mandskab utilbørligt. På 
den måde negligeres selve den historiske si
tuation og menneskenes rolle heri, idet Hei
berg ikke tager i betragtning, at to i tal om
trent jævnbyrdige hære i 1626 stod over for 
hinanden, og at ingen på forhånd kunne vide, 
hvordan det møde ville spænde af. Tilly har 
sikkert været lige så nervøs som Christian IV, 
men hvad betyder menneskets nervøsitet. 
Konsekvensen af en sejr til Christian IV ville 
sikkert være blevet, at han kunne have ud
bygget og styrket sin position i Nordtyskland 
og udnyttet de rige ressourcer i de besatte 
områder, som han efter nederlaget til dels 
måtte rømme.

Stettinforbundet og negligeringen af oprørsretten
Udover Antvorskovmødet og situationen i ja 
nuar-februar 1618 slår Heiberg ned på min 
opfattelse af Stettinforbundets rolle. Generelt 
gælder det i den sag, at han lader mig tildele 
dette endnu større betydning for magtkam
pen mellem konge og råd, end jeg selv gør i 
afhandlingen. Jeg gør udtrykkeligt opmærk
som på en række andre forudsætninger for rå
dets muligheder for at gøre sig gældende i 
udenrigspolitikken, således traditionen, 
håndfæstningen og højadelens økonomisk-so- 
ciale og politiske position.

Når Stettinforbundet især i den fortløbende 
kronologiske skildring trækkes frem, er det, 
fordi afhandlingen handler om den magtkamp 
mod Sverige, som jo netop udspilles i Stet
tinforbundets regi, og fordi de forskellige po

gengiver den forkert, lige efter at han rigtigt har skildret de 24.000 mand, hvorfor Gram ikke godkender den, men 
nedskriver sit referat af propositionen, som så går ind i Slanges endelige manuskript. Alligevel forestår Jespersen 
ikke, hvorfor Gram »end ikke (har) beskæftiget sig med det for hele tolkningen så vitale forslag om de 24.000 
soldater«.

12. H. s. 640.
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litiske aktørers holdninger til Stettinforbun- 
det i modsætning til deres holdninger til de 
andre faktorer indgående belyses af kildema
terialet.

Heiberg finder det »indlysende, at en stil
lingtagen til . . .  (mine tesers holdbarhed) er 
afhængig af, hvorvidt . . . (min) vurdering af 
Stettinforbundet er holdbar«. Heiberg synes i 
den forbindelse at lægge for lidt vægt på det 
vigtigste: om teserne er rigtige, afgøres af, om 
de finder dækning i det i perioden 1612-25 
behandlede kildemateriale,13 ikke først og 
fremmest i, om jeg er enig med Frede P. Jen
sen om det iøvrigt intrikate spørgsmål om, 
hvor stærkt eller svagt kongemagten stod i 
1570.14 Og kildematerialet bekræfter i den af 
mig behandlede periode, at Stettinforbundet 
havde de tre af mig skildrede hovedformål: 1) 
at bevare freden i Norden 2) om muligt at 
bevare den gældende for Danmark fordelagti
ge magtstilling mellem de nordiske riger 3) at 
sikre rådets konstitutionelle stilling over for 
en enevoldstilbøjelig og aggressiv kongemagt 
i Danmark.15

Skal vi endelig nærmere diskutere situati
onen i 1570, som ligger 32 år, før mine nær
mere undersøgelser starter, så var det afgø
rende dengang dog vel, at Frederik II ikke i 
Syvårskrigen opnåede, hvad han havde til 
hensigt, en militær sejr og genoprettelsen af 
Kalmarunionen, og at han ikke mindst som 
følge deraf stod svagt, da forhandlingerne om 
indholdet af de nye rammer for forholdet 
mellem Danmark og Sverige skulle afgøres. 
Det er i den forbindelse min bemærkning om 
»kongemagtens sammenbrud«15 1570 skal og 
bør ses.

Men lad os et øjeblik godtage den hypotese, 
at kongemagten stod stærkt i 1570. I så fald 
bliver det for Heiberg »nærliggende« i kraft af 
det overtag, som den politiske udvikling i 
1570 gav Danmark over Sverige, »at se op
rettelsen af grænsemødeinstitutionen som et 
forsøg på fra dansk side at skaffe sig et per
manent grundlag for indblanding i svenske 
anliggender«.16 Men selv i den situation må 
man nok spørge: hvad skulle Frederik II dog 
med det »grundlag«? Han kunne altid blande 
sig, hvis hans interesser blev trådt for nær: 
manifestere sin holdning ved gestusdiplomati, 
sende en note -  eller et gesandtskab, hvis 
spændingen var hård. Grænsemødeinstituti
onen hindrede jo hans bevægelsesfrihed, idet 
den gjorde det vanskeligere at gøre en trussel 
om krig troværdig, når svenskerne vidste, at 
det stærke danske råd var imod en sådan. 
Derfor var og blev institutionen et redskab til 
at hindre, at den danske konge blandede sig 
så meget i Sveriges forhold, at der blev krig, 
ligesom den kunne anvendes og da også blev 
brugt af den svenske kongemagt til at bedre 
Sveriges politiske, sociale og økonomiske stil
ling over for det overlegne Danmark i forsøg 
på at ændre magtbalancen til svensk fordel, 
som især Karl IX og Gustav II Adolf da også 
gjorde det.17

Heibergs tolkning af grænsemødeinstituti
onen 1570 hviler i øvrigt også på den stiltien
de forudsætning, at Frederik II og konge
magten skulle have opgivet håbet om en 
genoprettelse af Kalmarunionen, hvad der 
i hvert fald med henblik på efterkommeren på 
tronen er højst usandsynligt og i uoverens-

13. Heiberg gør iøvrigt i den forbindelse læseren skeptisk overfor, om det er tilfældet, ved at fokusere på situationen i 
1604 (jvf. herunder s. 721), selvom denne overhovedet ikke er indgående behandlet i min afhandling, der først 
starter for alvor 1612. Det er derfor lige så malplaceret, som det er overflødigt, at Heiberg i forbindelse med 
1604-problematikken med basis i Lis Heibergs utrykte speciale gør opmærksom på og udkaster overvejelser over det 
principielle spørgsmål om karakteren af rigsrådets betænkninger, hvilket efterlader det indtryk, at jeg ikke har tænkt 
herover. Sagen er, at alle analyser afrådsbetænkningerne 1612-25 just er baseret på tilsvarende overvejelser, hvilket 
jeg udførligt har gjort rede for i indledningen til værket {Mod. triumf I  s. 54f).

14. H. s. 637. Heiberg indrømmer dog (H. 638), at forbundet under ændrede inden- og udenrigspolitiske betingelser 
kunne skifte karakter.

15. Mod triumf 7 s. 103.
16. H. s. 638.
17. Heiberg indrømmer da også, at Gustav Adolf og Axel Oxenstierna ønskede at likvidere Stettinforbundet 1624 (H. s. 

638 n. 4), da de ikke mere følte sig militært underlegne danskerne og derfor ikke mere havde brug for det af hensyn 
til fredens bevarelse. Heiberg gør dog ikke opmærksom på, at det er et af mig konstateret forhold.
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stemmelse med det følgende begivenhedsfor
løb. Således indicerer bl.a. den fortløbende 
strid om de tre kroner, der endnu spillede så 
stor en rolle under fredsforhandlingerne i 
Knærød 1612-13, at Frederik og kongemag
ten ikke var tilfreds med status quo.

Sagen er da også, at oprørsretten (mod den 
tyranniske, dvs. rådet overhørige kongemagt) 
genindføres i det konstitutionelle danske mo
narkis monarkia mixta i og med, at den opta
ges i Stettinforbundet af 1570. Insisterede 
kongen på krig imod det danske råds vilje, 
havde rådet ret, ja pligt til at benytte denne 
oprørsret. I den forbindelse må man igen 
spørge, om Heiberg virkelig tror, at genindfø
relsen af den skete med Frederik Ils gode vil- 
je?

Det tager han nemlig ikke stilling til, men 
til gengæld gør han, modsat S. U. Palme18 og 
jeg selv, hvad han kan for at bagatellisere den 
i anden sammenhæng, idet han i god overens
stemmelse med sin systemorienterede hold
ning og respekt for »de dybe kræfter« finder 
det »diskutabelt, om man som jeg kan tolke 
rigsrådets henvisning til forbundets voldgifts
bestemmelser i dets argumentation mod kri
gen i 1604 som trussel om oprør«.19

En sådan ville være tom for Heiberg, der 
glemmer eller ikke tillægger det betydning, 
hvorledes Huitfeldt i sin store Danmarkshi
storie beregnet som læsning for den unge 
Christian IV fremdrog oprørsparagrafierne 
og oprørsretten. Ligeledes bør der ikke ses 
bort fra, at selvom »de dybe kræfter« havde 
bevirket, at »adelens hidtidige magtmonopol 
(var) gledet over til kronen«, som Heiberg for 
drastisk udtrykker det, så var adelsrytteriet 
stadig ikke uden betydning, hvad Kalmarkri
gen viste. Og hertil kom, at en trussel om 
oprør ville fa vægt i legitimisten Christian I Vs 
sind i kraft af, at den overhovedet var lovfæ
stet. Heibergs egen tolkning, at en henvisning 
til Stettinforbundet var en anmodning til 
kongen om at besinde sig på retsgrundlaget 
for forholdet mellem Danmark og Sverige, 
kan jeg godt bifalde, derimod ikke, at den

skulle udelukke min egen; Heibergs ligger 
selvsagt i dén.

Endelig er der grund til at overveje, i hvil
ket tilfælde oprørsretten skulle føres ud i livet. 
Den oplagte situation ville være, hvis kongen 
modsatte sig rådets krav om ikke at udnytte 
svenske overgreb eller påståede overgreb på 
Stettintraktaten til et fredsbrud. Dvs. at oprø
ret skulle foretages efter en af kongen beslut
tet og startet krig mod Sverige, i hvilken si
tuation det ville være lige så naturligt, som 
det ville være i Stettinforbundets ånd, at Sve
rige hjalp oprørerne. I så fald ville oprøret 
ikke være uden udsigt til at lykkes.

Det må følgelig konkluderes, at det ikke er 
rimeligt at tillægge oprørsretten den meget 
ringe rolle, som Heiberg gør, sikkert ikke 
mindst fordi han ikke selv kunne drømme om 
at gøre oprør i sit eget liv og sit eget samfund. 
Hvad enten man er klar over det eller ej, 
kommer historikerens egen holdning til hans 
samtids problemer uvægerligt til at smitte af 
på tolkningen af fortidens.

»Når viljen er god«
Heiberg mener, at »når kongen bøjede sig for 
rådets argumentation (for ikke at gå i krig 
med Sverige 1604), har det snarest været be
grundet i . . .  (interne økonomiske proble
mer) samt i udsigten til profit ved kapitalud
lån end i en fuldstændig tom trussel om re
volte«.19 Det er imidlertid, uanset hvor stor 
vægt der skal lægges på oprørstruslen, usand
synligt, at kongen skulle have tænkt, som 
Heiberg mener. Christian IV kendte jo, da 
hans proposition blev skrevet, de af Heiberg 
nævnte og utvivlsomt overdrevne økonomiske 
problemer og har alligevel fundet det forsvar
ligt med en krig. Når man betænker, hvor 
ludfattig den svenske adel og Sverige i det 
hele taget var i forhold til det rige Danmark, 
kan man næppe fortænke ham heri.

I 1624, da om ikke Danmark, så den dan
ske adels økonomiske situation syntes ringere 
end i 1604, og Sveriges givetvis bedre, og rå-

18. S. U. Palme: Sverige och Danmark 1596-1611, 1942.
19. H. s. 638.
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det atter klagede sig over de svigtende midler 
til en krig, svarede kongen: »hvad middel er 
anlangendes, findes jo vel råd, når viljen er god 
(min udh.) og i det ringeste så let og bekvemt 
som hos de svenske«.20

Hvis man, på basis af mange års studier i 
det omfattende kildemateriale, kender Chri
stian IV så at sige indefra (hvis det er til
ladt21), vil man være klar over, at udsigten til 
en profit ved kapitaludlån ville være en yderst 
fattig trøst for Christian i forhold til opgivel
sen af en erobringskrig mod Sverige på et 
tidspunkt med gunstige ydre konjunkturer.

Ligesom i sin argumentation omkring 
1618-krisen gør Heiberg i sin praksis sig ikke 
klart, hvad Christian opfattede som mål og 
som midler, selvom han som nævnt i teorien 
ved det. Når han går ind i det konkrete begi
venhedsforløb, omdanner han Christian IV 
til noget, der ligner en erhvervsmand i vor 
egen kapitalistiske periode, optaget af profit
ter næsten for deres egen skyld, svarende til, 
at Heiberg selv især interesserer sig for de 
dybe kræfter, som han vil have, at jeg ærbø
digt skal tage hatten af og bukke for.

Heiberg må undskylde mig, at jeg beholder 
den på, for man kan ikke bevare den gode 
vilje, som Christian IV appellerede til, med 
det systemrespekterende historiesyn, som 
Heiberg og rigsrådet står for.

Historieskriveren som Janus
Der er da ikke tvivl om, at Heiberg helst hav
de set, at jeg havde skrevet en anden bog, 
hvor jeg tog større hensyn til de materielle og 
økonomiske vilkår, jeg fristes til at tilføje: end 
Christian IV selv gjorde. Havde jeg imidler
tid skullet lægge så stor vægt på »de dybe 
kræfter«, som Heiberg ønsker, var der ikke 
kommet et stykke historieskrivning uil af det 
værd navnet.

Heiberg har som de fleste historikere næp
pe noget analyseapparat til vurdering af et 
historisk arbejde som historieskrivning22 (han 
demonstrerer det i hvert fald ikke), hvorfor 
hans bemærkninger herom bliver overfladi
ske23 i modsætning til hans indvendinger mod 
værket som forskning, hvor argumentationen 
er konsekvent, gennemsyret som den er af 
hans ret udialektiske materialistiske histo
riesyn og af en af det moderne materialistiske 
samfund præget tankegang.

Han forstår, modsat de store systembygge- 
re som Kristian Erslev og Johs. Steenstrup 
omkring århundredeskiftet ikke, at en histo
rieskriver, der ikke som en anden Janus ven
der ansigtet både mod Klio og Kalliope, dvs. 
betragter historien som både videnskab og 
kunst og derfor beskæftiger sig både med 
menneskenes ydre verden og deres indre liv,

20. Christian den Fierdes egh. Breve, udg. C. Molbech, I, 1848 s. 175 (164).
21. Jvf. min drøftelse af identifikationens og intuitionens betydning og væsen i Lyseslukkerne og stjernekasterne, 1981 samt i 

min afhandling (Om historieskrivningens metodik. Et svar fra en »trold« til en bonde) i Historie, 1982 s. 289f og 295ff.
22. Den eneste, der har set mit arbejde som sådan og forstået, hvorfor det er blevet til historieskrivning, er lektor, cand. 

mag. Viggo Larsen i en debatkronik (Nutidens debat om nutid og fremtid) i Aarhuus Stiftstidende 9.7.1980, hvori han dog 
underdriver betydningen af at digte over de usynlige forbindelser mellem kendsgerningerne. Han skriver: »Tan- 
drups doktorafhandling er ikke Dichtung und Wahrheit, kendsgerninger og fantasi -  jegAar læst alle 1080 sider, -  
men dens ekstraordinære kvalitet er for mig at se, at den ikke ensidigt bliver hængende i analyser af kildematerialet, 
men at den har klare synspunkter, et engagerende helhedssyn, en stillingtagen, en syntese, der placerer Christian IV 
og hans rigsråder i forhold til hinanden i bestemte situationer ud fra bestemte forudsætninger, og som samtidig kan 
antyde en nutidig relevans -  såvel den kolde krig som Vietnamkrigen nævnes i indledningen«. I historieskrivningen 
indgår nemlig for Viggo Larsen »helt legitimt historieskriverens eget værdigrundlag, hans historiesyn«: historien 
handler om nutiden og fremtiden.

23. Han tager således tilflugt til faderligt at advare mig mod min »hang til personkarakteristikker på grundlag af malede 
portrætter« (H. s. 642). Som bekendt er der imidlertid en gammel tradition i historieskrivningen for at male 
portrætkarakteristikker, og mine er begribeligvis, omend skarpt tegnede (jvf. hvorfor i Mod triumf I s. 41), symbolske 
billedlige udtryk for, hvad jeg på basis af samtidigt skriftligt kildemateriale er nået frem til. Et eks.: når jeg om 
Christen Hoick (Mod triumf I s. 127) skriver, at »de kølige øjne omkranses af et hjul (udh. her) af hår og skæg« vil jeg 
have læseren til at associere til historien som er udpræget gentagelsesproces, svarende til, at Hoick er typen på den 
»konservative rådspolitiker med de af tradition bestemte . . . anskuelser«.
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ikke far nogen gennemslagskraft i befolknin
gens sind.24

Anfægtelsen af historikeren
og folkelighedens genoplivelse
Han tror i øvrigt i den forbindelse, at jeg har 
haft som mål at levere et »folkeligt histo
rieværk«.25 I så fald havde jeg imidlertid ikke 
skrevet et arbejde på 1080 sider. Og selvom 
det er udsolgt, bilder jeg mig ikke ind, at det 
når ret meget ud i »folkelige« kredse. Folke
ligheden er imidlertid også død siden Erslevs 
tid, ikke mindst fordi »folket« i dette århund
rede har måttet tage til takke med de positivi
stiske faghistorikeres systemtankegang og 
undersøgelsen af de dybe kræfter på bekost
ning af begivenhedshistorien i snæver forbin
delse med en skildring af de handlende perso
ner og deres motiver, dvs. på bekostning af 
enkeltmenneskets ansvarlighed.

Jeg har skrevet bogen ligesom i øvrigt også 
Ravnbogen om historikeren Kr. Erslev for at 
fa historikerne og historieunderviserne til at 
tage deres hidtidige måde at skrive og under
vise på op til overvejelse, for at få dem til at 
give enkeltmenneskene i deres sociale og me- 
tasociale sammenhænge den centrale plads 
tilbage i historieskrivningen. Sker det ikke, 
forbliver historien en død ballast i befolknin
gens sind, og denne inspireres ikke til at tage 
skæbnen i egen hånd og til at gøre oprør mod 
de oprørende tilstande, som den ofte lever 
under, et oprør, der er forudsætningen for, at 
en ny folkelighed kan opstå. Sker det ikke, 
bliver landet præget af en stadig mere tal
stærk, søvnig og vegeterende flok af menne
sker, der nøjes med at forarges over, gøre nar 
af og tage afstand fra de få, der ikke accepte
rer moden og de gældende normer.

Mennesker med en sådan mentalitet vil al
drig opdage, når deres »stjernes fører« eller

en svaghed i systemet giver dem mulighed for 
at tage deres skæbne i egen hånd, sådan som 
Christian IV søgte det flere gange. Det skete 
forgæves i 1604 og 1618, men ikke uden held i 
1611, 1621 og 1625. Bl.a. i 1624 svigtede hans 
situationsfornemmelse dog, og han »agtede 
ikke tiden«, men det hang sammen med, at 
han i den foregående periode var blevet stadig 
mere desperat, fordi han tragisk nok til sta
dighed blev bremset af sine råder og tvunget 
til at lade magtkampen mod Sverige forstyr
res og undergraves af magtkampen mod sin 
standsegoistiske højadel.

Derfor udvikledes der i ham en tendens, 
som hos de fleste endnu forhåbningsfulde 
nulevende mennesker på grund af systemets 
og omverdenens uhyre tryk er blevet konsti
tuerende for deres handlemåde. Denne bliver 
uhensigtsmæssig, kaotisk og uden timing, i og 
med at de, frustrerede, som de er, »tror, at 
øjeblikket kan være ethvert, der ruller forbi«. 
Følgelig skuffes de gang på gang i deres af
mægtige oprør. De kommer derfor efterhån
den til at ligge under for den herskende tro på 
forholdenes altovervældende magt og ender 
med at begå mentalt selvmord ved at tilpasse 
sig på omgivelsernes betingelser.

Nyaars-morgen eller ragnarok
Søger historikeren derfor ikke at genoplive 
fortidens personer, så de i deres mere eller 
mindre heldige forsøg på at gennemføre deres 
mål og vinde personlig identitet træder læse
ren levende i møde på godt og ondt, og så de 
kan inspirere denne læser til tilsvarende for
søg, mister historien sin livsberettigelse. Dens 
skikkelser bliver døde mænd og kvinder, der 
lever som fortabte, handlingslammede skyg
ger. Især vil det være katastrofalt, hvis den 
trods alt samfundskritiske venstrefløj fortsat 
undlader at gøre enkeltmennesket til et vigtigt

24. Jeg har dels i Noter om historie og undervisning nr. 66, dec. 1980 (i artiklen Hjertet kræver handling. Et manifest om historikeren 
som formidler af oprøret), dels i den note 21 nævnte artikel i Historie søgt at forklare, hvorfor og hvorledes Ravn har faet 
en kunstnerisk dimension, og hvorfor jeg finder det nødvendigt, at historieskrivningen bliver kunst og videnskab i ét. 
Jvf. herom også Lyseslukkerne og stjernekasterne, 1981, der har det sidste emne som hovedproblemstilling. -  Jeg forstår 
derfor heller ikke, hvordan Heiberg (H. s. 642) kan mene, at jeg modsat ham »går ud fra skellet mellem histo
rieforskning og historieskrivning«. Jeg er tværtimod enig med ham i, at svagheden (uden gåseøjne) ved dansk 
historieskrivning har været, at man i praksis side Erslev har skelnet så stærkt mellem analyse og syntese.

25. H. s. 642.

723



Debat

studieemne, enkeltmennesket ikke blot som 
deltager i klassekampen, men også i sin opta
gethed af de oversociale livsvigtige problemer 
omkring kærlighed og død, venskab og svig.

Hvad jeg er ude på med disputatsen og 
med Ravnbogen er da, at historikerne an
fægtes, sådan som Grundtvig blev det i 
Ny aars-Morgen 1824:

De døde mænds gange
dem kendte jeg godt,
men gøs for at ende
med livet i hænde
min bane på døde mænds vej

Det skrev han, da det gik op for ham, hvor let 
man kom til at dyrke fortiden for dens egen 
skyld, og hvor farligt dét ville være for hans 
egen personlige og for befolkningens udvik
ling og fremtid. Dybt ironisk tilføjede han lidt 
senere i digtet:

At vise en prøve
opgravet af muld -
det kalder jeg glæde,
det er som at kvæde
om kampen, når dragen er død

Dragen er imidlertid ikke død, selvom de fle
ste historikere skriver, som om den var det. 
Den er symbol på både samfundstilpasningen 
og den uengagerede vanetænkning, på de 
kræfter i enkeltmennesket og i vor kultur, der 
lader os være vegeterende og glædesløse til
skuere til det store spil om vor kulturs under
gang. Jeg er bange for, at alternativet idag er 
Nyaars-morgen eller atomdøden. Og for at 
det haster med at vælge. Der skal handles, og 
af mange, hvis vi skal genvinde et levende 
land -  og opleve ret mange flere nytårsmor
gener.

Jette KjærulfF Tuxen og Ole Tuxen: 
Historiske danmarkskort
I Fortid og Nutid bd. XXIX:2, 1981, s. 
269-71 retter Paul G. Ørberg en kritik mod 
kortene i (Gyldendals) Danmarks Historie 
bd. I—II og Dansk social historie specielt bd.

II, der bl.a. går på de tilgrundliggende korts 
indhold eller snarere manglende indhold af 
historiske kystlinjer og vandområder/tørlagte 
områder. Ørbergs kritik rækker videre end til 
kortene i de to værker og har ført til nedenstå
ende generelle overvejelser over nødvendig
heden af at vise historisk vandplan på histori
ske kort.

Historiske kort er kort med vidt forskellige 
temaer, illusteret på vidt forskellig måde. De 
kan groft opdeles i kort, hvis hovedfunktion er 
at vise forskellige historiske lokaliteters place
ring (byer, borge, slagpladser etc.), og kort, 
der viser forekomsten, frekvensen, af et eller 
flere fænomener (f.eks. gravhøje, kirker, kø
er). Disse kan være placeret så geografisk nøj
agtigt som muligt eller være angivet som 
hyppighed på en statistisk enhed (amt, herred 
o.lign.), f.eks. ved indfarvning af hele enhe
dens areal.

På historiske kort indgår vandplanen sjæl
dent som tema og har for så vidt også sjældent 
betydning for forståelsen af kortets tema. Da 
fremstillingen af en historisk vandplan kræver 
betydelige undersøgelser, især da der ikke kan 
laves et historisk grundkort gældende for alle 
perioder, må nødvendigheden af at have kort 
med historisk vandplan opvejes mod de res
sourcer, der medgår til deres fremstilling. Et 
andet forhold, der bør tages i betragtning, er, 
hvor mange ressourcer man skal sætte ind på 
at gøre historiske kort, der i format skal passe 
i en bog af almindelig størrelse, historisk kor
rekte. Kortene vil være i en sådan målestok, 
at blot signaturen en prik relativt vil have en 
så enorm størrelse, at afstanden fra den loka
litet, den afspejler, til en anden, f.eks. et 
punkt på kysten, vil være ganske fortegnet.

For frekvenskort, hvor der ikke tilstræbes 
geografisk nøjagtig placering af fænomenerne, 
vil moderne kort normalt kunne benyttes, 
specielt da de statistiske enheder, historiske 
forhold opgøres på, ofte er administrative en
heder med grænser fra det 19.-20. århundre
de. Historiske stednavne og lokäliserbare fæ
nomener kan også undertiden vises på kort 
med moderne vandplan, uden at denne virker 
forstyrrende for forståelsen af kortets tema. I 
andre tilfælde kan temaet gøre det ønskeligt, 
at kortet er forsynet med historisk vandplan,
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f.eks. kan placeringen af en borg eller et slag 
måske kun til fulde forstås på baggrund af 
denne.

Den ukyndige kunne spørge, hvorfor Ør- 
berg som så mange andre kun taler om vand
planen, når der også er sket gennemgribende 
ændringer, der ikke er uden betydning for for
ståelsen af historiske fænomener, i andre fysi
ske forhold, som f.eks. landets dækning med 
skov og hede. Ørberg nævner selv s. 271 note 
7 Aksel E. Christensens kort over middelal
derlige sognekirker som eksempel på et kort, 
der ikke er udstyret med historisk vandplan; 
man kunne på dette kort med lige så stor ret 
efterlyse de historiske skov-hede forekomster. 
Er der ikke en tendens til at tillægge forholdet 
land-vand stor betydning, fordi det er et af de 
fa historisk vigtige fysiske forhold, hvis æn
dringer der overhovedet er kildemæssige mu
ligheder for at rekonstruere?

Det næste spørgsmål bliver, om kilderne er 
så gode, at vi kan stille et generelt krav om, at 
der skal arbejdes med historisk vandplan. Vi
denskabernes Selskabs kort, hvortil opmålin
gerne foregik i en halvhundredårig periode 
omkring år 1800, giver det ældste nogenlunde 
pålidelige billede af hele Danmarks udseende, 
og Ørberg foreslår da også at lade dette kort 
danne grundlag for den historiske vandplan 
på kort, der behandler temaer fra før dette 
tidspunkt, Slesvigs vestkyst dog undtaget, 
hvor ændringerne gennem perioden har været 
meget store. Her skal ikke kommes nærmere 
ind på de indvendinger, der kan rejses mod 
denne opmåling (jfr. Alex Wittendorff i For
tid og Nutid bd. XXIX:1, 1981,, s. 131-32); 
det skal derimod problematiseres at lade en 
vandplan fra slutningen af det 18. århundrede 
og begyndelsen af det 19. -  kortene giver på 
grund af den lange opmålingstid intet øje
bliksbillede -  repræsentere situationen i en 
mere end tusindårig periode, hvor vi kun har 
meget fa holdepunkter for, hvorledes landet 
har set ud. Kan man ikke ved at arbejde med 
den foreslåede historiske vandplan, der jo må 
blive fiktiv for lange perioder, give læseren det 
indtryk, at man her har at gøre med noget 
»historisk korrekt«? Denne risiko løber man 
næppe, hvis man generelt arbejder med mo
derne vandplan, som læseren er fortrolig med,

og en gang for alle gør opmærksom på, at den 
ikke afspejler de historiske forhold. Her er 
kun talt om grundkort for tiden før 1800; men 
problemerne bliver ikke mindre for den føl
gende periode, hvor kravet til historisk kor
rekt vandplan også må gælde. I denne perio
de sker de mange og store ændringer, hvilket 
betyder, at der må en lang række forskellige 
grundkort til at dække perioden. At fremstille 
disse vil kræve en ikke ubetydelig indsats.

Hvor detaljeret et kort kan blive afhænger 
naturligvis af kortets målestoksforhold. Ør
berg foreslår, at der på kort af format som de 
nævnte danmarkshistorier ud over vigtige 
kystændringer kun medtages ændringer i 
vandplanen, der arealmæssigt er 500 ha og 
derover, altså et fast mål. Bør man på histori
ske kort frem for et fast mål ikke snarere tage 
hensyn til områdets betydning for kortets te
ma, selv om det så også betyder, at områder 
må fortegnes for at kunne vises? Landets ud
seende er jo trods alt ikke kortets tema, men 
skal danne baggrund for forståelsen af dette.

Før man vælger at anvende grundkort med 
historisk vandplan, bør man nok afveje de 
ressourcer, det kræver at fremstille sådanne, 
over for dels det resultat, man opnår som føl
ge af det sparsomme kildemateriale, dels 
nødvendigheden af at have sådanne kort som 
grundlag for at vise det tema, man ønsker. 
Ydermere skal man gøre sig klart, at kravet 
om grundkort med historisk vandplan vil væ
re lettere at realisere -  stadig med de kilde
mæssige begrænsninger, der nødvendigvis vil 
være -  hvis der er tale om et par kort til en 
historisk fremstilling, end hvis der skal plan
lægges grundkort til en serie kort, der tilsam
men skal dække en lang periode.

Helge Stavnsbjerg:
10 års forskning i
arbejderbevægelsens historie
»Arbejdere og tillidsfolk, studenter og lærere 
på alle niveauer, foreninger og institutioner -  
alle, der interesserer sig for den danske og 
internationale arbejderbevægelses historie, 
bør blive medlem af SFAH«.
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Således indledes en introduktionspjece ud
givet af SFAH i 1981. Og det hedder videre: 
» . . . Men SFAH er ikke en eksklusiv klub af 
højlærde. Alle, der arbejder med undervis
ning og formidling -  alle, der har interesse for 
arbejderbevægelsens historie, kan være med«.

Det ligger således SFAH’s bestyrelse stærkt 
på sinde at præsentere foreningen, som en 
formidler og inspirator for alle, der er optaget 
af arbejderbevægelsens historie. Tilsvarende 
intentioner fremføres i redaktionens forord til 
»Fremad og aldrig glemme«.1 Her opdeles de 
potentielle læsere og brugere af håndbogen i 
fire kategorier,nemlig for det første »dem, der 
kontinuerligt har været involveret i studiet af 
arbejderbevægelsens historie. Selv for dem 
kan det være svært, for ikke at sige umuligt at 
bevare et overblik over de utroligt mange sto
re og små afhandlinger, der produceres« (s. 
7). Derpå følger personer, der kun i kortere 
tid har beskæftiget sig med arbejderbevægel
sens historie eller har skrevet speciale i den
ne: eksempelvis den gymnasielærer, . . . som 
senere ikke har haft tid til at følge med« (s. 7). 
I tredje kategori befinder sig undervisere, der 
vil eller skal tage emner op fra arbejderbevæ
gelsens historie i deres undervisning. Disse vil 
ifølge redaktionen kunne benytte håndbogen, 
som en introduktionsbog. Den fjerde kategori 
udgøres af alle andre, som forhåbentlig vil ka
ste sig over håndbogen af lutter interesse for 
emnet.

Med udgangspunkt i »Fremad og aldrig 
glemme« vil to påstande om SFAH’s virke 
blive forfægtet i det følgende -  indrømmet, i 
en meget summarisk og noget énsidig form.

1. SFAH har ikke i sit første årti formået at 
komme i kontakt med interesserede arbej
dere, endsige arbejderbevægelsens ledere. 
Denne blokering brydes på ingen måde af 
»Fremad og aldrig glemme«.

2. Det er bydende nødvendigt for SFAH i sit 
andet årti at etablere en dialog med de 
arbejdere og den arbejderbevægelse, som i 
disse år forsøger at frembringe en histo

rieskrivning om -  og for arbejderklassen
(arbejderbevægelsen). Ellers vil SFAH 
udvikle sig til en informations- og formid
lingscentral for de »højlærde«, og fa uden
for de indviedes kreds vil bemærke 20-års 
jubilæet.

Her er det vel rimeligt ganske kort at præ
sentere SFAH. Der er primært tale om et for
lag med en imponerende udgivelsesrække bag 
sig, når de knappe ressourcer (gratis arbejds
kraft bl.a.) betænkes. Indtil dags dato (marts 
1982) er der udkommet 11 årbøger. Fra nr. 7, 
der udkom i 1977, har årbogen været bygget 
op omkring et tema. Således hed temaet i nr. 
7, »Socialdemokratiet og venstrefløjen«. Og 
der er endvidere udkommet 18 nr. af »Med
delelser om forskning i Arbejderbevægelsens 
historie« (fra 1982 ændres navnet til »Arbej
derhistorie«!). Tidsskriftet indeholder for
eningsmeddelelser, korte artikler, debatind
læg og anmeldelser, foruden oversigter over 
»ikke-afsluttede« og »afsluttede« afhandlin
ger. SFAH udsender også en publikationsse
rie (5 bøger) og en skriftserie (12 bøger). På 
forlaget Fremad har SFAH fået udgivet 5 kil
dehæfter til brug i folkeskolens 6.-10. klasse.

Selskabet afholder hvert år et seminar, der i 
1981 handlede om »Arbejderbevægelsen un
der besættelsen«. Og som et sidste skud på 
stammen er der i foråret 1981 påbegyndt en 
»kontaktkreds om fagforeningshistorie«, hvor 
akademikere og arbejdere kan udveksle erfa
ringer om det »at skrive lokale fagforeningers 
historie, festskrifter o.lign.« Næste møde i 
kontaktkredsen vil blive afholdt i 1982, ifølge 
en introduktionspjece fra SFAH (1981). Med 
andre ord har SFAH været med til at formidle 
en god bid af 70’ernes forskning i arbejderbe
vægelsens historie. Det fremgår også klart af 
de fem fyldige litteraturfortegnelser, der er 
placeret i »Fremad og aldrig glemme«. Her
udover består jubilæumsbogen af to introdu
cerende artikler om »dansk historieskrivning 
om arbejderbevægelsen« -  før -  og efter 1970. 
Og af fire oversigtsartikler, der behandler

1. Fremad og aldrig glemme. 10 års forskning i arbejderbevægelsens historie -  status og perspektiver. Redigeret af: 
Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen. Udgivet af Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens 
historie (SFAH). 1981. 149 kr. (110 kr. for medlemmer).
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forskningen og historieskrivningen i fire 
perioder med skel i 1871, 1914/20 og 1946. Bo
gen afsluttes med otte temaartikler.2

I de to oversigter vedr. dansk historieskriv
ning om arbejderbevægelsen -  før og efter 
1970 -  skrevet af henholdsvis Gerd Callesen 
og Niels Finn Christiansen, gives bl.a. en ka
rakteristik af den akademiske eller universi
tære historieforskning og af de fremstillinger 
arbejderbevægelsen selv har ladet producere. 
Gerd Callesen mener ikke, at de to tendenser 
var grundlæggende forskellige i perioden frem 
til 1970, idet »begge tendenser var materiali
stiske i deres forklaringer på årsagssammen
hængene men ikke dialektiske, begge tenden
ser beskæftigede sig overvejende med bevæ
gelsens hovedstrømning og var legitimeren
de«, og for begge tendenser blev arbejderklas
sen opfattet »som objekt for bevægelsen ikke 
som selvstændigt handlende subjekt« (citater, 
s. 20).

Det noteres endvidere af GC og NFC, at 
akademikerne kun frembragte få værker om 
arbejderbevægelsens historie i den lange pe
riode fra 40’rnes begyndelse til slutningen af 
60’rne. Arbejderbevægelsen var stort set ene 
om at beskæftige sig med sin egen historie i 
denne periode. Men ca. 1970 degenererer, 
ifølge NFC, arbejderbevægelsens egen histo
rieskrivning. Han karakteriserer Jens Otto 
Krags og K. B. Andersens: Kamp og fornyel
se. Socialdemokratiets indsats i dansk politik 
1955-71. 1971, og Ib Koch Olsens festskrift: 
Kampens gang. LO gennem 75 år, 
1898-1973. 1973, som »glimrende eksempler 
på den udvikling, . . . der er sket inden for 
denne genre. Bevægelsens første histo
rieskrivning om sig selv var et led i opbygnin
gen af en egen identitet, klassemæssig og or
ganisatorisk . . . Den rummede en vitalitet og 
aggressivitet over for både det borgerlige 
samfund og dets historieskrivning, der helt 
marginaliserede arbejderklassen og -bevægel
sen. Denne type fremstillinger er i dag dege
neret til en snæver legitimering af den til en
hver tid førte politik, hvor det hævdes, at be

vægelsen altid har måttet handle, som den 
gjorde ud fra nogle ikke nøjere bestemte 
»nødvendigheder«. Begrebet »kamp« i de to 
titler er falsk varebetegnelse, som dækker 
over, at klassesamarbejdet har været det do
minerende træk i de socialdemokratiske orga
nisationers politik i årtier« (s. 25).

Samtidig med at bevægelsens egen historieskriv
ning degenererer, blomstrer den akademiske hi
storieskrivning om arbejderbevægelsen op. Med 
udgangspunkt i dialektisk materialistiske a- 
nalyser »demaskeres« Socialdemokratiet og 
den socialdemokratisk ledede fagbevægelse. 
Interessefeltet forskydes over imod politiske 
og faglige organisationer til venstre for Soci
aldemokratiet og LO (D.S.F.). NFC fremdra
ger forskellige marxistiske strømninger, der 
har domineret successivt i 1970’erne. Den ka
pitallogiske retning far følgende skudsmål af 
NFC: »dens forskningsmæssige potens (må) 
endnu siges at være meget beskedent udfol
det.

Tesen om kapitalen som det historiske 
subjekt under kapitalismen fører meget let til 
en fuldstændig udgrænsning af klasserne til at 
blive blotte agenter for samfundsmæssige 
nødvendige bevægelser« (s. .31-32). Blandt 
flere reaktioner mod kapitallogikerne nævner 
NFC »arbejderismen«. Denne forskningsten
dens focuserer på arbejdskampe og strejkebe
vægelser, og NFC vurderer retningen positivt: 
»(den) rummede en positiv insisteren på ar
bejderklassen som et aktivt handlende sub
jekt, der ikke blot agerede i overensstemmelse 
med givne nødvendigheder« (s. 32).

I slutningen af 70’erne vandt socialisa
tions-teorier indpas først og fremmest via kvin
de- og familieforskningen. Forskningsfeltet 
udvides til hverdagslivet og arbejderklassens 
social-kulturelle mønster. Men dertil kommer 
ifølge NFC, at retningen afspejler den teore
tiske erkendelse; »(at) organisationsanalysen 
ikke kan indfange det hverdagsliv, som også 
er den del af klassens liv og for den bevidst
hedsmæssige strukturering og politiske prak
sis en uomgængelig forklaringsfaktor« (s. 33).

2. De otte temaer handler om: reformisme, venstreoppositionen, forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægel
sen, forskning i arbejdererindringer, arbejderkvinderne, arbejdsliv og livsbetingelser, arbejderklassens konstitu
ering, internationalismen og »Arbejderbevægelsen og historien«.
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SFAH’s nyeste årbog, nr. 11, 1981, har 
netop taget temaet »arbejderkultur« op. År
bogen indeholder artikler om arbejderhøj
skolen, kolonihavebevægelsen og arbejder
sporten, foruden mindre indlæg om forskning 
i arbejderkultur i andre lande. Den tværfagli
ge tilgang slår klart igennem med denne år
bog, kun ganske få af årbogens forfattere er 
historikere. Det er også værd at bemærke, at 
årbogen for 1980 rummede temaet: »lokalhi
storie«. Hvor redaktionen i forordet konstate
rer: »Fra at have været overvejende nati- 
onalt/københavnsk orienteret er forskningen i 
arbejderklassens/bevægelsens historie be
gyndt at beskæftige sig med lokale studier« (s. 
5).

Den forskning, som bl. andre SFAH har 
formidlet, sammenfatter Ruth Emerik og 
Birte Siim ganske udmærket: »De sidste 10 
års forskning i arbejderbevægelsens historie 
har været med til at lære os, at vi skal insistere 
på, at alle aspekter af arbejderklassens liv og 
historie skal analyseres -  gennem analyser af 
såvel objektive materielle betingelser som 
subjektive erfaringer . . . Den vigtigste kon
klusion bliver i første omgang, at der må en 
flerhed af metoder til at fange virkelighedens 
komplicerede mangfoldighed . . .  Vi har na
turligvis stadigvæk brug for materielle analy
ser af arbejderklassens livsbetingelser, men de 
kan tage mange forskellige udgangspunkter — 
i familieforhold, i lokalsamfunds- og udkants
områder og på den enkelte virksomhed eller i 
branchen« (s. 267-268, »Fremad . . .«).

»Fremad og aldrig glemme« er en utrolig 
vigtig milepæl i SFAH’s historie. Igennem 
oversigts- og tema-artikler, med dertil høren
de litteraturfortegnelser, bibringes læseren en 
overordentlig nyttig indsigt i 70’rnes forsk
ning i arbejderbevægelsens historie. Stort set 
alle forfattere har bestræbt sig på at give en 
afbalanceret (politisk, teoretisk og metodisk) 
gennemgang af forskningens udvikling, og en 
åbenhed udvises i de metodiske anvisninger 
og forslag til 80’ernes forskning.

Alle, der har beskæftiget sig med arbejder
bevægelsens historie, vil simpelthen ikke 
kunne undvære »Fremad og aldrig glemme«, 
som håndbog i deres fremtidige forskning, 
formidling og/eller undervisning. Det er in-

diskutabelt! Ligeså vil håndbogen være til 
uvurderlig hjælp for studerende og lærere på 
højere læreanstalter og seminarier, der har 
besluttet sig for at inddrage emner fra arbej
derbevægelsens historie i uddannelsen. 
Håndbogen bør blive en salgsmæssig succes, 
for dets potentielle læserantal overstiger langt 
SFAH’s mere beskedne medlemstal.

Her er det nødvendigt også at kaste nogle 
tidsler ind i buketten. Det må nemlig konsta
teres, at »Fremad og aldrig glemme«, ligesom 
hovedparten af SFAH’s øvrige publikationer 
på det nærmeste er utilgængelige for arbej
derbevægelsens ledere og arbejderen »på gul
vet«. Det skyldes det særdeles høje sproglige 
abstraktionsniveau, den korte, knappe, te
oretiske og tildels indforståede præsentation 
af forskellige forskeres synspunkter og me
toder. Dertil kommer et opsvulmet notes
apparat og nogle lammende lange litteratur
lister.

Der kan ikke være tvivl om, at kun et fåtal 
af de mange arbejdere, som er interesserede i 
at læse om arbejderbevægelsens historie, vil 
læse endsige købe »Fremad og aldrig glem
me«. Og hermed svigter redaktionen 
(SFAH’s bestyrelse) i nogen grad det grund
lag, som SFAH gerne vil have etableret, jvf. 
dette indlægs indledende citat: »arbejdere og 
tillidsfolk, studenter og lærere . . . bør blive 
medlem af SFAH«.

Enkelte bidragydere, som Bente Rösenbeck 
og Tinne Vammen, behandler kort formid
lingsproblemet; »mellem på den ene side at 
gøre arbejderklassens kvinder til genstand for 
historisk undersøgelse, på den anden at for
midle resultaterne i et sprog og i publika
tionsformer, som kan gøre dem tilgængelige 
for nutidens arbejderkvinder. De hidtidige 
forsøg på at slå bro over uddannelseskløften 
og den sociale kløft mellem arbejderkvinder 
og mellemlagsintellektuelle har været små 
. . .« (s. 231). De to forfattere giver et bud på 
én blandt mange løsninger: »og man kunne 
. . . tænke sig, at specialer eller dele af sådan
ne blev samlet omkring udvalgte temaer og 
udgivet i mere populært tilgængelige antolo
gier« (s. 232). De omtaler også andre projek
ter, hvor studiekredse, lysbilledserier, udstil
linger m.m. er blevet benyttet til at formidle
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kontakten mellem forskere og arbejderklas
sen.

I den sidste tema-artikel i »Fremad og al
drig glemme« er tre faglige tillidsfolk blevet 
bedt om at formulere deres overvejelser vedr. 
»arbejderbevægelsen og historien«.3 Alle tre 
repræsentanter kommenterer den sproglige 
kløft mellem arbejdere og forskere. John Møl
gård, SID, tror ikke på, at forskningsresulta
terne via »Årbøgerne« og »Meddelelser . ..« 
kommer videre ud til en bredere kreds: »For
skere skriver nu engang for forskere. Man skal 
huske på, at skoleuddannelsen er forskellig, 
og derfor er sproget det også« (s. 314). Marie 
Olesen, SID, gør rede for hvilke artikler hun 
læser i »Årbøgerne« og »Meddelelser«, og 
hun skriver om den sproglige barriere: »No
get andet er, at jeg har svært ved at kapere 
sproget. Selv den artikel, som Brita Foged har 
skrevet om kvindeopfattelse i HK -  som ellers 
er et emne, jeg er meget interesseret i. Jeg 
synes simpelthen, at den er skrevet i et for
færdeligt sprog. Jeg har svært ved at læse det. 
Sætningerne er opbygget så kringlet, og der er 
så mange akademiske udtryk, som gør det til 
tungt stof. Det er helt givet, at hvis nogle af de 
ting, som er meget interessante, skal ud, så 
skal de oversættes til almindeligt dansk. Jeg 
synes, at Brita Fogeds artikel er god . . . Man 
tror, at det (HK) er et progressivt forbund, 
men selvfølgeligt ved man bedre. Jeg tror, at 
Britas artikel skal forkortes og oversættes, 
hvis den skal bruges, f.eks. blandt HK’s 
medlemmer« (s. 316-317).4 Jens Benfeldt 
Jørgensen, Dansk Metal, henstiller, at den 
marxistiske terminologi må uddybes og for
klares grundigt. »Forfladigelse og leflen duer 
ikke. Hvis ikke der kan bruges flere ord end 
de 3-400, Ekstrabladet bruger, så kan man 
ikke fortælle historien, som den var. . . . Hvis 
de nødvendige forklaringer er med, gør det

ikke noget, at bøgerne bliver måske to gange 
så tykke« (s. 325-326).

Dog, det er jo ikke kun sproget og formid
lingsformen, der skiller arbejderbevægelsen 
og historieforskerne (SFAH). Det mest afgø
rende og grundlæggende problem er, at for
skerne ikke har lagt skjul på, at de foretrak en 
revolutionær strategi fremfor en reformistisk. 
Knud Knudsen og Therkel Stræde spørger i 
»Fremad og aldrig glemme«: »Men er arbej
derbevægelsen (de i organisationsapparater
ne, der træffer beslutningerne) parat til at 
møde den venstreorienterede kritik fra uni
versiteterne? Eller vil man kun have at gøre 
med arbejderbevægelseshistorie; hvis den bli
ver skrevet i fuld overensstemmelse med den 
politiske linie i arbejderbevægelsens organi
sationer? (s. 312-313).

Spørgsmålet er om arbejderbevægelsen 
overhovedet har taget notits af venstrefløjs
produkterne, som bl.a. SFAH har viderebe- 
fordret. Måske som en reaktion på 70’ernes 
universitære historiefremstilling af arbejder
bevægelsen, eller måske som en udløber af 
den social-historiske dimension (de fattige, 
kvinderne, de ufaglærte, hverdagslivet m.m.) 
i forskningen i slutningen af 70’erne, er der 
opstået en folkelig forskning af arbejderens 
historie. Det er initiativer, der kan fanges op 
af sloganet »grav hvor du står!«, eller »be
gynd at skrive din egen historie«.5

Det seneste skud på denne stamme er 
SID’s stort anlagte initiativ til frembringelse 
af »Arbejdsmandens historie« i bøger i stort 
format på ca. 100 sider og i et sprog, således 
at de også kan benyttes i skoleundervisnin
gen. Til efteråret 1982 er det planlagt, at den 
første bog, »Fabrikarbejderens dag i de sidste 
100 år«, skal udkomme.6 Det hedder i intro
duktionspjecen: »Bogen skal være landsdæk
kende og materialet skal derfor fremskaffes

3. John Mølgård: Oplysningssekretær i SID, medlem af Socialdemokratiet. Marie Olsen: Postarbejder, bestyrelses
medlem i SID, Lager & Pak/Århus, politisk aktiv på venstrefløjen. Jens Benfeldt Jørgensen: Formand for Dansk 
Metal, Køge, medlem af SF.

4. Brita Foged: HK’s kvindeopfattelse efter 1960, s. 153-204 i »Årbog for arbejderbevægelsens historie«. 1978 (nr. 8).
5. Her skal blot henvises til pjecen udsendt af forlaget SOC. »Grav hvor du står . . .« 1982. I pjecen omtales forskellige 

lokale initiativer, som: molerarbejderne på Mors, »Spritten« i Hobro og studiekredsarbejde i Pandrup.
6. Arbejdsmandens historie. Pjece udgivet af udvalget for arbejdsmandens historie. SID (oplysningsafd.), Nyropsgade 

30, 1602 Kbh. V. u.å.
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lokalt gennem afdelinger, efterløns- og pensi
onistklubber samt fra enkeltpersoner. . . . 
(Redaktions-udvalget) kan dog ikke love at 
alt materiale vil blive brugt, da det er vigtigt 
at bogen kommer til at dække hele landet og 
så mange fabrikstyper som muligt hele tids
perioden igennem«.

Medlemmerne af SID opfordres kraftigt til 
selv at arbejde med historien, og fa fremstil
linger trykt i fagblade, og producere materi
aler til udstillinger og teater m.m. Forskellige 
bøger anbefales til hjælp under forskningen, 
og litteraturhenvisningerne slutter således: 
»Diverse udgivelser fra Selskabet til forskning 
i arbejderbevægelsens historie. Selskabet har 
udgivet et tidsskrift med stof om den nyeste 
forskning. Bogliste kan bestilles hos: SFAH, 
Rejsbygade 1, 1759 Kbh. V.«.

Kontakten mellem arbejderbevægelsens 
egen historieskrivning og SFAH er altså slut
tet. Men førend SFAH kan formidle en dialog 
mellem arbejderbevægelsen og forskere, må 
SFAH omlægge nogle opgaver og påbegynde 
helt nye aktiviteter til støtte for »de folkelige« 
forskningsprojekter, jvf.‘ den tidligere omtalte 
kontaktkreds vedr. fagforeningshistorie med 
deltagelse af akademikere og arbejdere. Her 
kan der kun blive tale om at angive nogle 
grove retningslinjer for en ny SFAH kurs. Og 
realiseringstakten må selvfølgelig afhænge af 
de økonomiske muligheder i 80’erne, men en 
bredere berøringsflade må kunne styrke øko
nomien.

Hvad angår forlaget kunne fx årbogen og

én publikationsserie henvende sig til alle, der 
har interesse i at vide mere om aktiviteter lo
kalt, i foreninger og forbund m.m., og i uni
versitetsverdenen. Dette forudsætter, at for
skerne kan formidle deres forskning i et til
gængeligt sprog, og måske nedtone de ideolo
giske manifestationer. Dette sidste skal ikke 
opfattes, som en politisk-ideologisk spænde
trøje omkring forskerne. De har naturligvis i 
dialogen med arbejderbevægelsen ret og pligt 
til at gøre rede for relevante politiske og ide
ologiske positioner, der ligger til grund for 
emnevalg, teori og metode. En frugtbar di
alog i de kommende år mellem arbejderbevæ
gelsen og universitetsverdenen har som for
udsætning en gensidig respekt for parternes 
værdigrundlag og samfundsmæssige place
ring.

På skolebogsområdet kunne SFAH forsøge 
at etablere arbejdsgrupper bestående af for
skere, lærere og interesserede fra arbejderbe
vægelsen, der planlagde og redigerede for
skellige typer af undervisningsmaterialer. Det 
årlige seminar kunne fremover planlægges i 
samarbejde med enkeltpersoner eller grup
per, som lokalt eller centralt beskæftigede sig 
med arbejderbevægelsens historie.

Under alle omstændigheder. Hvis SFAH 
ikke får kontakt med arbejderbevægelsen i 
80’erne, vil der være stor fare for, at selskabet 
bliver endnu mere lukket og eksklusivt end i 
70’erne, fordi specialernes -  og forskerstillin
gernes antal er på vej nedad.
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