
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, 
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med 
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre 
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit 
downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af 
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF- 
filen kun er til rent personlig brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk


Tidsskrift for 
kulturhistorie og 
lokalhistorie 
Udgivet af 
Dansk historisk 
Fællesforening

fortid
nutid

Og
BIND XXXI 
HEFTE 2 
SIDE 85-168

1984



Middelalderlige gærder og hegn
— ældre og yngre dyrkningssystemer i Jyske Lov
A f  Annette H off

Jyske Lov har gennem tiderne ligget til grund 
for adskillige agrarhistoriske undersøgelser, 
men da de rent agrartekniske forhold kun bli
ver nævnt i loven i det omfang, det var på
krævet for at forklare og uddybe procesretten 
om samme, er det ikke muligt at lave en ude
lukkende kvantitativ analyse af lovens agrar
tekniske begreber1. Man kan altså ikke vente, 
at alle opdyrkningstekniske forhold er beskre
vet i lovteksten, og at det dermed er muligt 
rent kvantitativt at opregne mængden af de 
daværende agrartekniske termer -  det er kun 
muligt at lave en kvalitativ analyse af de i 
loven beskrevne forhold.

Det er her hensigten at undersøge gær- 
dings- og hegnsbestemmelserne i Jyske Lov, -  
fordi overholdelsen af hegnspligten (pligten 
til at sætte og passe sine gærder) har været af 
alt afgørende betydning for hele landsbyens 
drift, og dermed udgør et centralt emne i for
ståelsen af den middelalderlige jorddyrkning, 
men af hensyn til materialets strengt norma
tive karakter er det nødvendigt at tage sit ud
gangspunkt i en analyse af disse bestemmel
sers proces og bevisførelse.

Flensborghåndskriftet fra ca. 1300, der er 
det ældst bevarede, relativt intakte håndskrift 
til Jyske Lov fra det jyske retsområde, ligger 
til grund for analysen, og lovens III Bog in

deholder 8 artikler, der har tilknytning til 
hegnsproceduren 1A. Disse drejer sig i hoved
sagen om, hvordan og af hvem landsbyens 
gærder skulle rejses, og yderligere hvilke 
sanktionsmuligheder landsbybeboerne havde 
overfor hinanden, hvis ikke gærderne blev sat, 
vedligeholdt, åbnet og lukket på de rette tids
punkter.

Gårdgærde
Helt grundlæggende for forståelsen af hegns
pligtens fordeling imellem landsbyens be
boere er III 57, hvori der står:

»Hwær man skal sinæ garthæ gærthæ swa 
sum allæ ægh’ giuæ ia til. oc swa sum han 
hau’ i by oc bol. æftær ræt rep . . .«.

Hver mand i byen skulle sætte sine gærder 
således som ejerne bød ham, efter hvad den 
pågældende person havde i by og bol. Sæt
ningen kan fortolkes -  og dermed forstås -  på 
to vidt forskellige måder. Enten skulle perso
nen kun gærde omkring sine egne jordstykker, 
som han havde rådighed over i bymarken, og 
som var udmålt med ret reb efter bolets stør
relse, hvorved hver ager blev omgivet med et 
særskilt hegn, eller også skal artiklen forstås

1. Middelalderlig hegnsproblematik berøres ganske kort hos Henrik Larsen: Nogle oplysninger og be
mærkninger om danske landsbyer, Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie (ÅNOH 1918 p. 
236 ff).
Ole Widding: Markfællesskab og landskifte, ÅNOH 1947 p. 16 ff.
Poul Meyer: Danske Bylag, 1949, kap. 4 III, 4 IV, 5 II, 7 I og 7 II.
Ole Højrup: Hegn, Danmark. Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder (KLNM) 1956 bd. 6, 
sp. 279-282.
Axel Steensberg: Atlas over en del af middelalderlandsbyen Borups agre i Borup Ris Skov ved Tystrup 
Sø, Sjælland. Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, 1968 p. 37, jorddyrkning i middelalderen. Fra 
Nationalmuseets Arbejdsmark 1957, p. 83-96.

IA. III 38, III 50, III 53, III 56, III 57, III 58, III 59, III 60.

Annette Hoff. f. 1955, cand.phil., museumsinspektør v. Ringsted landbrugsmuseum.
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Fig. 1. Flens borghåndskriftet, der er det ældst bevarede hele håndskrift til Jyske Lov, har ligget til grund for denne 
bearbejdning. Her er gengivet de to hovedparagraffer til forståelse af hele hegnsproblematikken -  I I I 57 og I I I 58. Foto fra 
Danmarks GI. Landskabslove, 1932.

således, at hver mand i landsbyen havde 
hegnspligten fordelt efter størrelsen af sin be
siddelse målt i bol, således at han skulle sætte 
et vist mål gærder på det sted i bymarken,

som ejerne bad ham gøre og ikke kun om sin 
egen jord i bymarken.

Det er vanskeligt at afgøre, hvilken af de to 
fortolkninger, der er den mest korrekte, fordi
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der forudsættes et mere dybtgående kendskab 
til den middelalderlige bymarks fysiske 
struktur, end vi på nuværende tidspunkt er i 
besiddelse af, og artiklen levner reelt ingen 
mulighed for at fastsætte, om gærderne skulle 
sættes om hver mands enkelte jordstykke eller 
om hele landsbyens samlede opdyrkede areal. 
Poul Meyer har dog fortolket artiklen på den 
førstnævnte måde, idet han i sit afsnit om 
indhegningen af agerjorden skriver: »at agre
ne i vangen er så store (på landskabslovenes 
tid), at det kan betale sig for den enkelte by
mand at indhegne dem . . .« Denne indheg
ningsprocedure opfattes som et relikt af et op
rindeligt løkkebrug, hvor de opdyrkede løkker 
(jordstykker), som en person havde rådighed 
over i udmarken, blev hegnet hver for sig, 
men som senere ved vangebrugets udvikling 
og tilvæksten i landsbyens opdyrkede areal i 
forhold til græsningsarealerne blev omgivet af 
et fælles vangegærde. Poul Meyer mener 
imidlertid at: »ethvert spor af løkkebrug er 
forsvundet« i Jyske Lov, da alle hegningsbe
stemmelserne er afklarede i forhold til vange
bruget. Det kan godt undre, at Meyer så ka
tegorisk kan afvise, at loven kan rumme re
likter af det ældre løkkebrug, men hvis man 
ser lidt nærmere på hans argumentation, vi
ser det sig, at den del af III 57, som ovenfor er 
diskuteret, slet ikke er blevet gennemanalyse- 
ret, men at hovedvægten af argumentationen 
lægges på III 58, som omhandler sætning af 
vangegærder2.

Rent filologisk er det af interesse, at ordet 
»garthe« iflg. Lund både kan betyde gård og 
gærde, idet sætningen »hwær man skal sinæ 
garthæ’ gærthæ« også kan få mening, hvis 
garthæ skal oversættes til gård3. Oversættel
sen bliver så: »Enhver mand skal sin(e) 
gård(e) gærde«, hvilket må skulle forstås som, 
at hver mand skal sætte gærde om sin gård,

Middelalderlige gærder og hegn 
formentlig forstået som sin gårds jordtillig- 
gende i bymarken. Denne oversættelse vil 
støtte opfattelsen af, at det er hver enkelt per
sons jordstykker, der skal hegnes omkring. 
Fortsætter man læsningen af paragraffen, står 
der:

»æn for stuf g’thæ man æi utæn thet ær 
fortæ fal læ t i by . . .«

Stuf indgik ikke i de almindelige hegnsbe
stemmelser, men skulle kun have gærde, hvis 
det stødte op mod byens forte. Heraf ses det 
for det første, at den opdyrkede stufjord godt 
kunne grænse helt op til byens forte, og som 
det andet, at stufjorden ikke indgik i en ejen
doms bolansættelse, thi hvis stufjorden havde 
hørt med i ejendommens bolansættelse, ville 
der ikke gælde særbestemmelser for dette 
jordstykke m.h.t. gærdning. Stufjord skal på 
landskabslovens tid sandsynligvis opfattes 
som et jordstykke, der ved køb eller bytte er 
blevet føjet til ejendommens bolansættelse4.

Det næste gærde, der omtales, er toftegær
det, som alle mænd skulle sætte for deres be
byggede tofter, men:

»foræ (u)bygdæ toft i by gærthæ allæ ægh’ 
æræ houth garth . . .«

I Flensborghåndskriftet har skriveren fejlag
tigt glemt at sætte et »u« foran »bygdæ«, 
hvilket ellers forekommer i alle de yngre 
håndskriftsgrupper -  vbygdæ, vbygd, vbyg, 
vbigget. . .  -  og meningen med sætningen 
bliver hermed, at for ubebyggede tofter skal 
alle ejerne sætte hovedgærdet (formentlig op 
imod forten), hvorimod sidegærderne skal 
sættes af granderne5.

Flensborghåndskriftets ordlyd det pågæl
dende sted er allerede citeret, men de yngre

2. Poul Meyer: Danske Bylag, 1949, p. 130 ff.
3. G. F. V. Lund: Det ældste danske Skriftsprogs Ordforråd, Kbh. 1877, p. 46.
4. Ole Højrup: Stuf, KLNM bd. 17, sp. 348-349.
5. J. Brøndum-Nielsen m.fl.: Danmarks Gamle Landskabslove med Kirkelovene, Kbh. 1951 bd. II, p. 

474.
Henrik Larsen, op.cit. p. 239. Henrik Larsen må på dette sted have fejllæst håndskrifterne, når han 
kan skrive, at: »For ubebyggede tofter skulle alle byens beboere gærde hovedgærdet og naboerne 
sidegærdet. . .«
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håndskrifter har iflg. ordlyd: »gathær hin 
thær a . . .«, hvilket betyder, at han der ejer 
(»a«) skulle gærde for de ubebyggede tofter, 
og dermed må det stå klart, at det netop ikke 
var alle byens beboere, men kun dens ejere, 
der skulle sætte hovedgærdet.

Processen i forbindelse med hegnspligten 
var ganske enkel, idet de personer, der ikke 
havde sat lovligt gærde, skulle erlægge bøder, 
og hvis vedkommende hverken ville erlægge 
bøder eller genrejse gærdet, skulle alle gran
derne byde en af deres egne at rejse sag mod 
personen på alles vegne. Hvis den, der skufle 
have rejst gærdet, tabte sagen, skufle han bø
de en tremarksbøde både til kongen og til 
bonden, og ordet bonde skal i denne sam
menhæng formentlig forstås som den person 
granderne havde udvalgt til at rejse sagen. 
Sluttelig skal opmærksomheden henledes på 
det forhold, at det var ejerne, der skufle »giuæ 
ia« til, hvor gærderne skufle placeres.

Som det første ses der heraf, at det udeluk
kende var ejerne og ikke alle i landsbyen bo
siddende personer, der havde indflydelse på 
gærdernes placering, og som det andet, at det 
i modsætning til lovens øvrige forskrifter ved
rørende landsbyfællesskabet var muligt »at 
det nævnte forhold kunne blive genstand for 
aftaler mellem den enkelte landsbys beboe
re«, og derfor ikke nøjere var fastsat i loven6. 
Disse havde imidlertid ikke ret til at håndhæ
ve aftalerne uden tingets mellemkomst, så et 
separat grandestævne bestående af lands
byens beboere har der ikke været tale om.

Vanggærde
Den næst følgende artikel III 58 lader hegns
pligten være fordelt efter guldvirning, idet:

»Wangs garth gærth’ hwær man swa sum 
han hau’ gulzwirthning i by . . .«

Vanggærderne imellem to landsbyer opdyr
kede arealer skufle sættes af hver mand ud
målt efter, hvor meget jord han rådede over i 
guldvirning.

Guldvirning var iflg. Poul Johs. Jørgensen 
et indirekte udtryk for ejendommens areal, og 
er sandsynligvis opstået i forbindelse med 
problemerne med at taksere ejendomme: 
»hvis størrelse ikke lod sig udtrykke i bol«, 
enten fordi jorden ikke var rebdragen (hvad 
jo f.eks. gjaldt al stuf-, sær- og ornumjord), 
eller fordi ejendommens størrelse med tiden 
havde ændret sig og ikke var fastsat i de op
rindelige bol. Guldvurderingen afjorden fik i 
det jyske retsområde særlig betydning i for
bindelse med udredelsen af ledingsskatten, og 
lå, som det ses her, til grund for fordelingen af 
hegnspligten med vangegærderne7.

Hvorfor der i III 57 skufle sættes gærder 
efter bol og her i III 58 efter guldvirning kan 
vanskeligt forklares, hvis det ikke skal be
grundes i en kronologisk forskydning imellem 
de to paragraffer. Hegnspligten efter bol må 
være den ældste, bl.a. fordi stuf ikke medreg
nedes i ejendommens størrelse og dermed 
heller ikke i hegnspligten, hvorimod det yngre 
system med hegnspligt efter guldvirning ind
drog hele ejendommens størrelse -  herunder 
eventuelle særkøb, stuf og ornum8. Videre i 
paragraffen står der om hegnspligten, at:

»æn of swa warth at en bys fælæt fallær gen 
annæs bys hæghnæth. tha skulæ hine th’ 
wang aughæ. oc holde swa iafnæth. for thy 
at th’ nu hauæ fælæth. the fangæ at anæ 
hæghnæth . . .«

Flensborghåndskriftet mangler desværre en 
sætning, som er altafgørende for forståelsen af 
artiklen, og som er indeholdt i alle de yngre 
håndskrifter:

»tha skulæ hine thær (fælæth vghæ resæ

6. Poul Johannes Jørgensen: Dansk Retshistorie, 1940, p. 124.
7. Poul Johannes Jørgensen: op.cit. p. 258.
8. At lovnedskriveren har indført sætningen »num for stuf g’t hæs ækki« må skyldes en fejltagelse, idet 

begrebet guldvirning som ovenfor omtalt medfører en inddragelse af disse særjorder i ejendomsstørrel
sen.
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half garth with hine thær) wang 
aughæ . . .«

De der ejede fælleden skulle rejse halvt gærde, 
og de der ejede vangen skulle rejse den anden 
halvdel, således at de sammen påtog sig 
hegnspligten og ved fælles hjælp vedligeholdt 
gærdet (»oc haide swa iafnæth), fordi de, der 
nu havde fælled, kunne sidenhen få opdyrket 
jord sammesteds og ville dermed også have 
brug for gærdet. Flensborghåndskriftets arti
kel giver kun mening, hvis den ovenfor citere
de sætning indføjes, og det må formodes, at 
den, som Skautrup har tegnet ham, uøvede 
skriver fejlagtigt har glemt at føre den ind i 
lovteksten. III 58 skal sandsynligvis tilskrives 
et yngre lag i loven, som det fremgår af bru
gen af guldvirning som grundlag for udmå
lingen af hegnspligten, men ydermere skal det 
forhold tages i betragtning, at de gærder, der 
skulle sættes imellem de to landsbyers opdyr
kede områder, sandsynligvis skulle sættes på 
de grænser mellem bymarkerne, hvorom san- 
demændene iflg. II 21 skulle sværge.

Fremgangsmåde ved fastlæggelsen af 
markskel imellem to landsbyers marker var 
følgende:

Artikel II 21: »skil man vm mare skial tha 
aughæ sanné m af thet hæræt at staplæ an- 
tigh mæth sten ath mæth stok. oc swæræ 
sithen i thet stath th then skialnæth ær. at 
the have ræt gørth . . .«

Sandemændene, der her først skulle fastsætte 
og siden sværge, at skellet var sat ret, var et 
fast nævn bestående af mænd udvalgt af kon
gen på livstid og taget i ed af ombudsmanden. 
En lignende situation kendes ikke i de øvrige 
landskabslove, hvor nævn kun blev udvalgt 
for en enkelt sag ad gangen9.

Loven foreskriver om sandemændene, at de 
skal være otte i hvert herred, to i hver fjerding 
og selv have ejendom i den fjerding, de er 
sandemænd i, og være »at minstæ fælags bryti

Middelalderlige gærder og hegn

oc æi landbo . ..« (i det mindste fælligbryde 
og ikke kun landbo) J.L .II 1. Sandemandsin- 
stitutionen er fremkommet i Jyske Lov som en 
påvirkning af samtidig gejstlig ret, hvor faste 
nævn allerede længe havde været gængse. 
Hvis det skulle ske, at sandemændene ikke 
kunne blive enige, om det de skulle sværge 
om, beskriver II 7 (som desværre mangler i 
Flensborghåndskriftet), at flertallets afgørelse 
skulle gælde 10, hvilket også er noget nyt i 
forhold til den gamle partsed med med- 
edsmænd, hvor alle skulle være enige, hvis 
ikke beviset skulle briste. Ydermere kunne det 
ske:

» . . . ath the bæstæ bygdmæn oc the san- 
næst atæ oc biscop withnæ, ath the haffnæ 
antugh u logh gort æth uræth at bothæ . . .«

Sandemændenes ed kunne altså omstødes, 
hvis der opstod tvivl om rigtigheden i deres 
ed, idet biskoppen og de otte bedste bygde- 
mænd kunne vidne, at sandemændene direkte 
havde handlet imod lovens forskrifter eller 
havde gjort uret11.

Tilsidesættelsen af de sværgende parters ed 
af en slags overnævn bestående af biskoppen 
og de otte bedste bygdemænd kendes ikke i de 
øvrige landskabslove endsige i de øvrige ar
tikler i Jyske Lov, men hvis tilsidesættelsen af 
eden skyldtes, at sandemændene skønnes at 
have gjort uret imod den sagsøgte, må dette 
tolkes som de første spæde spirer til et appel
system. Dette må tilskrives en påvirkning fra 
Kanonisk Ret, hvor der på lovens nedfæld
ningstidspunkt forefandtes et fuldt udviklet 
appelsystem, hvor en af den kirkelige domstol 
afsagt dom kunne appelleres til ærkebiskop
pen, hvis afgørelse derefter kunne indbringes 
for paven12.

Rent agrarhistorisk er det af interesse, at 
artiklen (og dermed sandsynligvis problem
stillingen) via procesretten kan anslås til at 
være hjemmehørende i et yngre og ikke i det 
sædvaneretslige lag, idet man hermed (med

9. Ditlev Tamm: Dansk Retshistorie, 1973, bd. II, p. 70.
10. Poul Johannes Jørgensen: Biskop og bedste Bygdemænd, Tidsskrift for Retsvitenskap, 1944, p. 80.
11. Poul Johannes Jørgensen: op. cit. p. 108.
12. Ditlev Tamm: op cit. p. 69 og 72.
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yderste forsigtighed) kan formode, at proble
mer med fastsættelsen af skel imellem to byers 
marker ikke tidligere har været et problem.

Selvfølgelig har der til alle tider kunnet op
stå problemer med at fastsætte skellet imel
lem to landsbyers marker men behovet for 
fastsættelsen af markskellene har vel været 
tiltagende i samme takt som landet under 
torpanlæggelsesperioden blev tættere bebyg
get og dermed oftere kunne have bymarker 
grænsende op til hinanden.

Hvis jorddyrkerne i den ene by sidenhen 
led skade på deres agre eller enge, fordi kvæg 
fra den anden bys fælled var trængt igennem 
gærdet, skulle de selv bære skaden, hvis kvæ
get var kommet igennem et hul i deres andel 
af gærdet, men hvis de fik skade: »af utæn 
marc menz garth« af udenmarks mænds gær
de, da skulle den person, der havde hegns
pligten over det pågældende stykke gærde, 
betale skaden, også selvom de dyr, der havde 
forvoldt skaden, tilhørte den skadelidte by.

Der kunne så opstå det nærliggende pro
blem, at ingen ville vedkende sig hegnspligten 
over det stykke gærde, der var misligholdt og 
artiklen rummer herefter en værdifuld oplys
ning, som kan medgå i dateringen af pro
blemstillingen, idet:

»han havæ æi wald at biuthæ logh«,

men markens ejere skulle:

»repæ gathæ oc witæ hvæm han hørær 
t i l . . .«,

og dermed udpege den skyldige; det var ikke 
muligt for den mistænkte at nægte sit tilknyt
ningsforhold til det ødelagte gærde med eds
bevis. Den gamle formelle bevisførelse i form 
af edsbevis med mededsmænd var ikke til
strækkelig, men kun den materielle bevisfø
relse (fremkommet ved rebning), som gene
relt anses for at have en yngre status, havde 
gyldighed.

Processen udbygges dog noget henimod 
artiklens slutning hvor ejerne af vangen tilla
des at lade een af deres egne »en man ü af 
them sialvæ« rejse sag mod ejerne af fælleden, 
hvis disse hverken ville genrejse det ødelagte

gærde eller angive den person, der havde 
hegnspligten over det. Straffen for ikke at ha
ve overholdt sin hegnspligt var at betale den 
skade, som overgik de andre markejere ved 
grædets mangler, men hvis man ikke ville 
vedkende sig hegnspligten over den pågæl
dende gærdestump og derefter tabte sagen, 
skulle der (ligesom i III 57) bødes en dobbelt 
tremarksbøde -  en til kongen og en til bon
den.

Gærdernes primære funktion må uomtvi
steligt efter landskabslovenes artikler at 
dømme også i middelalderen have været at 
holde husdyr ude fra de opdyrkede områder, 
og gærderne skulle derfor sættes på sådanne 
tidspunkter, at afgrøderne på markerne ikke 
blev ødelagt i vækstperioden.

Gærdings-tidspunktet
I III 59 fastsættes det helt nøjagtigt, hvornår 
gærderne allersenest skulle være sat omkring 
de forskellige afgrøder:

»Thæn garth th’ for rugh sæth ær. then 
garth wæræ gærd um paskæ. oc førræ.oc oc 
for warsæth um pingæzdagh. oc skal stan- 
dæ til sæ michæls misse, utæn og alt korn 
kumær fyræ in . . .«

De to korntyper, der omtales her i paragraffen 
-  (vinter) rug og vårsæd -  havde forskudte 
vækstperioder, og gærderne skulle derfor være 
sat på forskellige tidspunkter. Rugen, der på 
dette tidspunkt var en vintersæd, blev sået 
sent på efteråret og skulle efter overvintring 
ude på ageren stå og spire i det tidlige forår. 
Gærderne omkring rugen skulle senest være 
sat til påske (som kunne falde mellem den 22. 
marts og den 25. april), hvorimod gærderne 
for vårsæden først skulle være sat senest til 
pinse, og da pinsen falder 7 uger efter påske, 
var dette gærdningstidspunkt helt henne i 
maj/juni måned.

Rent umiddelbart synes det at være ret 
sent, at disse gærder skulle være sat, men for
klaringen på det sene gærdningstidspunkt 
skal sikkert søges i middelalderlandbrugets 
ringe evne til at dræne jorderne, idet jorder
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Fig. 2. På middelalderlige kalkmalerier kan man finde forskellige former for gærder og hegn -  her et flettet risgærde, der 
omgiver Gethsemane Have. Gærdestavene er formentlig blevet tilspidset for at kunne såre de dyr, der sprang over gærdet ind 
til afgrøderne. Nationalmuseet foto. Høve Kirke, Sorø Amt.

med høj vandholdighed forblev koldere læn
gere ind i foråret, end mere veldrænede jor
der, og ageren ville derfor først et godt stykke 
ind i foråret opnå en passende væksttempe
ratur13.

Mens kornet modnedes skulle gærderne 
holdes omhyggeligt lukkede, så kreaturer ikke 
kunne komme ind i det indhegnede område 
og beskadige afgrøden, men at dette alligevel 
er sket -  ofte -  kan de mange artikler om 
optagning af kvæg i kornet give os en formod
ning om. Når afgrøderne var i hus, blev gær
derne åbnet (ævred opgivet), og kvæget fik 
lov at græsse på de afhøstede agre.

Det altovervejende problem i denne sam

menhæng opstod, hver gang en bymand hav
de høstet før de andre, og dermed var interes
seret i at fa sine egne kreaturer på græs på de 
afhøstede agre, idet de andres afgrøder var 
truet, hvis han lukkede kvæg ind i vangen.

Om denne problematik skal der dog siges 
følgende: Hvis landsbyens opdyrkede arealer 
var små, og græsningsmulighederne uden for 
disse var rigelige, var det ikke en tvingende 
nødvendighed, at kvæget skulle græsse på 
stubmarkerne, og hvis man forudsætter, at 
denne brugsform har været kendetegnende 
for landsbyerne i de ældste tider, hvor hver 
mand dyrkede og hegnede hver sine små løk
ker i landsbyens indmark, så har ovenfor be-

13. Dette problem har man forsøgt at løse ved at pløje agrene op i højryggede agre, de såkaldte rugrygge, 
men det er endnu ikke lykkedes at datere de forskellige agerformer helt nøjagtigt.
Axel Steensberg: op.cit. p. 39.
Hans Helbæk: Da rugen kom til Danmark. KUML 1970-71, p. 294.
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skrevne problematik ikke haft den aktualitet, 
som det var tilfældet langt senere, hvor hele 
den opdyrkede vang kun havde et fælles gær
de, og hvor græsningsmulighederne må have 
været mere begrænsede. Artikel III 59 må 
derfor opfattes som hjemmehørende i de yng
re lag af loven, hvilket yderligere kan under
bygges ved det forhold, at ordet rugsæd ind
går på lige fod med vårsæd i artiklen.

Arkæologiske undersøgelser har vist, at ru
gen tidligst har været dyrket her i landet om
kring år 1000 e.Kr. og sandsynligvis først 
vundet indpas i de danske bondebrug om
kring år 120014. Rugen som hjemmedyrket 
vintersæd har på lovens nedfældningstids
punkt været et relativt nyt fænomen, og den 
gærdestruktur som iflg. paragraffen fulgte 
med vintersæden, tilhører som ovenfor nævnt 
sandsynligvis ikke det sædvaneretslige lag i 
loven, men snarere et yngre, jævngammelt 
med loven, og jeg vil derfor formode, selvom 
det ikke påviseligt kan dokumenteres, at gær
destrukturen i denne paragraf er væsentligt 
yngre end den i artikel III 57 beskrevne 
gærdningsprocedure efter bol.

Kål og abildgårdsgærde
Det var ikke alene kornafgrøderne, der skulle 
beskyttes mod forskellige husdyrs indtræn
gen, men også andre særafgrøder skulle om
gives med gærder. Det har tidligere været 
omtalt (i forbindelse med III 57), at tofterne 
skulle gærdes af brugeren, og i III 60 nævnes 
yderligere tre områder, som enhver kunne 
vogte med sit eget gærde, hvis han altså fandt 
det nødvendigt.

»Apæld garth oc tofte garth oc kalfgarth 
skal hwær man sik sialf warthæ med sin 
eghæn garth of han wil hauæ them i 
hæghnz for alzkyns fæ. utæ for gær’ oc 
garth b ry t. . .«

Flensborghåndskriftet mangler herefter en 
sætning, som iøvrigt også mangler i hånd
skriftet AM 3,4° fra det 15. århundrede:

» . . . Swo sum ysæn æræ æth swin. for thy 
at man ma delæ bondæn til at gømæ sinæ 
garth bry tær . . .«

Inddrages denne sætning i oversættelsen, står 
der, at hver mand skal gærde om sin kål, tofte 
eller æblegård, om han vil have dem indheg
net for alskens fæ, dog ikke for geder og gær
debrydere såsom okser og svin, fordi ejeren af 
disse dyr selv skal holde øje med dem, og man 
kan sagsøge ham for ikke at gøre det.

Fortolkningen af denne artikel er ikke helt 
enkel, idet gærdebestemmelserne tilsynela
dende er afvigende fra de øvrige, hvor gærdet 
for at være lovligt skulle kunne holde alle 
slags husdyr ude. Kromann & Iuul har 
kommenteret stedet med, at dette gærde ikke 
behøvede at være lige så højt (at geder ikke 
kunne springe over) eller lige så kraftigt (at 
kvæg ikke kunne bryde igennem) som de 
gærder, der var sat omkring kornafgrøder
ne15. Forklaringen på dette må være, at 
særafgrøderne ikke var dyrket under alles 
fælles ansvar, men alene var en enkelt mands 
værk, og yderligere, at bønderne havde pligt 
til at passe på deres husdyr (enten med tøjr 
eller med hyrde), så de ikke kunne genere de 
andre jorddyrkere.

I modsætning til III 50 (som senere skal 
kommenteres), hvor en jorddyrker havde 
pligt og ret til at optage vildfarne kreaturer, 
hvis de trampede rundt på hans ager eller 
eng, var det ikke tilladt at optage kvæg, som 
var brudt igennem gærdet til kål, abild eller 
toftegården:

»af thæssæ garthæ ma ækki fæ in taknæs. 
utæn getær. utæn thet ær forlagh a thin
gs • • •«

14. Hans Helbæk: op.cit. p. 294.
Axel Steensberg: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1957, p. 94.

15. Kroman & Iuul: Danmarks gamle love på nutidsdansk, 1945-48 bd. II, p. 180.
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med mindre man lyste på tinge, at det pågæl
dende stykke kvæg efter indtrængning i kål
gården var blevet optaget. Geder kunne man 
dog tage til sig uden tinglysning.

Procesretsligt frembyder artiklen intet af 
særlig interesse, men i forbindelse med artik
lens sidste sætning:

»æn mistær man sinæ klæthæ i anenmanz 
apældgarth tha ma han æi sokæ th’ æftær 
mæth ran«,

skal det lige tilføjes, at man åbenbart ikke 
kunne rejse ranssag imod indehaveren af 
abildgården, hvis man havde mistet sine klæ
der der. Hvordan man skulle bære sig ad med 
at miste sine klæder i en andens abildgård, 
skal jeg ikke komme nærmere ind på, men i 
tilknytning til beskrivelsen af den næste arti
kel skal processen i forbindelse med ran kort 
kommenteres.

Abild-, kål- og toftegården var en enkelt
persons private områder, og hvis nogen brød 
ind her for at stjæle æbler eller kål, ville der 
blive rejst tyverisag herfor — på samme måde 
som hvis han var brudt ind og havde stjålet i 
mandens hus.

Poul Johs. Jørgensen har henført III 50 til 
en tid, hvor tyveri kun straffedes, hvis det 
drejede sig om ting, der havde tilknytning til 
en mands hus, idet artiklen indeholder føl
gende sætning:

»Enbrot annæn man annæn manz apæld 
garth, oc stæl æpæl. oc kali. tha ma han th’ 
for tiuf wirthæ, swa sum stalæ i hans h’ 
andræ kostæ . . .«

hvor indbrud i abildgård sidestilles med ind
brud i en mands hus. Det må efter ordlyden 
at dømme have været væsentligt, om de stjål
ne ting befandt sig i huset, og »det er sand
synligt, at der er tale om en reminiscens fra en 
ældre retstilstand med et meget snævert va
retægtsbegreb«16.

Abild-, kål- og toftegården, der ligesom 
toften var en mands særjord, skulle kun heg-
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nes af denne alene og indgik ikke i den almin
deligt fordelte hegnspligt (jfr. III 58).

Størrelse og placering af de pågældende 
arealer giver loven ingen oplysninger om, 
men det må formodes at have været en slags 
haver eller løkker, hvor der, som det ses af 
navnet, kunne dyrkes æbler og kål, men det er 
sandsynligt, at også andre afgrøder, der med 
tiden har vundet indpas, har kunnet dyrkes 
samme steds.

Bigårds-gærde
Som det sidste særområde, hvorom en enkelt 
person skulle sætte gærder, nævner loven i III 
38 bigården:

»Hwa sum bi hau han skal sialf wathæ 
them mz garth, swa at annen manz fæ ma 
them æi mth’ kastæ og spillæ . . .«,

hvor man selv skulle rejse gærder for at und
gå, at kvæget skulle ødelægge bistaderne. 
Hvis kreaturer alligevel -  på trods af gærdet -  
trængte ind i bigården og ødelagde bierne, 
kunne biejeren ifølge artiklen:

»withæ sik sialf. oc fangæ æn ægh annæn 
bo t. . .«,

kuri ærgre sig (bøde sig selv), og ville ikke få 
anden bod. Hvis derimod det indtrængende 
kvæg blev stukket til døde af bierne, skulle 
biejeren betale skaden:

»for thy at han haftæ æi laghæ garth«,

fordi han ikke havde sat lovligt gærde. Lovligt 
gærde skal her forstås som et for husdyr 
uigennemtrængeligt gærde, men i modsæt
ning til de øvrige artikler, hvor gærderne 
skulle sættes for at skåne afgrøderne for ind
trængende kvæg, og hvor ejeren af disse skulle 
straffes for sin forseelse (ved at dyrene blev 
optaget), er det omvendte her gældende, idet 
gærdet skulle sættes om bigården bl.a. for at

16. Poul Johannes Jørgensen: Tyveri og Ran, Festskrift til Vinding Kruse, 1940 p. 174.
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kvæget ikke skulle lide overlast, hvis det kom 
for nær på bierne, og det var ejeren af bigår
den, der skulle betale den skade, der var sket, 
hvis gærdet ikke var intakt, og derved ikke 
havde afværget faren for kvæget.

Jyske Lov rummer yderligere 3 artikler om 
bier, hvori det fastslås, hvordan man skulle 
forholde sig overfor bier fundet på åben mark 
(»a withæ wællæ«), i skoven eller på kirke
gården, og i artikel III 41, som omtaler ind
brud i en anden mands bigård -  hvor enten 
bierne føres bort eller dræbes, og honningen 
stjæles -  nævnes det rent procesretsligt, hvor
dan biejeren skulle værge for sig. Dette er in
teressant, fordi biejeren kunne rejse sag på to 
helt forskellige måder:

»delæ æft’ hwat hæld han wil mæth næf- 
ning. æth sanænd m for thy at thæt ær lik’ 
til hærwki æn ran«.

Retsbrudet kunne opfattes på to måder -  en
ten som ran (tilegnelse åbenlyst af andres 
ting) eller som hærværk (brud på en anden 
mands husfred ved ejendoms- eller person
krænkelse), hvad loven er mest tilbøjelig til at 
opfatte det som, og forskellige basisformer var 
nødvendige for de to forskellige former for 
retsbrud.

Hvis der var tale om ran, skulle sagen be
handles med nævn, ligesom hvis en mand 
havde stjålet kål eller æbler i en andens abild- 
gård. Nævnet var udpeget alene til behand
ling af ranssagen, og skulle iflg. II 39 sværge, 
om sagsøgte var skyldig eller uskyldig. Var 
han skyldig, skulle der erlægges en dobbelt 
tremarksbøde. Artikel II 41 supplerer pro
cesbeskrivelsen i II 39 ved at skrive, at rans
nævningene kunne rådføre sig med de bedste 
mænd i herredet, om det de skulle sværge om, 
idet de ville miste deres boslod, hvis de svær
gede imod, hvad de fleste og bedste mænd i 
herredet mente var sandt. Dette skal sand
synligvis opfattes på lige fod med de bedste 
bygdemænd og biskoppen, der i forbindelse 
med sandemandseden kunne fungere som en 
slags overnævn, og der må også her som tidli

gere berørt kunne aflæses den første spire i 
retning af et appelsystem17.

Hvis lovovertrædelsen derimod blev op
fattet som hærværk skulle sandemænd drages 
ind i processen, og det er hermed muligt i 
henhold til, hvad der tidligere er skrevet om 
sandemænd, at henføre artiklen til et af de 
yngre lag i loven.

At artikel III 38 omhandlende gærderne 
omkring bigården også skulle tilhøre det 
samme lag i loven som III 41, er ikke nød
vendigvis sikkert, da den godt kan have eksi
steret i sædvaneretten længe før III 41 blev 
indført i loven, men de fire artikler om bier 
virker umiddelbart, som om de er skrevet i 
sammenhæng. At bierne og deres honning 
har spillet en betydelig rolle i den middelal
derlige husholdning, kan der efter gennem
læsning af de minutiøse bestemmelser ikke 
være tvivl om, og det må være på denne bag
grund, at den udførlige procesbeskrivelse i 
forbindelse med tyveri eller ødelæggelse af en 
mands bier og honning skal forstås.

Optagning af kvæg
Der er tidligere i forbindelse med III 60 om
talt, at en mand ikke måtte optage kvæg, som 
trængte igennem gærder til hans kål-, abild- 
eller toftegård, med mindre han havde lyst 
det på tinge. Dette var imidlertid ikke gæl
dende, når der var tale om optagelse af kvæg 
enten på en mands ager eller på hans eng, og 
III 50 skal kommenteres i denne sammen
hæng, fordi ordet indhegning optræder i ar
tiklens tekst.

»Of annæn man tak’ annæs manz fæ i sit 
korn. æth i sin eng. oc kum hin with th’ 
fææt a. antugh i hægnæth æth a farnnæ 
wæghæ. tha ma han æi takæ thet af ham 
utæn hans willæ . . .«

Hvis en mand, til trods for at han havde sat 
gærder, en dag fandt fremmede dyr på sin 
ager eller i sin eng, var det iflg. III 50 tilladt

17. Poul Johannes Jørgensen: Biskop og bedste Bygdemænd, Tidsskrift for Retsvitenskap, 1944 p. 79.
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ham at tage dyrene til sig (kaldet innam) og 
føre dem til sit hus.

Hvis ejeren af kvæget kom til stede og for
søgte at tage det fra den, der havde optaget 
det på sin jord, hvad enten han forsøgte det 
inde i indhegningen eller på farne (alfar) vej:

»tha am han warthæ rans man th’ a t . . .«

da blev han dømt som ransmand derfor, og i 
denne sammenhæng er det af interesse, at det 
i artiklen bliver nævnt, at han ikke må tage 
dyrene tilbage hverken i indhegningen eller 
på alfarvej.

Med ordet indhegning kan der enten menes 
den indhegning (gærderne), der var sat om
kring landsbyens samlede opdyrkede areal 
(eller en vang), eller der kan menes indheg
ningen af den enkeltes ager. Der kan dog ikke, 
rent forståelsesmæssigt, herske tvivl om, at 
den indhegning, der her er tale om, omgiver 
nogle opdyrkede arealer, hvori det pågælden
de kvæg er optaget, men heller ikke her levnes 
der store muligheder for at fastslå, hvor gær
derne rent fysisk har været placeret. Sluttelig 
nævnes det i III 50, at kvægejeren kunne 
dømmes til hærværkssag, hvis han bortfjer
nede kvæget hjemme ved den andens hus, da 
dette blev opfattet som et brud på husfreden, 
og dermed skulle straffes på lige fod med an
dre hærværkssager18.

Pant for optaget kvæg
I tilknytning til omtalen af optagelse af kvæg 
står der i III 56:

»For fæ th’ in warth takæt antugh i korn 
æth eng. skal laghæ wæth for læggæ swa 
sum ægh’ warthæ satæ urn then timæ the 
læggæ theræ heghæth . . .«

Hvis ejeren af ageren eller engen fandt kvæg 
på sin jord, og derfor optog det, havde han 
herefter ikke en egentlig ejendomsret over dy
rene, men snarere en tilbageholdelsesret, som
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gav han pressionsmuligheder overfor kvægets 
ejer, når boden skulle betales. Denne artikel 
uddyber optagelsesprocessen, idet ejerne, når 
de fastsatte deres hegn, skulle blive enige om 
størrelsen af det pant, som kvægejere skulle 
betale til innammeren for at få deres kvæg 
tilbage.

I tilknytning til dette bliver der i artiklen 
indskudt den undtagelse, at kvægejeren kun
ne nøjes med at udrede så meget, som han 
med edsbevis mente, at dyrene havde skadet, 
og derefter:

»Swærræ mz tolf manz eth (her mangler
Flensborghåndskriftet: at hans fæ scadd æi 
meræ.wrthær thær for) indtæcthæ fæ ær 
lagh æi løsd for hælghæn mæssæ.tha wæræ 
thet forgorth«,

skulle han med 12 mededsmænd sværge, at 
der ikke var gjort mere skade, end der var 
betalt for. Artiklen rummer altså to processer 
med hensyn til betaling af pant for optaget 
kvæg -  enten kunne man erlægge det faste 
pant, som ejerne i fællesskab havde besluttet, 
da de fastsatte hegn, eller også kunne man 
betale for den skade, som dyrene havde for
voldt, og derefter med 12 mands ed sværge, at 
de ikke havde gjort større skade.

Edsbeviset med 12 mededsmænd er en af 
de hyppigst forekommende bevisformer i 
landskabslovene, hvor mededsmændene ikke 
sværgede om selve sagens indhold, men kun 
aflagde ed ud fra deres øvrige kendskab til 
den sagsøgte person, og der var derfor ikke 
tale om en egentlig materiel bevisførelse i 
denne sag, idet edsaflæggelsen kun havde en 
formel karakter. Edsbevis med mededsmænd, 
der er en af de ældre bevisformer i land
skabslovene, blev gradvist afløst af det fra ka
nonisk ret inspirerede materielle vidnebevis, 
der senere kom til at spille en altafgørende 
rolle i den verdslige bevisførelse.

I artiklens sidste sætning slås det fast, at 
hvis kvægejeren ikke havde indløst sit pant på 
kvæget inden Allehelgensdag (enten 1/11 el
ler -  før den liturgiske kalenders indførelse -

18. Poul Meyer: Danske Bylag, 1949 p. 407.
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1. søndag efter Pinse), havde han forgjort sit 
pant og kunne ikke mere gøre krav på det19.

Gornidding
Som den sidste artikel i analysen skal III 53 
kort omtales, idet indhegningen på bymarken 
nævnes i en anden sammenhæng:

»hwaræ sum man dræpær annæn mås fæ 
th’ hirthæ hav. hwat hæld’i hægnæth æth 
utæn.han ær gornithing.oc skal æftær gjal
de swa sum saght æ r . . .«

Den ikke citerede første halvdel af artiklen 
fastsætter, at en person, som med vold dræber 
lovligt tøjret kvæg, skal kaldes gornidding, og 
ud over at dække den forvoldte skade skulle 
han betale både tre mark i bøde til kongen og 
til bonden. Den sidste ovenfor citerede del af 
artiklen udbygger dette, idet en mand kunne 
kaldes for gornidding, hvis han hvorsomhelst 
dræber kvæg, der har hyrde -  enten i indheg
ningen eller udenfor -  og han skulle bøde som 
ovenfor beskrevet. Ordet indhegning må også 
i denne sammenhæng formodes at være et af 
gærder omgivet opdyrket område, men det er 
muligt, at artiklen skal tolkes, som at der i 
dette indhegnede område kunne græsse kvæg, 
som blev vogtet med hyrde.

Sammenholdt med artikel III 50 giver 
denne udtryk for, at optaget kvæg ikke må 
dræbes, men skal fragtes hjem til den pågæl
dende gård uden at lide overlast, så kvægeje
ren på et senere tidspunkt kunne indløse det 
med sit pant.

To lag i lovteksten
Det har i det foregående været forsøgt at 
analysere de usystematiske og ukomplette 
oplysninger om den middelalderlige hegns
pligts organisering og fordeling, som er inde
holdt i Jyske Lovs otte artikler: III 38, III 50,

III 53, III 56, III 57, III 58, III 59, III 60, 
og det vigtigste resultat, der her er opnået, 
som endvidere er en forudsætning for forståel
sen af hele gærdestrukturen, er udskillelsen af 
de to kronologisk og indholdsmæssigt forskel
lige lag i gærdingsbestemmelserne. Denne er
kendelse er hovedsageligt opnået gennem en 
analyse af artilernes proces og bevisformer, 
der ifølge retshistoriske traditioner kan re
sultere i en relativ datering af artiklernes ind
byrdes relationer, og det er hermed muligt, 
omend med yders te forsigtighed, at henføre 
de aktuelle agrarhistoriske problemstillinger 
til disse kronologisk forskellige lag.

Ydermere har artiklernes sproglige indhold 
(det filologiske aspekt) været af betydning, 
idet loven indeholder såvel ældre sædvane
retslige som yngre af europæisk ret inspirere
de retsregler, og det falder derfor naturligt, at 
lovteksterne indeholder ord og termini af 
højst forskellig alder og oprindelse.

En nøjagtig datering af de to forskellige lag 
er ikke mulig at gennemføre, men en tilnær
melse kunne måske være, at det ældste lag er 
førmiddelalderligt, og at det yngre er hjem
mehørende i den tidlige middelalder. De se
neste års landsbyarkæologiske udgravninger 
og agrarhistoriske undersøgelser i både det 
jyske og det fynske område synes at vise en 
betydelig forskel på landsbyen før og efter år 
1000 e.Kr., og i tilslutning til disse undersø
gelser vil den ældre gærdestruktur her skulle 
opfattes som eksisterende før lovens nedfæld
ningstidspunkt, og sandsynligvis også før år 
1000, til en periode hvor den kanoniske ret 
endnu ikke har haft indflydelse på land
skabslovene. Den yngre gærdestruktur skal så 
opfattes som yngre end år 1000 på overgan
gen fra sen vikingetid til tidlig middelalder.

Den ældre gærde-struktur
Den mest iøjnefaldende forskel mellem den 
ældre og den yngre gærdestruktur er det tak
sationssystem, der lå til grund for hver af de

19. På grund af Flensborghåndskriftets manglende sætning kan der opstå tvivl om, hvorvidt det var pantet 
eller dyret man mistede, hvis det ikke var indløst inden fastsatte dag, men en gennemlæsning af de 
yngre håndskrifters ordlyd viser, at det var pantet og ikke dyret, man mistede.
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forskellige perioders fordeling af hegnsplig
ten. Det fundamentale i forståelsen af den 
ældre gærdestruktur, der i loven er repræ
senteret ved artiklerne III 56 og III 57 og 
sandsynligvis også ved III 50, III 53 og III 
60, er at hver person i landsbyen skulle sætte 
sine gærder efter hvad han havde i by og bol.

Hver gårdenhed rådede over et vist antal 
agre, der uden de store forandringer gennem 
tiderne var nedarvet fra slægtled til slægtled, 
idet nyere tilført jord til fælliget ikke blev op
taget i den egentlige hovedlod, men blev be
nævnt særkøb, stuf eller ornumjord, der ikke 
indgik i ejendommens faste jordmål (bolet), 
men organisationen og strukturen af disse 
jordstykker har på landskabslovenes tid været 
under udformning. Når bolet lå til grund for 
udmålingen af hegnspligtens fordeling, fulgte 
heraf naturligvis, at stuf, ornum og anden 
særjord lå udenfor den egentlige hegnspligt.

Det er imidlertid yderst vanskeligt at fast
slå, hvor disse gærder rent fysisk har været 
placeret i den daværende bymark, idet loven 
(ikke uventet) ikke giver nogle anvisninger 
herpå, men nøjes med at foreskrive at:

»Hwær man skal sinæ garthæ gærthæ . . .«,

og det er ud fra denne ene sætning at dømme 
næsten umuligt at fastlå, om gærderne var 
placeret rundt om hver enkelt persons jord
stykker (agre), eller om de var sat omkring 
hele den opdyrkede bymark.

Jeg er dog tilbøjelig til at fortolke III 57 i 
den retning, at gærderne efter bol skulle være 
sat omkring den enkelte bymands agre, bl.a. 
fordi den individuelle pligt til at innamme 
kvæg på sin egen ager må opfattes som hø
rende til et system, hvor hver ager var hegnet 
for sig i modsætning til det fra landsbyved
tægterne kendte kollektive innam af kvæg, 
hvor alle havde ret og pligt til at optage alles 
kvæg på alle agre indenfor vangegærdet. I 
forbindelse med optagelsen af kvæg skal det 
tilføjes, at den enkelte ikke behøvede at følge 
de andre lodsejeres fastsatte normer for pant
betaling ved udlevering af optaget kvæg, men 
selv ved ed kunne sværge sig til, hvor stor en 
skadeserstatning han ville betale ved hjælp af 
mededsmænd.

Middelalderlige garder og hegn

I den ældre gærdestruktur havde hver 
mand pligt til at hegne sin egen fred til på sine 
egne agre, men havde derefter ret til, som 
ovenfor beskrevet, at optage kvæg (»tak an- 
næs manz fæ i sit korn«), der ved brud på 
gærdet var trængt ind på de opdyrkede områ
der. Hver gårdsenhed skulle ligeledes gærde 
for sin abild-, kål- og toftegård samt for bi
gården, hvis en sådan forefandtes, uden ind
blanding fra de øvrige landsbybeboere. I det 
hele taget bærer den ældre gærdestruktur 
præg af at være et individuelt foretagende, 
hvor hver sørgede for sit, og rummer således 
ingen tegn på et egentligt dyrkningsfællesskab 
-  i hvert fald hvad gærderne angår.

I denne sammenhæng er det vel næppe et 
tilfælde, at Jyske Lov hverken direkte eller 
indirekte nævner grandestævnet eller en lig
nende institution, hvor alle grander på tværs 
af sociale og retslige skel kunne mødes i deres 
egenskab af at være landsbyens jorddyrkere, 
men kun at tinget, hvor det alene var de lov
faste, jordejende personer, der havde fuld 
retslig kompetance, bliver nævnt.

Den yngre gærdestruktur
Hvorledes og på hvilket tidspunkt den yngre 
gærdestruktur har vundet indpas, er meget 
vanskeligt at afgøre, men en glidende over
gang over flere århundreder har sikkert fun
det sted. Ligesom III 57 var nøglen til forstå
elsen af den ældre gærdestruktur, rummer III 
58 hovedoplysningerne om organiseringen af 
den yngre hegnspligt, der ikke mere var ud
målt efter bol, men efter den såkaldte guld- 
virning (»wangsgærth gærth hwær man swa 
sum han hau i gulzwirth«). Ifølge denne arti
kel skulle hver mand nu ikke mere sætte gær
der omkring sine egne agerstykker, men iste- 
det sætte gærder omkring den samlede op
dyrkede vang, og dette fordelt således, at han 
satte et vist mål gærder i forhold til hvor me
get jord han havde i guldvirning.

At både III 57 og III 58 skulle have været i 
brug i den samme landsby på samme tid sy
nes kun at være lidet sandsynligt, især fordi 
der lå to helt forskellige taksationssystemer til 
grund for de forskellige organiseringer af 
hegnspligten.
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Et vist driftsfællesskab (enighed om at åbne 
og lukke de fælles gærder) har været en forud
sætning for gennemførelsen af den yngre gær
destruktur, og artikel III 59 fastsætter derfor 
helt nøjagtigt, hvornår hvilke gærder senest 
skulle sættes og tidligst måtte åbnes, og

»hwa sum ham førræ up tak’, gialdæ aft’ all 
thæn skathæ th’ gømæn hans garth 
gørs . . .«,

thi hvis bare en lille del af det store vanggær
de åbnedes, kunne kvæget trænge ind på alle 
de øvrige bymænds agre og ødelægge deres 
endnu uhøstede afgrøder. Endvidere er by
marken rent driftsmæssigt omkring år 1200 
blevet tilføjet den betydelige ændring, at der 
både skulle kunne sås vintersæd (rug), om
kring hvilken der senest skulle være gærdet til 
påske, og vårsæd (byg og havre), der senest 
skulle være omgærdet til pinse, hvorfor det 
ydermere var nødvendigt med udførlige 
hegnsbestemmelser.

Efterhånden som landet i løbet af den tidli
ge middelalder er blevet tættere bebygget, og 
torper i hundrevis er skudt ud fra moderbyer
ne, har det været påkrævet at fastslå, hvorle
des hegnspligten skulle fordeles mellem to op 
til hinanden grænsende landsbyer20. Artikel 
III 58 foreskriver derfor, at hver landsby 
skulle sætte halvt hegn i det fælles vanggærde, 
thi selvom en by på et tidspunkt havde sin 
fælled grænsende op til den anden bys opdyr
kede vang, kunne denne sidenhen få opdyr
kede arealer sammesteds, og derfor have god 
brug for et gærde.

Hvis der ydermere opstod tvivl om, hvor 
grænsen mellem to landsbyers marker egent
lig skulle drages, havde sandemændene pligt 
til at foretage en besigtigelse af stedet, og på 
selvsamme sted hvorom trætten drejede sig at 
fastsætte skellet. Sandemandsinstitutionen 
bærer, som tidligere omtalt, præg af en mere 
udviklet retsorden, der var påvirket af kano

nisk ret, og i samme forbindelse ses den første 
appelinstans i sin vorden. Om agerstrukturen 
tilsvarende har ændret karakter fra en oprin
delig struktur med større blokagtige, indheg- 
nede løkker til en yngre agerstruktur med 
lange, forholdsvis smalle, uindhegnede ager
strimler er vanskeligt at afgøre alene ud fra en 
undersøgelse af disse 8 artikler, men en nøjere 
analyse af landskabslovenes øvrige artikler, 
hvori det dyrkningstekniske enten direkte el
ler indirekte bliver omtalt i forbindelse med 
procesretten vil måske kunne kaste mere lys 
over problemet.

I tilknytning til dette skal det kort tilføjes, 
at store misfortolkninger af lovens agrarhisto
riske aspekter kan fremkomme, hvis der i 
oversættelsen af lovteksten anvendes ord og 
termini, som dækker over begreber, der er 
hjemmehørende i en langt yngre dyrk
ningsstruktur, men som fejlagtigt er indført i 
oversættelsen af de middelalderlige tekster.

Her tænkes specielt på Kroman & Iuul’s 
oversættelse af artikel I 52, hvor ordet ås fo
refindes i den nutidsdanske udgave af lovtek
sten (som det eneste sted i de samlede danske 
landskabslove), fordi forfatterne har oversat 
følgende lille sentens fra håndskrifterne:

»Mællæ toftæ oc fortæ oc akær land. oc 
scogh.oc dæld i mællæ oc allæ uphof. . .«

til: »Mellem toft og forte, mellem toft og 
agerland og mellem skov og agerland og mel
lem åsene og agerrenderne indbyrdes . . .«, 
»dæld i mællæ« er blevet oversat til »åsene 
indbyrdes« og »allæ uphof« er blevet oversat 
til »agerenderne«.

Den tidligst registrerede benyttelse af ordet 
ås i denne betydning er den 11/6 1494, hvor 
stednavnet Linge aasen bliver anvendt om en 
del af bymarken i Jårrested Herred i Skåne, 
og i denne sammenhæng er det alligevel usik
kert, da det godt kan tænkes at være navnet 
på en højderyg i terrænet -  en ås (som vi

20. Skautrup: Med lov skal land bygges, 1941, p. 201.
Aksel E. Christensen: Danmarks befolkning i middelalderen. Nordisk Kultur bd. II 1938, p. 1-57. 
Erik Arup: Danmarks Historie bd. I 1926, p. 199.
Erland Porsmose: Den regulerede landsby, 1981, p. 457 ff.
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Fig. 3. Enkelte stengærder står den dag i dag på det samme sted, hvor de i middelalderen blev opført -  her ved Jerne Kirke, 
Ribe Amt. Det må formodes, at stendiger af disse dimensioner kun har været benyttet de steder i bymarken, hvor de skulle 
være relativt stationære, og dermed ikke alt for ofte skulle flyttes. Nationalmuseet foto.

kender det fra Køge Ås, Skuldelev Ås m.fl.)21. 
Man skal derfor ind i det 16. århundrede, før 
der findes sikre dateringer på ordet »ås«s an
vendelse i agrarteknisk øjemed, hvilket er 
ganske interessant i forbindelse med Erik 
Kroman & Stig Iuul’s anvendelse af ordet.

Axel Steensberg antyder i sin anmeldelse af 
Poul Meyers disputats i Fortid og Nutid, at 
ordet ås’ manglende tilstedeværelse i land
skabslovene ikke behøver at være udtryk for, 
at dette begreb ikke har været kendt på det 
pågældende tidspunkt, »hvis der ikke har væ
ret forhold vedrørende åsene, som krævede 
lovbestemmelser, ville de naturligvis forblive 
uomtalt«, hvilket kun kan siges at være en 
korrekt antagelse, men da ordet som ovenfor 
anført overhovedet ikke forekommer i det øv

rige kildemateriale før ca. år 1500, synes det 
at være et dristigt udsagn, når Axel Steens
berg sammesteds antyder, at der allerede fra 
den kristne tidsregnings begyndelse skulle 
have eksisteret åse i landsbyens opdyrkede 
arealer21A.

Ordet ås, som en agrar-historiker opfatter 
det, betegner et agerskifte med et varierende 
antal agre i, og er en underopdeling af by
marken under vangeinddelingen, og ved at 
benytte ordet ås i denne sammenhæng anty
des det fra oversætterens side, at bymarkens 
fysiske struktur på landskabslovenes tid har 
været lig med den for senere tid kendte opde
ling af bymarken, hvor ordet ås er hjemmehø
rende.

21. Efter gennemgang af marknavnematerialet på Institut for Navneforskning, Københavns Universitet. 
21A. Axel Steensberg: Anmeldelse af Poul Meyer: Danske Bylag. Fortid og Nutid, XVII, 19, p. 309 ff.

99



Annette Hoff

Gærdernes kvalitet
På lige fod med de øvrige landskabslove 
rummer Jyske Lov ingen oplysninger om de 
middelalderlige gærders konstruktion og fysi
ske kvalitet, og det er derfor nødvendigt i 
denne sammenhæng at inddrage andre kilder, 
der kan give udsagn om, hvilke materialer, 
der er blevet anvendt på hvilken måde til 
gærdebygningen. Da de samtidige, skriftlige 
kilder kun er sparsomt oplysende, vil det være 
i de arkæologiske kilder, at man skal finde 
sine oplysninger. Det er dog vigtigt at gøre sig 
klart, at hegnets konstruktion i høj grad var 
afhængigt af de lokale naturforhold, og de 
former for gærder, man finder i den ene ende 
af landet, kan godt have været ukendte i den 
anden.

Et hovedkriterium for, om hegnet var lov
ligt rent kvalitetsmæssigt, var, at kreaturer, 
svin og andre husdyr ikke måtte kunne træn
ge igennem eller springe over, hvilket dog ik
ke var gældende for gærdet omkring abild-, 
kål- eller toftegården, hvor gærdet som tidli
gere omtalt ikke behøvede at have så god en 
kvalitet.

På Alstrup Hede, hvor Axel Steensberg og 
Østergård Christensen i 1950 foretog en un
dersøgelse af den nedlagte middelalderlands
by Alstrup, kunne gærder på den daværende 
bymark stadig iagttages i terrænet. Gærderne 
bestod af jorddiger (høje jordvolde), der op
rindeligt på hver side havde været stensat 
med store lodret opstablede sten, men som på 
opmålingstidspunktet var skredet ud, og de 
fleste af stenene bortfjernede. En del af de 
store sten var blevet brugt til at opføre ud
længer på en nærliggende gård, og de mindre 
sten var blevet brugt til brolægning. I det 
sjællandske retsområde har Steensberg iagt
taget nogle lignende middelaldergærder ved 
Tystrup-Bavelse søerne, hvor den middelal
derlige landsby Borup har været beliggende.

Store agersystemer blev her år efter år klar
lagt, og i efterforskningen af disse dukkede et 
meget kraftigt stengærde op nede ved søen, 
hvor det formentlig var opsat som skel mel
lem agrene og en enghave. Gærdet er dog på 
et senere tidspunkt blevet sløjfet og overplø
jet, således, at det i dag fremtræder som et 
langt, lavt stenfundament. Ved samme loka
litet blev fundet et jorddige inde i skoven, og 
ved sammenligning med øvrige kilder frem
går det, at det må have været et vangegærde 
imellem byerne Borup og Rejnstrup22.

Kassediget og det stensatte gærde er en 
gærdetype, der også kendes fra middelalder
lige kirkegårde, og det må i denne sammen
hæng formodes, at disse gærder har været re
lativt stationære i bymarken på grund af det 
store arbejde med indsamling og opstabling 
af stenene.

En anden gærdetype, som i hedeegne må 
have været hensigtsmæssig, blev afdækket, da 
Axel Steensberg udgravede to hedegårde på 
Nødskov Hede ved Ringkøbing. Gårdene, der 
var fra 1000-tallet, var bygget af opstablede 
græs- og lyngtørv, og i forbindelse med hu
sene var sat nogle gærder, der var opbygget 
efter nøjagtig det samme princip. De udskår
ne, firkantede tørvestykker var stablet ovenpå 
hinanden, og andre foranstaltninger var ikke 
gjort for at gøre gærdet mere stabilt23. En no
get lignende gærdingsteknik kendes fra Skå
ne, hvor jordvolde blev dækket med tørv byg
get op i højden, så kvæg og geder ikke kunne 
springe over.

Stengærder kendes også i det skånske rets
område, og i trærige egne findes egentlige 
trægærder, hvilket også er iagttaget ved ud
gravningerne i Vorbasse, hvor lange træhegn 
har omgærdet de forskellige -  ofte meget store 
-  gårdsenheder fra 1000-tallet, men det er 
spørgsmålet, om disse hegn direkte skal op
fattes som toftegærder24.

En helt anden og knapt så holdbar gærde-

22. Axel Steensberg: Jorddyrkning i middelalderen. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1957, p. 85, 86 og 
93.

23. Ole Højrup: Hegn. KLNM bd. 6, sp. 280.
Poul Meyer: op. cit. p. 225.

24. Steen Hvass: Udgravningerne i Vorbasse. Mark og Montre 1976, p. 48. Vikingebebyggelsen i Vorbas
se. Mark og Montre 1977, p. 26.
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Fig. 4. Den middelalderlige gærdetype -  rigsgærdet -  har været i brug helt op i vort århundrede. Piletræerne stynes, og 
derefter kan de afklippede grene bruges til at flette imellem de lodretstående gærdestaver. Nationalmuseet foto.

type var risgærderne, der kunne være kon
strueret på flere forskellige måder, alt efter 
hvad de lokale naturforhold muliggjorde. 
Risgærderne kunne enten være lavet af vand
rette, glatte pilegrene, der var flettet op om
kring lodretstående, spidse gærdestaver, eller 
flettet mere uregelmæssigt op af tjørnegrene.

En ofte forekommende risgærdetype var 
brådgærderne iflg. de lidt yngre skriftlige kil
der. Brådgærderne har i modsætning til de 
ovenfor nævnte risgærder, der med jævne 
mellemrum blev sløjfet og genanvendt til 
brændsel, hvorefter et nyt opsattes, til stadig
hed været tilført gærdselsmateriale, efterhån
den som det gamle sank sammen, og disse 
gærder har vel ofte været noget mere rodede 
at se på. Man kunne dog med et par meters 
mellemrum hamre to rækker pæle i jorden, og

efter at have flettet vandrette grene imellem 
dem, kunne der i mellemrummet mellem de 
to pælerækker til stadighed lægges gærdsels
materiale.

En sidste mulighed har været at beplante 
jordvolde med pil eller lignende træsorter, og 
ved at nedbøje disses grene fremkom med ti
den et uigennemtrængeligt levende hegn, der 
yderligere har haft det fortrin, at den beplan
tede pil kunne fungere som et lodret dræn, da 
denne træsort gerne gror på stærkt vandli
dende jorder25.

Efterhånden som indhegningen af de for
skellige dele af bymarken i det 16.-17. år
hundrede antog så betydelige dimensioner, at 
de omkringliggende skove led overlast ved 
bortfjernelse af gærdemateriale, har det fra 
lovgivningsmagtens side været forsøgt at til-

25. Ole Højrup: op cit. sp. 280, 281.
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skynde bønderne til at lave deres gærder af 
sten, tørv eller ganske enkelt jord, og det blev 
også anbefalet jorddyrkerne at lave skel i form 
af grøfter og grave26.

Konklusion
Det har for landsbyens beboeres daglige op
dyrkning af agerjorden været af overordentlig 
stor betydning, at hegnspligten blev over
holdt af alle, og at gærderne omhyggeligt blev 
passet, åbnet og lukket på de rigtige tids
punkter, og de udførlige bestemmelser om 
gærdingssystemet har derfor vundet indpas i 
Jyske Lovs landsbyartikler.

Gærdestrukturen, der var snævert forbun
det med dyrknings- og agerstrukturen måtte 
nødvendigvis ændre karakter og udseende i 
samme takt som dyrkningsprocessen udvikle
des og ændredes, og det er relikter af to for
skellige stadier i denne udvikling, der er beva
ret i lovens gærdingsbestemmelser.

At begge lag eksisterer side om side i den 
bevarede lovtekst, skyldes de grundlæggende 
elementer i den middelalderlige retsdannelse, 
hvor gældende ret kun vanskeligt kunne æn
dres, og hvor nye retsregler kun kunne indfø
res under påskud af, at det var den gode 
gamle ret, som blev genfundet.

Såvel de ældre sædvaneretslige retsregler 
som de yngre, der var indpasset efter den nu 
gældende dyrkningsstruktur, kan derfor beg
ge ved analyse og oversættelse af lovteksterne 
forefindes i Jyske Lov, uden at der i loven 
umiddelbart gives nogen løsning på, hvilke af 
retsreglerne, der har været anvendt på hvilke 
tidspunkt, dels fordi det af lovbrugeren har 
været naturligt at benytte den artikel i loven, 
som forudsatte eksistensen af det for tiden 
fremherskende dyrkningssystem, og dels fordi 
visse dele af en artikel sagtens kunne anven
des i retsudøvelsen, selvom andre dele af

samme artikel måske ikke mere havde den 
ønskede aktualitet.

En nærmere forståelse af Jyske Lovs 
hegnsbestemmelser vil derfor først blive mu
lig, når kendskabet til den middelalderlige 
jorddyrknings principper er udvidet så bety
deligt, at det med nogenlunde sikkerhed kan 
fastslås, hvorledes den daværende bymarks 
fysiske struktur har været, og ydermere hvor
dan formen af og ejendoms/brugsforholdene 
til de enkelte agerstykker har været.

Man er dog nået et langt stykke vej i de 
seneste årtiers landsbyudgravninger, idet der 
efterhånden kan erkendes et brud i bebyggel
sens struktur og lokalisering i overgangen fra 
sen vikingetid til tidlig middelalder.

Den vandrende jernalderlandsby, der i år
hundreder skiftede plads inden for det samme 
ressourceområde med et par seklers mellem
rum, synes omkring 1000-1100 at blive stati
onær, og i selvsamme periode begynder de 
første stenkirker at indtage deres plads i det 
danske kulturlandskab27.

At torper skyder ud fra moderlandsbyen i 
tidlig middelalder, og at visse af dem atter 
nedlægges i den senere del af middelalderen, 
forstyrrer ikke billedet af en fast struktureret 
landsbytype med et velafgrænset marksystem 
og ressourceområde. Disse nyligt fremkomne 
resultater fra den middelalder-arkæologiske 
og agrarhistoriske front synes at pege i samme 
retning som den her skitserede udvikling, 
hvor den ældre gærdestruktur (yngre jernal
der og ældre vikingetid) afspejler et individu
elt og kun sparsomt udbygget marksystem, 
hvorimod den yngre markstruktur (tidlig og 
højmiddelalder) peger i en ganske anden ret
ning. Her har vangebruget vundet indpas, og 
hegnspligten er nu fordelt efter det nye taksa
tionssystem, som guldvirningen udgjorde, ag
rene er ikke længere individuelt indhegnede, 
og markskellene landsbyerne imellem bliver 
nu af større vigtighed i samme takt, som 
landsbyerne tager til i antal og omfang.

26. Poul Meyer: op. cit. p. 225.
27. Torben Grøngaard Jeppesen: Middelalderlandsbyens opståen, 1980, p. 123 ff.

Lone Hvass: Landsbyen og samfundet i jernalderen, Lademanns Danmarkshistorie i oldtiden, 1980, p. 
36. ff.
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Læseforening og lejebibliotek
— elementer af skønlitteraturens formidlings- og forbrugshistorie i de fynske 
købstæder ca. 1870-1900

Af Ulrik Lehrmann

1. De nye medier ca. 1870-1900
Efteråret 1900 udsendte forfatteren Gustav 
Esmann et nødsignal i Illustreret Tidendes faste 
rubrik »Ugens Ekko«:

Fra nu og til Jul udkommer og nedkommer dette 
lille uanselige, men kraftige Folk i susende 
Ustanselighed, skriver og læser, sluger og blærer 
sig, kritiserer og idiotiserer, til det fuldkommen 
tummelumsk af al den litterære Pærevælling, det 
tre Maaneder i Træk daglig har frembragt, sat 
til Livs og givet fra sig, ved Nytaarstid synker i 
Døs for ved Foraarstid at fare op i et nyt vold
somt Anfald og efter Sommerferien atter at 
klemme paa igen.

Rigtigt beset er der slet ikke Pusterum. Thi 
lige i Hælene paa Efteraarslitteraturen vælter 
Julelitteraturen, derpaa Foraarslitteraturen og 
endelig Sommerlitteraturen. Den sidste dog 
sammensat af Levninger fra de andre, der i en 
Slags litterære Smørrebrødspakker faldbydes 
som Ferielæsning fra de større Forretninger. 
{Illustreret Tidende 42. årg., nr. 2, 1900-1901)

Esmanns sarkasme var rettet mod forlagenes 
og boghandlernes markedsføring af litteratu
ren som enhver anden vare og mod den vold
somme kvantitative udvidelse af bogmarke
det, der fandt sted i 1800-tallets sidste halv
del. Også de illustrerede familieugeblades 
antal og oplag steg nærmest eksplosivt, og 
den lokale partipresse vandt fodfæste hos sto
re dele af den danske befolkning.

Denne samling af medier var noget histo
risk nyt. Og disse medier blev medskabere af 
den nye sociale og kulturelle identitet, der 
materielt var betinget af henholdsvis land
brugssektorens endelige markedsintegration i

og med andelsorganiseringen og den begyn
dende industrialisering i byerne. I denne 
omformning af de respektive klassers sociale 
liv varetog medierne således dele af den be
vidsthedsmæssige side af udformningen af en 
ny livsstil. Herved var medierne med til at 
nedbryde en kultur, som i overvejende grad 
var knyttet til det daglige arbejde og bundet 
til en snævert afgrænset geografisk lokalitet, 
og med til at åbne op for en langt videre so
cial, politisk og vidensmæssig horisont, end 
størstedelen af den danske befolkning hidtil 
havde haft kendskab til.

At skaffe sig adgang til dette medieopbud 
kunne imidlertid være et problem. Det var 
ganske vist forholdsvis overskueligt at abon
nere på en avis eller et ugeblad -  hvis man 
kunne afse penge hertil; men skønlitterære 
bøger var i sammenligning hermed dyre. 
Gennem hele 1800-tallet kan man således 
iagttage, hvordan dette problem blev løst ved 
forskellige former for privat organiseret bib
lioteksvirksomhed. Disse løsninger var endnu 
gangbare, da bogmarkedets og i sammen
hæng hermed litteraturforbrugets udvidelse 
satte ind i slutningen af 1800-tallet, fordi litte
raturformidlingen og i et bredere perspektiv 
kulturformidlingen endnu ikke var -  og i 
mange år fremover heller ikke blev -  et stats
ligt og kommunalt anliggende. De løsninger, 
man da var henvist til, var læseforeninger og 
lejebiblioteker, som -  måske især i provinsbyer
ne -  var dominerende litteraturformidlende 
institutioner, indtil de kommunale folkebib
lioteker blev etableret i det 20. århundredes 
første årtier1.

1. Jvf. H. Hvenegaard Lassen: De danske folkebibliotekers historie 1876-1940. Kbh. 1962. 
Ulrik Lehrmann, f. 1952, cand.phil., adjunktvikar RUC.
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2. Mediehistorie som indfaldsvinkel 
til social- og bevidsthedshistorie

Den kulturformidling, der var indeholdt i den 
masselæste skønlitteratur, i de illustrerede 
familieugeblade og i partipressen, og disse 
mediers betydning for de sociale klasser, for 
hvem de blev en del af et livsmønster, er end
nu et stort set uopdyrket land. Historieviden
skaben har ganske vist brugt partipressen 
som kilde til den politiske historie, men har 
ikke været opmærksom på avisen som en ind
holdsmæssig og funktionel helhed, og har i 
forhold til skønlitteraturen ikke rigtig vidst, 
hvad den skulle stille op med det »løgnagtige« 
skønlitterære kildemateriale. Litteraturviden
skaben har til gengæld indtil de senere år i 
overvejende grad været optaget af en mere 
eller mindre isoleret og snævert æstetisk be
skæftigelse med afgrænsede dele af finlittera
turen.

I kraft af disse fremherskende forholdsmå
der inden for historie- og litteraturvidenska
ben er det kun de sider af mediehistorien, som 
enten har forholdt sig direkte til det parti- og 
rigsdagspolitiske liv eller har haft rod i de in
tellektuelle lag i København og de større pro
vinsbyer, der er blevet forvaltet i historie- og 
litteraturhistorieskrivningen. Derimod udgør 
de tekster og medier, der har bearbejdet ople
velses- og erfaringssammenhænge blandt f. 
eks. de mindre selvstændige erhvervsdrivende 
i byerne (bysmåborgerskabet), de selvstæn
dige landmænd (agrarsmåborgerskabet), ar
bejderklassen og kvinderne, et forsømt områ

de. Netop bogmediet, det illustrerede familie
ugeblad og partipressen rummer utvivlsomt 
et omfangsrigt og væsentligt materiale til be
lysning af ideologiseringen af livsområder som 
arbejds- og familielivet indenfor de respektive 
klasser. Det er dog ikke hensigten i denne ar
tikel at behandle hele dette sociale spektrum 
og mediespektrum, men derimod at fremhæve 
det skønlitterære felt som et muligt område 
for fremtidigt lokalhistorisk arbejde og tvær
fagligt samarbejde mellem historikere og 
litteraturforskere.

Når det kan være relevant at pege på den 
tekstligt formidlede bevidsthedsdannelse som 
et fællesanliggende for historie- og litteratur
videnskaben, må det ikke mindst forstås ud 
fra de sidste ti års opbrud fra traditionelle 
faglige positioner indenfor både historie- og 
litteraturvidenskaben. En fælles tendens i dis
se opbrud har været ønsket om dels at ind
drage de befolkningsgruppers livsvilkår og be
vidsthedsdannelse, som kun i begrænset om
fang er blevet tilgodeset af de respektive fag
traditioner -  f.eks. arbejderklassens og kvin
dernes historie; dels at overskride registrerin
gen og beskrivelsen af enkeltfænomener for i 
stedet at foretage sammenhængende analyser 
og fremstillinger af de forskellige sociale klas
sers samlede livsforhold og bevidsthedsver
den over længere tidsrum. Fra litteraturvi
denskabeligt hold arbejdes der f.eks. i øjeblik
ket med en ny dansk litteraturhistorie, hvor 
ikke alene den finlitterære del af skønlitte
raturen, men også den masselæste skønlit
teratur og ikke fiktive tekstformer inddrages
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»Nu raser Bogpesten, den litterære Kolera over Danmark.« (Illustreret Tidende 42. årg., nr. 2, 1900-1901)

og fortolkes ud fra en socialhistorisk forståel
sesramme2. Og fra historievidenskabeligt 
hold har man fra især den kvindehistorisk 
orienterede del kunnet høre røster om nød
vendigheden af en mere sammenhængssø
gende socialhistorie med dagliglivets histori
ske former som det centrale forskningsfelt3.

Et mødested for disse bestræbelser kunne 
være lokalhistorisk anlagte studier, fordi af
grænsningen til lokale forhold i højere grad vil 
muliggøre en skildring af ikke blot sider af for
tiden, men af den helhed, som udgøres af for
holdet mellem arbejde, familieliv, faglig og 
politisk organisering, de værdinormer og den 
bevidsthedsdannelse, der er knyttet hertil4. Et 
element i et sådant tværfagligt arbejde kunne 
være den tekstligt formidlede bevidstheds
dannelse, der findes i diverse mediers ideo
logiseringer.

At skønlitteraturen har en lokalhistorie, og 
at den også skulle kunne kaste lys over dele af 
historikerens arbejde, kan måske undre. 
Skønlitteraturens lokalhistoriske dimension i 
1800-tallet udgøres som allerede nævnt af 
dens formidling gennem diverse former for 
private biblioteker og foreninger. Analyser af 
karakteren af denne litteraturformidling i 
sammenhæng med en indkredsning af læser

nes klassemæssige tilhørsforhold vil således 
kunne indgå som et element i afdækningen af 
den lokalt og socialt afgrænsede bevidstheds
dannelse på et givet tidspunkt. Fordi skønlit
teraturen som oftest rummer helhedsoriente
rede erfarings- og værdiuniverser, der i det 
daglige liv sjældent gives en sammenhængen
de formulering, men fungerer opsplittet eller 
undertrykt, kan analyser af det dominerende 
udbud og forbrug af skønlitteratur være med 
til at puste liv i og måske endda være et sam
menhængsskabende moment i den kortlæg
ning af f.eks. erhvervsstrukturen, den offentli
ge administration, familieforhold og kulturliv, 
som ellers i mange (lokal)historiske fremstil
linger falder fra hinanden i selvstændiggjorte 
énheder. Det er da som et første skridt frem 
imod en sådan helhedsanalyse, en undersø
gelse af litteraturformidlingen og -forbruget i 
læseforeninger og lejebiblioteker i de fynske 
købstæder ca. 1870-1900 påkalder sig inte
resse.

3. Læseforeningen
Læseforeningen hvilede organisatorisk på en 
sammenslutning af litterært og selskabeligt

2. Jvf. Arbejdsrapport fra Projekt dansk litteraturhistorie. Kbh. 1976. De første to bind af denne nye nibinds 
litteraturhistorie er udkommet i efteråret 1983.

3. Tydeligst formuleres denne tendens i Bente Rösenbeck: Om kvindehistorie, i Bidrag 8. 1979. Se 
endvidere Historievidenskab nr. 16. 1978, der er et temanummer om kvindehistorie.

4. Et projektudkast til et sådant arbejde med den lokale livssammenhæng findes i Niels Windfeld Lund: 
Livet i Bording, i nord nytt nr. 4. 1979.
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interesserede personer, som ved betaling af et 
årligt kontingent tilvejebragte en sum penge, 
der blev anvendt til indkøb af bøger. De i 
fællesskab indkøbte bøger kunne så enten cir
kulere blandt foreningens medlemmer eller 
henstilles i et bibliotek til fri afbenyttelse for 
medlemmerne. Denne form for organisering 
af forbruget af skønlitteratur var nært for
bundet med opkomsten af et borgerligt læse- 
publikum og dermed borgerskabets gryende 
selvbevidsthed. Læseforeningens -  det bor
gerlige klubbibliotek eller læseselskab, som 
det også kaldtes -  historiske rødder skal der
for søges i sammenhæng med det fremspiren
de klubliv i 1700-tallets sidste årtier. Dette 
klubliv var ud over det selskabelige samvær 
ramme om udviklingen af dels et offentligt ræ
sonnement, dels en borgerlig selvstændighedsfølel- 
se5. Og i forhold hertil indtog skønlitteraturen 
en ikke uvæsentlig rolle, idet diskussionen af 
den læste skønlitteratur på én gang var en 
skoling i offentlig debat og led i medlemmer
nes fælles afklaring af deres personlige iden
titet, i og med den skønlitteratur, der debatte
redes, bearbejdede medlemmernes fælles er
faringer fra det borgerlige familieliv. I den 
forstand blev læseforeningen andet og mere 
end blot stedet for selskabelighed eller det 
sted, hvor man hentede læsning til uskyldig 
underholdning i den fri tid. Netop dette andet 
og mere bevirkede, at læseforeningen var en 
anvendelig organisationsform også i slutnin
gen af 1800-tallet, da andre køns- og klas
semæssige grupperinger end den borgerlige 
mand kæmpede for erhvervelse af en social 
myndighed og en selvstændig identitet. Dele

af det københavnske borgerskabs kvinder op
rettede således i 1872 Kvindelig Læsefor
ening, der dog ikke var organisatorisk for
bundet med Dansk Kvindesamfund6, men 
også i den organiserede kvindebevægelse var 
den indbyrdes diskussion med udgangspunkt 
i skønlitterære værker en del af lokalkredsenes 
virke7. Ligeledes udnyttede dele af den fag
lærte københavnske arbejderklasse læsefore
ningsformen, da de i 1879 oprettede Arbej
dernes Læseselskab8. Og selv blandt hus- 
mændene, der ikke havde mange penge eller 
megen tid til overs til litteraturlæsning, kunne 
læseforeningsprincippet finde anvendelse:

. . . jeg tror [ . . . ] ,  at hvis der er en alvorlig Vilje 
tilstede, da kan der mange Steder hittes paa en 
Udvej til at faa fat paa nogle gode Bøger, enten 
gjennem Sognebogsamlinger og Læseforeninger, 
eller ogsaa ved at flere slaar sig sammen om at 
kjøbe enkelte gode Bøger. Saaledes brugte vi 
f.Ex. et Sted, hvor jeg var for en halv Snes Aar 
siden, den Fremgangsmaade, naar der kom en 
ny Bog, som en eller flere afos gjærne vilde læse, 
at tale med nogle andre, som vi antog ogsaa 
kunde have Interesse af at læse Bogen, og naar 
vi saa blev saa mange, at vi syntes, at nu kunde 
det overkommes, saa kjøbte vi Bogen, og naar 
den var udlæst, blev den solgt ved avktion. (Jens 
Thorsen: Husmandens Boghylde. IN Husmands
vennen 6. årg., nr. 8, 1894. p. 30)

O. 1800 var læseforeningen imidlertid især et 
københavnsk fænomen forbeholdt den mand
lige del af borgerskabet, men også i provin
sens købstæder fandtes en del9. I 1790 blev 
der eksempelvis i Odense oprettet et læsesel
skab, der dog formentlig gik ind allerede o. 
180010, og også i Svendborg skal der i be-

5. En fremstilling af det borgerlige klubliv i København ud fra dette synspunkt findes i J. H. Monrad: Den 
københavnske klub 1770-1820. Århus 1976. Det engelske klubliv, der er de danske klubbers forbillede, er 
fremstillet i Jürgen Habermas: Borgerlig offentlighet. Oslo 1971, hvorfra J. H. Monrad henter sine 
centrale fortolkningsbegreber.

6. Jvf. Agnete Rasmussen: Dansk Kvindesamfund og sædelighedsfejden 1887. Århus 1972, hvori der påvises et 
vist personsammenfald mellem Kvindelig Læseforening og Dansk Kvindesamfund. Endvidere be
handles Kvindelig Læseforening i Annelise Hansen: Mellemlagskvinder og bevidsthedsdannelse 
(1870-1900). IN Mette Bryld m.fl. (red.): Overgangskvinden. Odense 1982.

7. Jvf. Rie Holm: Dansk Kvindesamfund i Odense 1890-1900. Odense 1981. p. 60-61, 267-68.
8. Jvf. Georg Bruun og L. P. Hansen: Arbejdernes Læseselskab 1879-1929. Kbh. 1929, og Sonja Simonsen 

m.fl.: Arbejdernes Læseselskab. Beskrivelse og registratur. Upubliceret hovedopgave fra Danmarks Biblio
teksskole. 1977.

9. Jvf. Helge Nielsen: Folkebibliotekernes forgængere. Kbh. 1960. p. 442-79.
10. C. T. Engelstoft: Odense Byes Historie. 2. udg. Odense 1880. p. 378, 433.
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Albani Torv med Fyens Stifts Læseforenings bygning foran Skt. Knuds Kirke o. 1860. 1 18803erne fik  bygningen tilføjet 
side- og baghus. Samtidig blev der i Læseforeningens have, der med en bro var forbundet med en ø i Odense Å, anlagt 
crocketbaner og opført en musikpavillon.

gyndelsen af 1800-tallet have eksisteret et læ
seselskab, som gik ind i 181911. I det her be
handlede tidsrum (1870-1900) fandtes der på 
Fyn fem købstadslæseforeninger: Fyens Stifts 
Læseforening i Odense (oprettet 1838), Få
borg og Omegns Læseselskab (oprettet 1852), 
Middelfart Læseforening (oprettet i sidste 
halvdel af 1880’erne), Nyborg Læseforening 
(antagelig oprettet i 1850’erne), Det lange
landske Læseselskab i Rudkøbing (antagelig 
oprettet i 1800-tallets første halvdel). Af hen
syn til overskueligheden vil jeg imidlertid 
koncentrere mig om den største læseforening,

Fyens Stifts Læseforening, som tillige er den 
af de fynske købstadslæseforeninger, der er 
bevaret mest materiale om12.

Fyens Stifts Læseforening var indtil og end
nu nogle år efter oprettelsen af Odense Cen
tralbibliotek som udlånsbibliotek i 1924 det 
største bibliotek i Odense. En undersøgelse af 
hovedtendenserne i den litteratur, der var ef
terspurgt i Læseforeningen ca. 1870- 1900, 
kan derfor give et godt fingerpeg om den do
minerende karakter af de normer, som var 
gældende for formidling og forbrug af skøn
litteratur i provinsen på daværende tidspunkt

11. Johannes Olsen: Svendborg Bys Historie. Svendborg 1919. p. 152.
12. Undersøgelser af bogfortegnelser fra læseforeningerne i Fåborg, Middelfart, Nyborg og Rudkøbing 

viser, at disse læseforeninger ikke føjer noget kvalitativt nyt til det billede af litteraturformidlingen på 
Fyn, der kan afdækkes ved hjælp af Fyens Stifts Læseforening og lejebibliotekerne. De mindre købstæ- 
ders læseforeninger rummede 1500-3000 bind, og denne bogbestand befandt sig indholdsmæssigt 
midt imellem Fyens Stifts Læseforenings og de undersøgte lejebibliotekers.
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— og dermed også var aktive momenter i læser
nes bevidsthedsdannelse.

Antallet af Læseforeningens medlemmer lå 
i 1880 på lidt over 1000 personer, og i takt 
med Odenses fordobling af sit indbyggertal 
fra 20000 til 40000 i de følgende 20 år for
dobledes også Læseforeningens medlemstal, 
så det o. 1900 var på ca. 2000.

De økonomiske midler, som Læseforenin
gen byggede sin virksomhed på, stammede 
fra medlemskontingenter og indtægter fra 
udlejning af dele af foreningens bygning. In
denbys medlemmer måtte i det meste af det 
her behandlede tidsrum betale 2 kr. i indmel
delsesgebyr og 10 kr. i årskontingent, hvilket 
svarede til et årsabonnement på Fyens Stiftsti
dende eller ca. én uges løn for en faglært oden- 
seansk arbejder i begyndelsen af 1870’erne13. 
Kontingentets størrelse kan således have væ
ret stærkt medvirkende til socialt at afgrænse 
Læseforeningens medlemsskare »nedadtil«, 
hvilket Læseforeningens indmeldelsespraksis 
har understøttet yderligere. For at blive 
medlem skulle man således anbefales af

mindst 2 personer, der allerede var medlem
mer. Denne afskærmning m.h.t. social re
spektabilitet og stabilitet bekræftes endvidere 
af pioneren og ideologen på folkebiblioteks
området, A. S. Steenberg, der ved århundred
skiftet fandt, at Fyens Stifts Læseforening 
hørte til de foreninger, »der paa Grund af de
res Medlemsbidrags Størrelse kun kunne vir
ke for de mere velstillede«14. Hvem de »mere 
velstillede« i Odense egentlig var, vil der blive 
redegjort for nedenfor.

Fyens Stifts Læseforenings særlige status 
blandt de private litteraturformidlingsinsti
tutioner i provinsen fremgår tydeligst af bog
bestandens og bogudlånets omfang. Bogbe
standen var i 1884 på over 20000 bøger15, og 
det årlige udlån var i 1887 på 16000016. Der 
foreligger ikke tilsvarende tal fra andre bib
lioteker på dette tidspunkt. En sammenlig
ning efter 1900 med de daværende 49 
kommunalt støttede købstadsbiblioteker 
sætter imidlertid Læseforeningen i relief som 
et stadigvæk på alle måder enestående privat 
bibliotek:

Budget Lånerantal Bogbestand Tilvækst Udlån

Af 49 købstadsbiblioteker 1911-12 .. . 4 over 3 over 3 over 2 over 8 over
2000 kr. 500 personer 5000 bind 500 bind 15000

Fyens Stifts Læseforening 1908 ...........  23000 2000 37000 900 300000
(aviser: personer bind bind
1000;
bøger:
3000)

Kilde: William Norvin: Fyens Stifts Læseforening 1838-1908. Odense 1908. p. 84. A. S. Steenberg: Vorefolkelige 
Bogsamlinger. Kbh. 1912. p. 12.

Læseforeningens udlånsprotokoller eksisterer 
ikke længere, så det er ikke muligt at kortlæg
ge udlånet på personniveau. Men Læsefore

ningens bogbestand blev med jævne mellem
rum katalogiseret, og det er resultatet heraf, 
trykte bogkataloger over bogbestanden, der i

13. Oplysninger om Fabrik- og Haandværks-Arbejdernes Fortjeneste i Odense, meddelte af Arbejderne selv. Odense 
1873, p. 12-19. Se endvidere Th. Sørensen: Et bidrag til Belysning af Kjøbstadarbeideres Vilkaar. 1880, tabel 
I, og J. T. Bayer: Dansk Provindsindustri statistisk fremstillet. Kbh. 1885. Fra o. 1900 foreligger der 
undersøgelser, som viser, at arbejderfamilier med en årlig gennemsnitsindtægt på ca. 1 700 kr. brugte 
ca. 1 pct. (19 kr.) til bøger og blade (Statistiske Meddelelser 4. række, 6. og 11. bind. 1900).

14. A. S. Steenberg: Folkebogsamlinger. IN Danmarks Kultur ved Aar 1900. Kbh. 1900. p. 252.
15. William Norvin: Fyens Stifts Læseforening 1838-1908. Odense 1908. p. 68.
16. F. W. Johnsen: Fyens Stifts Læseforenings Historie fra 1838-88. Odense 1888. p. 35.
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Udsnit af Carit Etlars og H. F. Ewalds repræsentation i Læseforeningens 1889-katalog. Tallene i de kantede parentesi 
angiver antallet af eksemplarer af den pågældende bog.

dag muliggør en afdækning på et strukturelt 
niveau af karakteren af den skønlitteratur, 
som var mest efterspurgt.

Fra 1889 og 1902 foreligger der kataloger, 
som i modsætning til tidligere udsendte ka
taloger rummer angivelser af hvor mange ek
semplarer af hver bog, Læseforeningen var i 
besiddelse af. Katalogernes eksemplarangi
velser kan således bruges som indikator for

medlemmernes forbrugsønsker, idet antallet 
af eksemplarer for en given bog er et resultat 
af medlemmernes efterspørgsel af netop den
ne bog eller det pågældende forfatterskab. 
Selv om et mindre bogudvalg hovedsagelig 
bestående af akademikere varetog Læsefore
ningens indkøbspolitik og således kan have 
fungeret som en slags indirekte censurinstans, 
så har Læseforeningen imidlertid som privat
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Skema 3.1. Danske profilforfatterskaber i Fyens Stifts Læseforening ca. 1870-1900.

1889 -  Navn, antal profilbøger

H. F. Ewald (1821-1908) .....................(12)
Carit Etlar (1816-1900) .........................(9)
Sophus Schandorph (1836-1901)...........(7)
Holger Drachmann (1846-1908)...........(6)
Karl Gjellerup (1857-1919) ...................(5)
Th. Lange (1829-87).............................. (4)
Ivar Ring (Mechlenburg) (1830-1907) .(4)
Johanne Schjørring (1836-1910) ...........(4)
C. A. Thyregod (1822-98) .....................(3)

Debut 1902 -  Navn, antal profilbøger Debut

1860 H. F. Ewald (1821-1908) ......................(13) 1860
1838 Henrik Pontoppidan* (1857-1943) .. .(11) 1881
1863 Holger Drachmann (1846-1908)............(8) 1872
1872 Sophus Bauditz (1850-1915) ..................(6) 1873
1878 B. S. Ingemann** (1789-1862) ..............(6) 1817
1858 Kandarius (N. H. Roth) (1850-1902) . .(6) 1893
1872 Sophus Schandorph (1836-1901)............. (6) 1863
1874 Johanne Schjørring (1836-1910) ........... (6) 1874
1864 Mathilda Malling (1864-1942) ............ (5) 1885

P. F. Rist (1844-1926) .......................... (5) 1884
Vilh. Østergaard (1852-1928) .............. (5) 1879
P. Mariager (1827-94) .......................... (4) 1853
Rudolf Schmidt (1836-99) .................... (3) 1858
C. A. Thyregod (1822-98) .................... (3) 1864
K. G. Brøndsted (1851-1945) ...............(3) 1878
Carl Ewald (1856-1908)......................... (3) 1883
Karl Gjellerup (1857-1919) ...................(3) 1878
E. Høyer-Møller (1818-1904) ...............(3) 1876
Laura Kieler (1849-1932)....................... (3) 1869

* Pontoppidans placering skyldes, at Lykke Per er medregnet for 6 bind, da disse udkom enkeltvis og i 
kataloget er opført som 6 enkeltværker. Pontoppidans reelle bogZ/tø/antal inden for profilen er således 6. 

** Ingemanns placering skyldes næppe en pludselig fornyet, men en fortsat levende interesse. I 1890’erne 
indkøbes således en nyudgave af de historiske romaner, hvilket sammen med de allerede eksisterende 
eksemplarer i Læseforeningens bogbestand bevirker, at Ingemann bliver repræsenteret inden for pro
filen.

forening været nødt til indenfor de meget vide 
økonomiske rammer at tilgodese størstepar
ten af medlemmernes ønsker. Det fore
kommer derfor rimeligt at benytte de af 
Læseforeningens bøger, der i katalogerne er 
repræsenteret med særlig mange eksemplarer, 
som grundlag for en indkredsning af de 
fremherskende skønlitterære forbrugsnormer 
i Fyens Stifts Læseforening ca. 1870-1900.

De forfatterskaber, hvis bøger er repræ
senteret med flere eksemplarer end flertallet 
af bøgerne i Læseforeningens bogbestand, 
udgør bogbestandens profil. Denne profil er 
m.h.t. antallet af eksemplarer afgrænset såle
des, at profilen dækker 10-15 pct. af den 
samlede bogbestand, og m.h.t. antallet af for
skellige titler således, at kun forfatterskaber 
med mindst 3 forskellige titler er medtaget17. 
Disse profilkriterier favoriserer forfatterska
ber, men udelukker meget efterspurgte en

keltværker og forfatterskaber, der først er 
indledt i årene o. 1900. Til gengæld skulle den 
valgte afgrænsning fremme sandsynligheden 
for, at forfatterskaberne inden for profilen har 
været en aktiv del af medlemmernes kul
turelle ballast i størsteparten af tidsrummet 
1870-1900.

De afgrænsede profiler er anført i skema 3.1 
og 3.2. Heraf fremgår det, at antallet af dan
ske og udenlandske forfatterskaber inden for 
profilen er nogenlunde ligeligt, om end de 
mest efterspurgte danske forfatterskaber er 
repræsenteret med lidt flere bøger. Ind
holdsmæssigt er Læseforeningens profil ca. 
1870- 1900 præget af en brydning mellem på 
den ene side underholdnings- og spændings
litteratur, der i overvejende grad har rod i 
mere eller mindre trivialiserede udformninger 
af den biedermeierkultur, som var fremher
skende udenfor de snævre intellektuelle lag i

17. En nærmere redegørelse for de anvendte profilkriterier findes i Ulrik Lehrmann: Bevidsthedsdannelsens 
provins. Odense 1982. p. 31-32.
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Skema 3.2. Udenlandske profilforfatterskaber i Fyens Stifts Læseforening ca. 1870-1900.

1. udg. 1. udg.
1889 -  Navn, antal profilbøger på 1902 -  Navn, antal profilbøger på

dansk dansk

H. Greville, fr. (1842-1902) ...................(8) 1878
K. E. Franzos, fr. (1848-1904) .............(7) 1875
G. Ebers, ty. (1837-98)........................... (6) 1874
Jules Verne, fr. (1828-1905)................... (6) 1872
A. Kielland, no. (1849-1906)................. (5) 1879
Jonas Lie, no. (1833-1908)..................... (4) 1870
Fr. Spielhagen, ty. (1829-1911)............. (4) 1871
L. M. Alcott, eng. (1832-88) .................(3) 1876
V. Cherbuliez, fr. (1829-99)................... (3) 1862
E. Marlitt, ty. (1825^87)......................... (3) 1870

G. Ebers, ty. (1837-98)..........................(8) 1874
K. E. Franzos, fr. (1848-1904) ............(8) 1875
Jonas Lie, no. (1833-1908)....................(7) 1870
A. Lundegård, sv. (1861-1930) ............(6) 1893
Const. Flood, no. (1837-1908)................(4) 1877
Leo Tolstoy, rus. (1828-1910) .............. (4) 1879
V. Cherbuliez, fr. (1829-99)....................(3) 1862
A. Daudet, fr. (1840-97)..........................(3) 1876
F. M. Dostojevskij, rus. (1821-81) . . .  .(3) 1884
A. Kielland, no. (1849-1906)..................(3) 1879
Thomas P. Krag, no. (1868-1913) .. . .(3) 1892
E. Marlitt, ty. (1825-87)..........................(3) 1870
K. A. Tavaststjerna, fin. (1860-98) .. . .(3) 1892
Mark Twain, am. (1835-1910)................(3) 1874
Jules Verne, fr. (1828-1905)....................(3) 1872

det meste af 1800-tallet18 (H. F. Ewald, Carit 
Etlar, C. A. Thyregod, Sophus Bauditz, Jo
hanne Schjørring, Mathilda Malling, K. E. 
Franzos, G. Ebers, Jules Verne, E. Marlitt). 
Og på den anden side litteratur, der danner 
en overgang til eller er en del af »det moderne 
gennembrud«s realistiske litteratur (Sophus 
Schandorph, Holger Drachmann, Henrik 
Pontoppidan, Alexander Kielland, Jonas Lie, 
Fr. Spielhagen). Der er således nok tale om et 
ideologisk og kunstnerisk modsætningsfor
hold mellem disse to hovedtendenser inden 
for profilen, men det er for det første bemær
kelsesværdigt, at biedermeierlitteraturen 
fastholder sin position århundredet ud. For 
det andet at dele af den efterspurgte gennem
brudslitteratur dels inden for forfatterskaber 
som Drachmanns og Gjellerups rummer 
brydningen mellem litterært set romantiske 
og mere realistiske positioner, dels har kunnet 
læses som underholdende folkelivs-, familie- 
og kærlighedsskildringer (dele af Schan- 
dorphs, Kiellands og Lies forfatterskaber) 
uden direkte at vække den forargelse i forhold 
til især trosspørgsmål og sexualmoral, som 
»det moderne gennembrud« ellers var om
gærdet af (jvf. sædelighedsfejden). Og for det

tredie peges der ved de to nævnte forhold på, 
at den traditionelle litteraturhistorieskriv
nings periodiseringer har langt mindre abso
lut gyldighed, når der anlægges en formid
lings- og forbrugshistorisk synsvinkel. Lit
teraturhistorieskrivningens periodiseringer 
kan derfor ikke umiddelbart ophøjes til at væ
re dækkende grænsedragninger i et bredere 
tekst- og bevidsthedshistorisk arbejde. Ek
sempelvis synes den traditionelle afgrænsning 
af 1890’ernes lyriske symbolisme (Sophus 
Claussen, Viggo Stuckenberg, Johannes Jør
gensen) slet ikke at have sat sig spor i littera
turefterspørgselen i Fyens Stifts Læsefore
ning.

Det karakteristiske for forfatterskabsprofi
len i Fyens Stifts Læseforenings bogbestand 
ca. 1870-1900 er da, at til trods for repræ
sentationen af den realistiske gennembruds
litteratur er den romantisk efterklangspræ
gede spændings- og underholdningslitteratur 
med H. F. Ewalds historiske romaner i spid
sen dominerende inden for profilen gennem 
hele perioden. Denne dominans siger således 
noget om de forventninger, Læseforeningens 
medlemmer har mødt skønlitteraturen med -  
og dermed noget om den bevidsthedsdannel-

18. Erik Lunding: Biedermeier og romantismen, i Kritik 7. 1968.
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Skema 3.3. Fyens Stifts Læseforenings medlemmer 1883 fordelt på erhverv og sammenlignet med den 

odenseanske erhvervsstruktur 1880.

Odense FSL Odense FSL Af-
1880 1883 1880 1883 vigelse

abs. abs. pct. pct.

I Immaterielle erhverv..................... 1078 283 16,62 26,65 +10

II Handel og omsætning
Hovedpersoner.............................. 699 257 10,78 23,84 +13
Medhjælpere.................................. 322 121 4,96 11,22 + 7

III Håndværk og industri
Hovedpersoner.............................. 1308 278 20,17 25,79 + 5
Medhjælpere.................................. 1848 114 28,49 10,58 +18

IV Landbrug m.v.
Hovedpersoner.............................. 77 17 1,19 1,58 0
Medhjælpere.................................. 43 -  0,66 -  ~  0

V Søfart
Hovedpersoner.............................. 27 8 0,42 0,74 ~  0
Medhjælpere.................................. 37 -  0,57 -  ~  0

VI Daglejere o.l..................................  1047 -  16,14 -  +16

I a l t ................................................ 6486 1078 100,00 100,00

Læseforeningen iøvrigt:
Enkefruer/frøkener.................................................  71
Pensionister/rentiers................................................ 14
A ndre.......................................................................  7
Uoplyste...................................................................  24

1194

Kilde: Fyens Stifts Læseforenings medlemsprotokol 1883.
Statistisk Tabelværk. 4. række. A 3. Kbh. 1882. p. 258-59.

se, der blev udfoldet i medlemmernes fortolk- Odense som helhed kan man således fa et 
ning af og reaktion på deres egen livssitua- temmelig præcist signalement af Læsefore
tion19.

Den sociale rekruttering til Læseforeningen 
og dermed de sociale bærere af den borgerlige 
kultur i provinsen ca. 1870-1900 kan frem- 
analyseres ved hjælp af Læseforeningens 
medlemsopgørelse fra januar 188320. Ved en 
sammenligning af medlemsgruppens forde
ling på erhverv med erhvervsfordelingen i

ningens sociale grundlag.
Resultatet af denne sammenligning (skema

3.3) viser, at Læseforeningen i særlig grad har 
appelleret til de selvstændige erhvervsdriven
de inden for handel, håndværk og industri, 
personer inden for de immaterielle erhverv og 
ansatte inden for handels- og omsætningser
hvervene. Derimod har Læseforeningen i me-

19. I Bevidsthedsdannelsens provins (1982) har jeg analyseret udvalgte dele af H. F. Ewalds, Sophus Schan- 
dorphs, Johanne Schjørrings og Sophus Bauditz’ forfatterskaber ud fra spørgsmålet om, hvad det er for 
bevidsthedsmæssige forhold, denne litteratur appellerer til hos læserne.

20. Medlemsopgørelsen findes i Læseforeningens arkiv. Landsarkivet for Fyn.
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get ringe grad haft bud til ansatte inden for 
håndværks- og industrierhvervene, daglejere, 
arbejdsmænd o.lign. Når så få kvinder har 
været medlemmer af Læseforeningen, skyldes 
det, at et enkelt familiemedlems medlemsskab 
kunne benyttes af hele familien.

De selvstændige erhvervsdrivende har altså 
udgjort Læseforeningens mest markante so
ciale profilgruppe, hvorfor det er i forhold til 
denne gruppes bevidsthedsdannelse, det vil 
være relevant at afdække normdannelserne i 
den mest efterspurgte skønlitteratur. Afdæk
ningen af den læste skønlitteraturs normdan
nelser vil så i et videre arbejde kunne forbin
des med en evt. mere detaljeret sociologisk 
beskrivelse af medlemsgruppens husstands
struktur, boligforhold, politiske holdninger 
m.v. for herved at bidrage til en belysning af 
f.eks. hvilke kærligheds- og kønsrolleforvent
ninger, der rørte sig bag den fremherskende 
familieform, eller hvilke personlighedsopfat
telser og samfundsidealer, der virkede ind på 
medlemmernes deltagelse i det politiske liv.

4. Lejebiblioteket
Lejebiblioteket har ligesom læseforeningen og 
klubbiblioteket sit udspring i slutningen af 
1700-tallet. I modsætning til læseselskaber o. 
lign. var lejebiblioteket imidlertid et kommer
cielt foretagende, der i vid udstrækning var 
orienteret mod lavere sociale lag end de bor
gerlige klubber og ganske uden de borgerlige 
klubbers forpligtelser m.h.t. socialt samvær. 
Den umiddelbare markedstilknytning be
virkede, at lejebiblioteksindehaverne i deres 
bogudvalg i videst muligt omfang forsøgte at 
imødekomme lånernes forventninger uanset 
disses karakter. Dette forhold har uden tvivl 
været afgørende for det dårlige ry, lejebiblio
tekerne havde i de dannedes offentlige 
mening21. Lejebibliotekernes litteraturudbud 
omfattede således kun i ringe grad den skøn
litteratur, som blev anset for toneangivende af

Læseforening og lejebibliotek

datidens dannede offentlighed, og som er ble
vet institutionaliseret gennem eftertidens lit
teraturhistoriske forvaltning.

Bortset fra 2 lejebiblioteker i provinsen (i 
henholdsvis Odense og Ålborg) var lejebib
liotekerne i 1700-tallet et københavnsk fæno
men. Først fra o. 1810 fik de også i provins
byerne en større udbredelse, og deres provin
sielle blomstringsperiode lå i 1840’erne og 50’ 
erne, mens de i tiden ca. 1870-1900 langsomt 
sygnede hen for i dette århundredes første år
tier at blive erstattet af de nuværende folke
biblioteker. Selv om lejebibliotekernes antal 
således generelt var aftagende op imod år
hundredskiftet, var de dog fortsat i mange 
tilfælde den eneste litteraturformidlende in
stitution i provinsbyerne -  bortset fra bog
handlere.

Lejebibliotekerne i de fynske købstæder be
kræfter stort set de generelle udviklingslinier. 
Bortset fra Odense, hvor boghandler Chr. 
Iversen oprettede et lejebibliotek allerede i 
1782, og hvor boghandlerne Milo og Hempel 
fulgte eksemplet op i begyndelsen af 1800- 
tallet, blev hovedparten af de fynske lejebib
lioteker oprettet i 1840’erne og 50’erne.

I Odense kendes fra 1840’erne J. D. Cohns 
lejebibliotek og Chr. Krarups lejebibliotek, 
men i modsætning til de generelle udviklings
linier synes den egentlige gennembrudsperio
de dog i Odense at have ligget noget senere -  
muligvis p.g.a. Læseforeningens dominans. I 
tidsrummet 1870-1900 fandtes der således på 
skiftende tidspunkter 5 lejebiblioteker, og ef
ter århundredskiftet så endnu 2 dagens lys. 
De pågældende lejebiblioteker var før år
hundredskiftet boghandler Rasmus Nielsens 
(1868-78), toldassistent H. Nielsens (1871— 
72), bogbinder Carl Neumanns (1885—1910), 
fhv. købmand Rasmussens (1890-1914), bog
binder Th. Clausen (1893-1919) og nye efter 
århundredskiftet arbejdsmand Hansens 
(1900-1907), boghandler L. Christensens 
(1903-19). Årstallene i parentes angiver leje
bibliotekernes levetid22. Til trods for dette ud-

21. Et righoldigt materiale, der belyser lejebibliotekernes almindelige omdømme i begyndelsen af 1800- 
tallet, er gengivet i Helge Nielsen, op.cit., p. 422-42.

22. Der er ikke nødvendigvis tale om præcise årstal. Angivelserne bygger på omtale i den årlige udgave af 
Odense Vejviser.
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4

Bogtitlerne og ikke forfatternavnet var i visse tilfalde det organiserende princip i lejebibliotekskatalogerne, hvilket tyder på 
en anderledes struktureret bevidsthed om litteratur end den, vi kender i dag. (Uddrag af katalog fra A. Brandts lejebiblio
tek).

bud af lejebiblioteker har det imidlertid kun i 
et enkelt tilfælde været muligt at opspore ka
taloger over disse lejebibliotekers bogbestand, 
et katalog fra 1885 over Carl Neumanns leje
bibliotek, selv om der formentlig har foreligget 
trykte kataloger for hvert bibliotek23.

I Nyborg oprettedes i 1857 et lejebibliotek af 
S. Blumensaadt. I Kerteminde oprettede A. Fog 
i 1853 et lejebibliotek, der senere blev overta
get af M. P. Erichsen, som drev det til o. 
1900. I Assens oprettede A. C. Gleerup et leje
bibliotek i 1847, og endnu et oprettedes af

23. Af annoncer i Fyens Stiftstidende fremgår det, at der i hvert fald har foreligget trykte kataloger for 
Rasmus Nielsens lejebibliotek, der skal have indeholdt o. 1 500 bind (Fyens Stiftstidende 03.11.1873), og 
for H. Nielsens lejebibliotek, som skal have indeholdt o. 4000 bind (Fyens Stiftstidende 18.12.1871).
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Chr. Frisch i 1854. I Svendborg havde C. 
Worm et lejebibliotek ca. 1852-65, og P. 
Brandt oprettede et i 1852. Endelig fandtes 
der i Rudkøbing Andreas Brandts lejebibliotek, 
som var virksomt fra 1870’erne til et par år
tier ind i dette århundrede.

Fra ingen af de nævnte lejebiblioteker er 
der overleveret udlånsprotokoller, og kun for 
nogle af dem har det været muligt at opspore 
trykte kataloger over bogbestanden. Fra tids
rummet 1870-1900 findes der således i dag 
kun kataloger fra 6 fynske købstadslejebib
lioteker: P. Brandts lejebibliotek i Svendborg 
(katalog fra 1870), Chr. Frisch’s lejebibliotek 
i Assens (katalog fra 1874), A. Fogs lejebib
liotek i Kerteminde (katalog fra 1875) og dets 
afløser M. P. Erichsens lejebibliotek (katalog 
fra 1889 og 1894), Andreas Brandts lejebib
liotek i Rudkøbing (katalog fra 1877) og det 
allerede nævnte katalog fra Carl Neumanns 
lejebibliotek i Odense (1885).

Af lejebibliotekskatalogernes antal af num
re fremgår det, at der har været stor forskel på 
lejebibliotekernes størrelse. Katalognumrene 
spænder fra o. 1000 (Andreas Brandt) til 
henved 3000 (A. Fog). Katalognumrene an
giver antallet afbind, og da mange romaner i 
forrige århundrede bestod af 3-4 bind, dæk
ker katalognumrene reelt over et betydeligt 
lavere antal bogtitler: fra ca. 500 for de 
mindste til ca. 1 800 for de største af de på
gældende lejebiblioteker.

De trykte kataloger er blevet udfærdiget af 
hensyn til lånerne, som herved har kunnet 
orientere sig i lejebibliotekets bogbestand og 
foretage bestillinger. Da det er yderst sjæl
dent, at et lejebibliotek har haft mere end 1 
eksemplar af hver bog, har bogkatalogerne 
også fungeret som arsenal for bestilling af »re
server«, hvis den ønskede bog var udlånt. Ek
sempelvis anførte Chr. Frisch i Assens i sit 
katalog følgende henstilling til lånerne:
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For efter bedste Evne at kunne tilfredsstille de ærede
Abonnenter med Hensyn til de Bøger, de maatte ønske at 
læse, tillader jeg mig at anmode om, at Enhver ved 
Ombytningen vil lade medfølge en Liste paa 10 a 15 
Bøger. Denne Liste bedes forsynet med Nummeret, ei 
Titlen, paa de Bøger, der ønskes.

Prisen for at låne 1 bog i 1870’erne og 80’erne 
på 8-10 øre, som skulle betales forud. Den 
lånte bog kunne man så beholde højest 1 uge. 
Forlængelse af lånetiden krævede erlæggelse 
af endnu 8-10 øre. I nogle af lejebibliotekerne 
var det endvidere muligt at tegne et abonne
ment for 1 måned (o. 50-60 øre), 1 kvartal (o. 
1,50 kr.) og 1 år (6 kr.). Som det fremgår af 
disse priser, var lejebibliotekerne langt min
dre økonomisk forpligtende end Fyens Stifts 
Læseforening, hvilket antyder, at deres publi
kum tilhørte lavere sociale lag. Denne for
modning bestyrkes også af, at der skulle be
tales forud, og at »Ubekjendte« måtte stille 
»antageligt Pant«24.

Hvad angår litteraturudbuddet og dets for
hold til lånernes forventninger, er det ikke 
muligt at benytte den samme analyseproce
dure som ved Fyens Stifts Læseforenings ka
taloger, da det som nævnt kun er et meget 
begrænset antal bøger, der findes mere end 1 
eksemplar af. Afdækningen af karakteren af 
lejebibliotekernes bogbestand må derfor fo
retages som en systematisering af det samlede 
litteratun/cføw^. Da lejebibliotekerne var 
kommercielt anlagte foretagender, er det dog 
at forvente, at de forfatterskaber, der i katalo
gerne er repræsenteret med særlig mange tit
ler, også har været de mest efterspurgte, selv 
om der ikke er nogen absolut nødvendig 
sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. 
Dels ejedes næsten alle de her behandlede le- 
jebiblioteker af boghandlere, hvorfor det er 
nærliggende at antage, at en del af litteratur
udbuddet har været mere eller mindre usæl
gelige bøger, som er overgået fra boghandelen

24. Der foreligger ingen egentlige undersøgelser af den sociale rekruttering til lejebibliotekernes lånerska
re. I Odense, hvor (små) borgerskab og mellemlag især benyttede sig af Fyens Stifts Læseforening, skal 
lejebibliotekernes publikum antagelig søges blandt den lavere del af småborgerskabet og dele af 
arbejderklassen. Den sociale profil for de øvrige fynske købstadslejebibliotekers lånere kan imidlertid 
godt have været »højere«, fordi der ikke alle steder fandtes alternativer til lejebibliotekerne.
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Skema 4.1. De 10 mest repræsenterede udenlandske forfatterskaber i de fynske købstadslejebiblioteker ca. 
1870-1900.

P. Brandt
Svendborg 1870

Chr. Frisch
Assens 1874

A. Fog
Kerteminde 1875

Navn, antal bogtitler/1. udg. 
på dansk

Navn, antal bogtitler/1. 
på dansk

udg. Navn, antal bogtitler/1. 
på dansk

udg.

1 A. Dumas 
fr. (1802-70)

44/1839 M. S. Schwartz 
sv. (1819-94)

29/1855 A. Dumas 40/1839

2 G. P. R. James 
eng. (1799-1860)

34/1837 E. F. Carlén 
sv. (1807-92)

28/1839 G. P. R. James
M. S. Schwartz

38/1837
38/1855

3 C. Dickens 
eng. (1812-70)
W. Scott 
eng. (1771-1832)

27/1839

27/1821

G. P. R. James 27/1837 C. Dickens
L. Mühlbach 
ty. (1814-73)

36/1839
36/1855

4 E. F. Carlén
J. F. Cooper 
eng. (1789-1851)

24/1839
24/1825

E. G. Bulwer 
eng .(1802-73)
P. de Kock 
fr. (1793-1871)

24/1833

24/1837

E. F. Carlén 34/1839

5 E. G. Bulwer 23/1833 C. Dickens 23/1839 E. G. Bulwer 30/1833

6 L. Mühlbach 22/1855 A. Dumas
F. Marryat 
eng. (1792-1848)
W. Scott

20/1839
20/1834

20/1821

W. Scott 26/1821

7 E. Sue 
fr. (1804-57)

19/1833 D. M. Mulock 
eng. (1826-87)

19/1861 F. Marryat 23/1834

8 F. Marryat 18/1834 X. de Montepin 
fr. (1823-1902)

17/1848 Mackarness 
eng. (1826-81)
D. M. Mulock

19/1861

19/1861

9 P. Feval 
fr. (1817-87)

17/1844 E. Souvestre 
fr. (1806-54)

16/1839 C. Lever 
eng. (1806-72)
X. de Montepin

18/1846

18/1848

10 P. de Kock 16/1837 L. Mühlbach 
Mackarness

14/1855
14/1861

P. du Terrail 
fr. (1829-71)
H. Wood 
eng. (1814-87)

16/1859

16/1862

Nationalitet, fødsels- og dødsår er i dette og de følgende skemaer anført første gang en forfatter nævnes ved 
vandret læsning.

til lejebiblioteket (f.eks. samlede værker af en 
eller anden forfatter). Dels var det ikke ual
mindeligt, at lejebibliotekernes bogbestand 
blev suppleret ved indkøb på auktioner over 
dødsboer o.lign., hvilket kan have givet bog
bestandens sammensætning et tilfældigt 
præg. Endelig kan et forfatterskab med man

ge titler i de længerelevende lejebiblioteker 
være udtryk for forgangne tiders læserfor
ventninger, som ved katalogets udfærdigelse 
var mere eller mindre passé.

Profilerne for lejebibliotekerne er fastlagt, 
så de dækker de 10 pct. af samtlige et lejebib
lioteks forfatterskaber, der er repræsenteret
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Skema 4.1. (fort.).

A. Brandt
Rudkøbing 1877

C. Neumann
Odense 1885

M. P. Erichsen
Kerteminde 1894

Navn, antal bogtitler/1. udg. 
på dansk

Navn, antal bogtitler/1. udg. 
på dansk

Navn, antal bogtitler/1. 
på dansk

udg.

1 A. Dumas 
fr. (1802-72)

32/1839 A. Dumas 19/1839 E. F. Carlén 
sv. (1807-92)

20/1839

2 G. P. R. James 
eng. (1799-1860)

23/1837 P. de Kock 
fr. (1793-1871)

12/1837 L. Mühlbach 
ty. (1814-73)

17/1855

3 L. Mühlbach 16/1855 E. G. Bulwer 
eng. (1802-73)
G. P. R. James

10/1833

10/1837

C. Dickens 
eng. (1812-70)
A. Dumas

14/1839

14/1839

4 E. F. Carlén 15/1839 O. Feuillet 
fr. (1821-90)

8/1859 G. P. R. James 
Mackarness 
eng. (1826-81)
W. Scott 
eng. (1771-1832)

13/1837
13/1861

13/1821

5 P. Feval 
fr. (1817-87)

14/1844 E. F. Carlén
C. Lever 
en g .(1806-72)
L. Mühlbach

7/1839
7/1846

7/1855

E. G. Bulwer 12/1833

6 E. G. Bulwer 12/1833 C. Gerard 
sv. (1821-1908)
F. Hackländer 
ty. (1816-77)
F. Marryat 
eng. (1792-1848)
W. Scott
E. Sue
fr. (1804-57)
F. Trollope 
eng. (1780-1863)

6/1869

6/1853

6/1834

6/1821
6/1833

6/1843

M. S. Schwartz 10/1855

7 J. F. Cooper 
eng. (1789-1851)

11/1825 W. Collins 
eng. (1824-89)
C. Dickens
M. S. Schwartz
P. du Terrail 
fr. (1829-71)

5/1857

5/1839
5/1855
5/1859

W. Collins 9/1857

8 C. Lever 
eng. (1806-72)

8/1846 E. About 
fr. (1828-85)
A. Achard 
fr. (1814-75)
H. Ainsworth 
eng. (1805-82)
V. Hugo 
fr. (1802-85)
H. H. (.)
C. Krause 
ty. ( ? )

4/1855

4/1853

4/1830

4/1830

4/ ? 
4/1871

B. Auerbach 
ty . (1812-82)
F. Marryat
J. S. Welhaven 
n o .(1807-73)
Jonas Lie 
n o .(1833-1908)

8/1849

8/1834

8/1870

8 Fortid og Nutid 117



Ulrik Lehrmann 

Skema 4.1. (fort.).

A. Brandt
Rudkøbing 1877

C. Neumann
Odense 1885

M. P. Erichsen
Kerteminde 1894

Navn, antal bogtitler/ 
på dansk

1. udg. Navn, antal bogtitler/1. udg. 
på dansk

Navn, antal bogtitler/1. 
på dansk

udg.

9 M. Blessington 7/1839 A. Achard 7/1853
eng. (1789-1849) E. Berthet 7/1852
G. Sand 7/1837 fr. (1815-91)
fr. (1804-76) F. Reuter 7/1868
F. Trollope 7/1843 ty. (1810-74)

Fr. Spielhagen 
ty. (1829-1911)

7/1871

10 C. Dickens 5/1839 J. F. Cooper 6/1825
P. de Kock 5/1837 J. Kavanagh 6/1851
F. Soulié 
fr. (1800-47)

5/1838 eng. (1824-77)
C. Lever 6/1846
J. F. Smith 
eng. (1804-90)

6/1855

med flest titler. Det vil dog blive for omfat
tende at redegøre i detaljer for de konkrete 
profiler i hvert lejebibliotek, hvorfor jeg vil 
nøjes med at fremdrage nogle hovedlinier.

I skema 4.1 og 4.2 er anført de 10 mest 
repræsenterede forfatterskaber af henholdsvis 
udenlandsk og dansk oprindelse indenfor de 
afgrænsede profiler. Heraf fremgår for det 
første, at oversættelseslitteraturen var sær
deles dominerende. I et enkelt lejebibliotek 
(Andreas Brandts i Rudkøbing) falder således 
kun et enkelt dansk forfatterskab inden for 
profilen (Carit Etlar med 4 bogtitler), mens 
det mest repræsenterede udenlandske forfat
terskab (Alexander Dumas) er anført med 32 
titler25. Formelt deler oversættelseslitteratu
ren sig i henholdsvis historiske spændings
romaner (f.eks. Alexander Dumas, Walter 
Scott, E. G. Bulwer, G. P. R. James) og fa
milielivsskildringer (f.eks. Louise Mühlbach, 
Emilie Flygare Carlén, Marie Sophie 
Schwartz, Paul de Kock). Heri ligger dog ikke 
nogen absolut modsætning, da de fleste af de 
historiske romaner foruden spændingsele

menter og en national/royal tendens som of
test indeholder et aktuelt familieunivers, der 
imidlertid er iklædt historiske gevandter.

For det andet er den mest repræsenterede 
oversættelseslitteratur nærmest en afspejling 
af forlagenes udgivelsespolitiske prioriterin
ger i løbet af 1800-tallet26. Dette forhold pe
ger dels på, at udgivelsespolitikken i betyde
ligt omfang har imødekommet læserforvent
ninger og/eller været i stand til at organisere 
foreliggende læsebehov, dels på, at lejebib
liotekerne har været et vigtigt formidlingsled i 
kommunikationen mellem forlagene og læ
serne.

For det tredie ligger tyngdepunktet i de 
danske profilforfatterskaber på skønlitteratur 
fra før eller omkring 1800-tallets midte. Det er 
altså den danske biedermeierlitteratur, der 
har udgjort hovedparten af det originale dan
ske litteraturudbud og dermed antagelig også 
-forbruget i de fynske købstæders lejebibliote
ker i 1870’erne og 80’erne. Ligesom oversæt
telseslitteraturen er den danske profillittera
tur genremæssigt delt i henholdsvis historiske

25. Disse vægtforhold kan muligvis opfattes som en specialisering i forhold til Det langelandske Læsesel
skabs mere brede og alsidige bogbestand.

26. Jvf. opgørelsen over de mest udgivne udenlandske forfatterskaber 1800-1900 i Erland Munch-Peter
sen: Romanens århundrede. Kbh. 1978. Tabel 5.
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Skema 4.2. De 10 mest repræsenterede danske forfatterskaber i de fynske købstadslejebiblioteker ca. 
1870-1900.

P. Brandt 
Svendborg 1870

Chr. Frisch
Assens 1874

A. Fog
Kerteminde 1875

Navn, antal bogtitler/debut Navn, antal bogtitler/debut Navn, antal bogtitler/debut

1 Carit Etlar 20/1838 Carit Etlar 36/1838 Carit Etlar 29/1838
(1816-1900)

2 Johs. Wildt 13/1825 Beatus Dodt 19/1858 Beatus Dodt 19/1858
(1782-1836) (1817-1901)

3 T. Gyllembourg 12/1833 B. S. Ingemann 18/1817 C. Hostrup 14/1851
(1773-1856) (1789-1862) (1818-92)

4 C. Bernhard 11/1835 E. Bøgh 17/1848 H. C. Andersen 12/1829
(1798-1865) (1822-99) (1805-75)
St. St. Blicher 11/1833 Jens Baggesen 12/1785
(1782-1848) (1764-1826)

C. Bernhard 12/1835
M. Gjørup 
(1830-1915)

12/1855

T. Gyllembourg 12/1833
B. S. Ingemann 12/1817

5 L. Kruse 10/1798 Goldschmidt 13/1845 St. St. Blicher 9/1833
(1778-1839) (1819-87) H. F. Ewald 9/1860

C. Hauch 13/1816 (1821-1908)
(1790-1872)
T. Gyllembourg 13/1833
Johs. Wildt 13/1825

6 H. C. Andersen 9/1829 H. C. Andersen 11/1829 Chr. Hornum 8/1857
J. L. Heiberg 9/1814 C. Bernhard 11/1835 (1814-76)
(1791-1860) Anton Nielsen 8/1861
B. S. Ingemann 9/1817 (1827-97)

Johs. Wildt 8/1825

7 H. Clausen 6/1824 H. F. Ewald 10/1860 J J .  F. Friis 7/1856
(1800-79) Anton Nielsen 10/1861 (1815-79)
Beatus Dodt 6/1858 R. Watt 10/1862 Goldschmidt 7/1845
Oehlenschläger 6/1802 (1837-94) C. Hauch 7/1816
(1779-1850) Chr. Winther 

(1796-1876)
7/1828

8 M. Gjørup 5/1855 A. Munck 9/ ? V. Bergsøe 6/1867
C. Hauch 5/1816 ( ? ) (1835-1911)
V. Thisted 5/1843 C. A. Thyregod 9/1864
(1815-87) (1822-98)

9 T. A. Becker 4/1844 St. St. Blicher 8/1833
(1812-69) L. J. Flamand 8/1824
H. P. Holst 4/1833 (1800-79)
(1811-93) M. Gjørup 8/1855
C. Hostrup 4/1851 J. L. Heiberg 8/1814

10 T. A. Becker 7/1844
F. Palludan-Müller 
(1809-76)

7/1832
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Skema 4.2. (fort.).

A. Brandt 
Rudkøbing 1877

C. Neumann 
Odense 1885

M. P. Erichsen 
Kerteminde 1894

Navn, antal bogtitler/debut Navn, antal bogtitler/debut Navn, antal bogtitler/debut

1 Carit Etlar 
(1816-1900)

4/1838 H. C. Andersen 
(1805-75)

17/1829 Carit Etlar 16/1838

2 C. Bernhard 
(1798-1865)

15/1835 T. Gyllembourg 
(1773-1856)

12/1833

3 B. S. Ingemann 7/1817 H. C. Andersen 8/1829
(1789-1862) B. S. Ingemann 8/1817

S. Schandorph 8/1863
(1836-1901)
C. A. Thyregod 8/1864
(1822-98)

4 Beatus Dodt 5/1858 C. Møller 7/1883
(1817-1901) (1844-98)

5 Carit Etlar 4/1838 H. Drachmann 6/1872
J. J. F. Friis 4/1856 (1846-1908)
(1815-79) Goldschmidt 6/1845
M. Gjørup 4/1855 (1819-87)
(1830-1915) C. Hostrup 6/1851
Chr. Hornum 4/1857 (1818-92)
(1814-76) Anton Nielsen 6/1861

(1827-97)
Z. Nielsen 6/1871
(1844-1922)
H. Pontoppidan 6/1881
(1857-1943)

6 H. F. Ewald 5/1860
(1821-1908) 
K. Gjellerup 
(1857-1919) 
M. Gjørup 
T. Overskou 
(1798-1873)

5/1878

5/1855
5/1826

romaner i bl.a. Carit Etlars, Beatus Dodts, B. 
S. Ingemanns og Carl Bernhards udformning 
og familielivsskildringer (f.eks. Thomasine 
Gyllembourg, Carl Bernhard, J. L. Heiberg, 
H. C. Andersen). Det kan undre, at H. F. 
Ewalds historiske romaner, som hørte til de 
mest efterspurgte i Fyens Stifts Læseforening 
(se skema 3.1), ikke var bedre repræsenteret i 
lejebibliotekerne. Det kan skyldes den socialt 
forskellige rekruttering til henholdsvis lejebib
liotekerne og Læseforeningen. H. F. Ewalds 
historiske romaner var i sammenligning med

den overalt i lejebibliotekerne meget repræ
senterede Carit Etlars romaner langt mindre 
dramatiske, umiddelbart spændingsfyldte og 
let skrevne, men til gengæld mere grundige og 
bredere i skildringer af forgangne tiders sæder 
og skikke, hvilket kan have appelleret i højere 
grad til et socialt og uddannelsesmæssigt bed
re stillet læsepublikum end lejebibliotekernes. 
Samtidig må man imidlertid være opmærk
som på, at hovedparten af lejebibliotekernes 
bogbestand var indkøbt før ca. 1870, hvor H. 
F. Ewald endnu ikke havde udgivet særlig
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mange bøger, og at lejebibliotekerne ikke som 
Fyens Stifts Læseforening havde store midler 
til at forøge bogbestanden med.

I lejebibliotekskatalogerne fra o. 1890 (M. 
P. Erichsen, Kerteminde, 1889 og 1894) er 
profilen begyndt at skifte karakter. »Skolelæ
rerlitteraturen« (Anton Nielsen, C. A. Thy
regod, Zakarias Nielsen), den »landlige« vi
dereføring af biedermeierkulturen27, er vun
det frem, og dele af »det moderne gennem- 
brud«s forfattere (Sophus Schandorph, Hol
ger Drachmann, Henrik Pontoppidan) er li
geledes pænt repræsenteret. Lejebibliotekerne 
rummer således også i 1890’erne -  om end 
lidt »forsinket« og ikke i samme omfang -  de 
hovedtendenser og modsætningsforhold, som 
blev fremdraget i analysen af Fyens Stifts Læ
seforenings bogbestand (jvf. s. 8-9).

I de her foretagne afgrænsninger af profil
forfatterskaberne i lejebibliotekerne er der ik
ke taget hensyn til de indvendinger, der kun
ne rejses mod bibliotekskatalogerne som et 
gyldigt udtryk for den dominerende karakter 
af henholdsvis det bevidste udbud og forbrug. 
Det er imidlertid for to lejebibliotekers ved
kommende (Chr. Frisch’s lejebibliotek i As
sens, A. Fogs lejebibliotek og dets efterfølger 
M. P. Erichsens lejebibliotek i Kerteminde) 
muligt at fa et lidt mere præcist indtryk af 
bogerhvervelserne ca. 1865-95. Når det er 
muligt at foretage denne præcisering, skyldes 
det, at katalogerne ikke nyordnes ved nyer
hvervelser, men ved nye oplag tilføjes et eller 
flere tillæg over de nyanskaffede bøger.

Profiler m.h.t. nyerhvervelser i Frisch’s og 
Erichsens lejebibliotek er anført i skema 4.3 
og 4.4. I begge tilfælde er 3 bogtitler valgt 
som nedre profilgrænse.

Opgørelserne over den nyerhvervede skøn
litteratur muliggør for det første en vurdering 
af de afdækkede bogbestandsprofiler i forhold 
til indkøbsprofiler, og for det andet en be
lysning af forholdet mellem Fyens Stifts Læ
seforenings profil og lejebibliotekernes ind
købsprofil.

Af indkøbsprofilerne fremgår det, at for-

Læseforening og lejebibliotek

holdet mellem disse og bogbestandsprofilerne 
har været underlagt en tidslig forskydning på 
mellem 5-20 år. Profilen for Chr. Frisch’s 
lejebibliotek i 1874 (skema 4.1 og 4.2) svarer 
således nogenlunde til indkøbsprofilen for 
1864—70, hvorimod profilen for oversættelses
litteratur for M. P. Erichsens lejebibliotek i 
1894 (skema 4.1) udviser større afhængighed 
af den 20 år tidligere profil for A. Fogs le
jebibliotek, dvs. den bogbestand, Erichsen 
overtog, end af indkøbsprofilen for årene 
1875-94. Til gengæld har indkøbsprofilen for 
original dansk skønlitteratur sat sit præg på 
halvdelen af Erichsens bogbestandsprofil for 
1894.

Den store tidslige forskel i forholdet mellem 
bogbestands- og indkøbsprofil for de to leje
biblioteker er betinget af deres økonomiske 
formåen. M. P. Erichsens lejebibliotek har 
således været præget af en betydelig stilstand, 
idet der over 20 år gennemsnitligt er blevet 
anskaffet o. 15 bøger om året, hvilket især 
m.h.t. oversættelseslitteraturen ikke i nævne
værdig grad har kunnet forrykke billedet af 
det samlede bogudbud. Chr. Frisch’s lejebib
liotek har derimod haft råd til at anskaffe 
70-100 nye bøger om året, og da disse nyan
skaffelser stort set er faldet inden for forfatter
skaber, der allerede fandtes i bogbestanden, 
bliver sammenhængen mellem bogbestands- 
og indkøbsprofil her tættere.

Den tidslige forskydning mellem bogbe
stands- og indkøbsprofil rejser uvægerligt 
spørgsmålet om de afgrænsede bogbestands
profilers udsagnskraft. Tilsyneladende kan 
det se ud som om, de to profilers veje skilles i 
1880’erne, i og med at en ny og for dele af den 
mere realistisk orienteret skønlitteratur vin
der frem (Friedrich Spielhagen, Ivan Tur- 
genjev, Alexander Kielland, Jonas Lie, So
phus Schandorph, Holger Drachmann, Karl 
Gjellerup). Herimod kan der for det første 
indvendes, at disse forfattere kvantitativt ud
gør en forsvindende del af det samlede bog
udbud og kun omkring halvdelen af forfat
terskaberne inden for indkøbsprofilen. Og for

27. Anton Nielsen og C. A. Thyregod analyseres ud fra dette synspunkt i Povl Schmidt: Litteratur for 
menigmand. Odense 1979.
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Skema 4.3. Nyerhvervelser af oversættelseslitteratur ca. 1865-95.

Chr. Frisch
Assens 1864-70

Chr. Frisch
Assens 1870-74

M. P. Erichsen
Kerteminde 1875-94

Navn, antal bogtitler/1. udg. 
på dansk

Navn, antal bogtitler/1. 
på dansk

udg. Navn, antal bogti tler/1. 
på dansk

udg.

1 M. S. Schwartz 12/1855 F. Reuter 11/1868 Jonas Lie 8/1870
sv. (1819-94) ty. (1810-74) no. (1833-1908)

2 E. F. Carlen 10/1839 L. Mühlbach 7/1855 G. Ebers 5/1874
sv. (1807-92) ty. (1814-73) ty. (1837-98)
D. M. Mulock 10/1861 Fr. Spielhagen 7/1871
eng. (1826-87) ty. (1829-1911)

3 C. Dickens 9/1839 V. Cherbuliez 4/1862 A. Daudet 4/1876
eng. (1812-70) fr. (1829-99) fr. (1840-97)

I. Turgenjev 4/1856 C. Dickens 4/1839
rus. (1818-83) A. Kielland 

no. (1849-1906)
4/1879

4 W. M. Thackeray 8/1852 Jonas Lie 3/1870 B. Bjørnson 3/1857
eng. (1811-63) D. M. Mulock 3/1861 no. (1832-1910)

W. Scott 3/1821 K. E. Franzos 3/1875
eng. (1771-1832) ty. (1848-1904)
Bret Harte 3/1873 K. Kristoffersen 3/1886
am. (1836-1902) F. Marryat 

eng. (1792-1848)
3/1834

L. Mühlbach 3/1855
M. S. Schwartz 3/1855
F. Trollope 
eng. (1780-1863)

3/1843

5 J. F. Cooper 7/1825
eng. (1789-1851)

6 Mackarness 6/1861
eng. (1826-81)
W. Scott 6/1821
F. Trollope 6/1843

7 C. Bell 5/1850
eng. (1816-55)
A. Dumas 5/1839
fr. (1802-70)
P. de Kock 
fr. (1793-1871)

5/1837

8 A. Blanche 3/1847
sv. (1811-68)
B. Bjørnson 3/1857
W. H. Prescot 3/ ?

Af 526 nyanskaffelser Af 305 nyanskaffelser Af 302 nyanskaffelser
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Skema 4.4. Nyerhvervelser af original dansk litteratur ca. 1865-95.

Chr. Frisch
Assens 1864-70

Chr. Frisch
Assens 1870-74

M. P. Erichsen
Kerteminde 1875-94

Navn, antal bogtitler/debut Navn, antal bogtitler/debut Navn, antal bogtitler/debut

1 Carit Etlar 
(1816-1900)

12/1838 C. A. Thyregod 
(1822-98)

8/1864 S. Schandorph 
(1836-1901)

8/1863

2 Goldschmidt 
(1819-87)

11/1845 Vilh. Bergsøe 
(1835-1911)

6/1867 C. Møller 
(1844-98)

7/1883

3 E. Bøgh 
(1822-99)
Beatus Dodt 
(1817-1901)

10/1848

10/1858

R. Watt 
(1837-94)

5/1862 H. Pontoppidan 
(1857-1943)
C. A. Thyregod

6/1881

6/1864

4 J. L. Heiberg 
(1791-1860)

8/1814 Beatus Dodt
H. F. Ewald 
(1821-1908)

4/1858
4/1860

H. Drachmann 
(1846-1908)
Carit Etlar
K. Gjellerup 
(1857-1919)
Z. Nielsen 
(1844-1922)

5/1872

5/1838
5/1878

5/1871

5 H. F. Ewald 7/1860 Carit Etlar
C. Hauch 
(1790-1872)

3/1838
3/1816

H. F. Ewald
C. Hostrup 
(1818-92)
Th. Lange 
(1829-87)
J. Schjørring 
(1836-1910)

3/1860
3/1851

3/1858

3/1874

6 Chr. Hornum 
(1814-76)
Anton Nielsen 
(1827-97)

6/1857

6/1861

7 F. Palludan-Müller 5/1832
(1809-76)

8 Chr. Comet 4/1839
(1817-65)
C. Hostrup 4/1851
R. Watt 4/1862

9 H. C. Andersen 3/1829
(1805-75)
C. Hauch 3/1816
E. Martens 3/1855
(1824-99)

Af 526 nyanskaffelser Af 305 nyanskaffelser Af 302 nyanskaffelser

det andet og mere afgørende: godt nok er M. 
P. Erichsens bogbestandsprofil for 1894 m. 
h.t. oversættelseslitteratur afhængig af en 20 
år tidligere bogbestandsprofil, men der er i

det mellemliggende tidsrum dels foretaget 
udrensninger i bogbestanden, dels blevet 
suppleret op med forfattere som L. Mühl
bach, C. Dickens, M. S. Schwartz og F. Mar-
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ryat, hvilket tyder på, at både de her nævnte 
forfattere og de øvrige romantisk prægede 
profilforfatterskaber (G. P. R. James, E. G. 
Bulwer) med rødder tilbage til tiden før eller 
o. 1850 fortsat har påkaldt sig en stor interes
se i 1800-tallets sidste tiår. Denne indholds
mæssige tendens understøttes også af, at dan
ske forfattere som Carit Etlar, H. F. Ewald, 
Carl Møller, C. Hostrup, C. A. Thyregod, 
Zakarias Nielsen er blevet anskaffet gennem 
det meste eller i slutningen af det undersøgte 
tidsrum. I sammenhæng hermed er det tillige 
værd at være opmærksom på, at lejebibliote
ker som M. P. Erichsens i Kerteminde har 
været meget stillestående foretagender, og at 
litteraturformidlingen og -forbruget udenfor 
de snævre intellektuelle kredse i København 
og måske de større provinsbyer ikke i særlig 
høj grad har været påvirket af det litterære 
nyhedsjag og de litterære skoledannelser/fej- 
der, som er blevet forvaltet i den traditionelle 
litteraturhistorieskrivning. Disse forhold pe
ger således på, at de afgrænsede bogbe
standsprofiler antagelig kan fastholdes som 
gyldige udtryk for litteraturformidlingen og 
-forbruget i de fynske købstæders lejebibliote
ker, hvis de opfattes som en dominerende 
tendens, der evt. i det aktuelle forbrug har 
været isprængt elementer af indkøbsprofiler
nes mere realistisk orienterede skønlitteratur. 
Denne opfattelse understøttes tydeligst af 
bogbestandsprofilen fra 1894 for original 
dansk skønlitteratur i M. P. Erichsens leje
bibliotek (skema 4.2). Her dominerer Carit 
Etlar utvetydigt, mens den nyere skønlitte
ratur indholdsmæssigt deler sig i en bieder- 
meierorienteret retning (C. A. Thyregod, 
Carl Møller, Zakarias Nielsen, Anton Niel
sen, H. F. Ewald) og en (delvis) realistisk ret
ning (Sophus Schandorph, Holger Drach- 
mann, Henrik Pontoppidan, Karl Gjellerup).

Chr. Frisch’s indkøbsprofil fra 1870-74 og 
især M. P. Erichsens fra 1875-94 er næsten 
identisk med Fyens Stifts Læseforenings profil 
fra 1889 (skema 3.1). Det tyder på, at det

stort set er de samme nye forfatterskaber, 
man har orienteret sig imod såvel i Odense 
som i de mindre fynske købstæder. Til trods 
for denne overensstemmelse er der dog den 
væsentlige forskel, at den nyere skønlitteratur 
kvantitativt indtager en langt mere beskeden 
rolle i lejebibliotekerne end i Fyens Stifts Læ
seforening, hvilket kan føres tilbage til for
skelle i de to biblioteksformers økonomiske 
ydeevne, men formentlig i nok så høj grad til 
det forhold, at nyere skønlitteratur og især 
den med rod i »det moderne gennembrud« 
har haft sværere ved at finde et forstående 
publikum i de små provinsbyer28.

Som helhed vidner de indholdsmæssige ten
denser i profilforfatterskaberne i Fyens Stifts 
Læseforening og de 6 fynske købstadslejebib
lioteker da om, at litteraturformidlingen og de 
forventninger, der var knyttet til det at læse 
skønlitteratur, endnu i 1800-tallets sidste 
fjerdedel var stærkt præget af et biedermeieri- 
seret værdiunivers. En biedermeierkultur, 
hvis indholdsmæssige kerne var et fra omver
denen afskærmet familierum, som var ken
detegnet ved en sat og stille resignation. Disse 
værdinormer synes især at have haft råderum 
blandt lejebibliotekernes lånere i de mindre 
fynske kystbyer. Fra slutningen af 1880’erne 
og fremefter har litteraturforbruget været 
iblandet dele af den samtidige kritisk realisti
ske skønlitteratur, som først har vundet ind
pas blandt Fyens Stifts Læseforenings med
lemmer for derpå med en mindre »forsinkel
se« og i et noget mindre omfang at blive op
taget i lejebibliotekernes bogbestand. Disse 
tidsmæssige og kvantitative forskydninger 
skal formodentlig ses i sammenhæng med den 
socialt set mere eksklusive rekruttering til 
Fyens Stifts Læseforening end til lejebiblio
tekerne.

Udviklingstakten i de skønlitterære for
brugsnormer peger på den langsomhed, hvor
med det åndelige landskab i provinsen foran
dredes. Det afgørende ud fra en bevidst

28. Jvf. Sven Møller Kristensens indkredsning af gennembrudslitteraturens primære publikum (dvs. den 
del af publikum, der har været i niveau med en given litteraturs tematiseringer) til at have bestået af de 
radikale dele af intelligentsiaen og dele af borgerskabets kvinder, Sven Møller Kristensen: Digteren og 
samfundet. II. Kbh. 1970. p. 184.
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hedshistorisk synsvinkel er da, at den grænse, 
der fra litteraturhistorisk hold traditionelt er 
blevet trukket i begyndelsen af 1870’erne i og 
med Georg Brandes og »det moderne gen
nembrud«, langt fra synes at have været no
gen skarp grænse, og sandsynligvis en grænse, 
der først op imod 1890 bliver synlig også i 
provinsborgernes normer for litteraturfor
brug. Og da ikke som et markant brud, men 
som en glidende overgang. Det er derfor ikke 
så meget i gennembrudslitteraturen, men i 
det forrige århundredes masselæste under
holdnings- og spændingslitteratur, man skal 
finde den kulturelle identitet, som købstæder- 
nes (små) borgerskab førte med sig ind i deres 
reaktion på og fortolkning af f.eks. forfat
ningskampen og industrialiseringsprocessen.

Den måde, hvorpå den fremdragne profil
litteratur er blevet læst og indoptaget af læ
serne, kan selvfølgelig ikke følges i detaljer. 
Der går ingen lige vej fra en bogs indhold til 
læsernes bevidsthedsdannelse. Men det er på 
den anden side utænkeligt, at læserne gennem 
årtier skulle have efterspurgt en bestemt form 
for skønlitteratur, hvis den ikke talte til deres 
egne idealer og erfaringer. Eksempelvis inde
holdt hovedparten af den i særlig høj grad 
formidlede og efterspurgte skønlitteratur en 
statisk samfunds- og individopfattelse inden 
for rammerne af et på én gang hierarkisk og 
organisk forhold mellem konge, nation/folk 
og det sædelige familieliv. Samtidig tilhørte 
størstedelen af den mandlige del af købstæ- 
dernes læsepublikum partiet Højres vælger
korps, så litteraturlæsningen har på et mere 
generelt niveau kunnet fungere som en befæ
stelse af denne læsergruppes forestillinger om 
det offentlige og det private livs rette indret
ning. Etableringen af fortolkningssammen
hænge af denne karakter, hvor ikke mindst 
forholdet mellem læsepublikummets kvinder 
og den læste skønlitteraturs familieideologise
ringer og driftsbearbejdninger påkalder sig
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interesse, kræver imidlertid dels en mere ud
førlig analyse af den formidlede og efter
spurgte skønlitteratur. Dels en perspektive
ring af denne litteratur i forhold til de værdi
normer, der blev formidlet gennem de lokale 
aviser, de mest læste illustrerede familieuge
blade, populære teaterforestillinger o.lign. 
Først i dette perspektiv kan analyser af me
diers formidlings- og forbrugshistorie blive et 
væsentligt element i en afdækning af perio
dens social- og bevidsthedshistorie, og i dette 
perspektiv ligger tillige en tværfaglig udfor
dring for såvel historie- som litteraturviden
skaben.

5. Skønlitteratur og historie
Samlede analyser af teksters betydningsuni
verser og den formelle organisering af betyd
ningsbærende elementer har traditionelt væ
ret forbeholdt litteraturvidenskaben, hvor
imod sådanne analyser fra historievidenska
beligt hold ofte er blevet betragtet som mere 
eller mindre subjektivistiske29. Til trods for 
denne modstilling ligger der netop i analysen 
af normdannelser i skønlitteratur, som er af
grænset ud fra formidling og forbrug, be
vidsthedshistoriske elementer, der også burde 
kunne påkalde sig historikerens interesse.

Der er imidlertid meget fa historikere, der 
har gjort sig overvejelser over, hvad skønlitte
ratur evt. kunne bruges til i en historisk 
analyse. Sat på spidsen er historikerens for
hold til skønlitteratur blevet formuleret såle
des af amerikaneren Brian Stock:

. . .  i øjeblikket er der på intet område opnået 
klar enighed mellem empiriske historikere og 
litteraturforskere. [. . .] For socialhistorikeren 
indeholder enhver form for litterært materiale -  
omfattende ikke blot litteratur i traditionel for
stand, men også juridiske afhandlinger, forfat
ninger og omstændelige kontraktformuleringer -

29. Inga Floto mener at kunne lokalisere historikerens fordomme over for bevidstheds- og ideologihistori
ske dimensioner til det videnskabsparadigme, som blev konstitueret og institutionaliseret i og med Kr. 
Erslev. Hun finder således, at ifølge Erslev må historievidenskaben »holde sig til de ydre livsvilkår, 
mens tolkningen af sjælelivet, af tanker og følelser, karakter og personlighed, ligger uden for videnska
bens rammer« (Inga Floto: Problematiseringen af objektiviteten: Historieskrivningen og den doku
mentariske roman, i Historisk Tidsskrift. Bd. 78, hæfte 1. 1978. p. 121-22).
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i forskelligt omfang et element af subjektivitet.
[. . .] Socialhistorien har [. . .] forkastet den 
slags »farvede« beretning til fordel for det, der 
kan måles eller i det mindste verificeres, hvad 
kendsgerningerne angår. Hvis litterære kilder 
overhovedet udnyttes i deres originale form, an
vendes de i det store og hele som illustrationer af 
forhold, som mere præcist kan påvises ved hjælp 
af materiale, der ikke er besmittet af menneske
lige overvejelser. [. . .] Normalt betragtes de lit
terære kilder som radioaktivt materiale, man bør 
undgå at komme i berøring med. (Brian Stock: 
Literary Discourse and the Social Historian, i 
New Literary History. Vol. VIII, no. 2. 1977. p. 
184)

De fa forsøg i Skandinavien på omgang med 
det »radioaktive« materiale skal især søges 
inden for grene af social- og kulturhistorien. 
Et eksempel herpå er Vagn Dybdahls udpeg
ning af skønlitteraturen som et muligt grund
lag for afdækning af subjektive forholdsmå- 
der/kollektive tankeverdener. I Dybdahls til
gang til skønlitteraturen ligger ganske vist en 
forestilling om primært at analysere skønlitte
raturen ud fra dens umiddelbart registreren
de virkelighedsgengivelse:

Her [i skønlitteraturen] findes beskrivelser af de 
enkelte samfundsgruppers påklædning, deres 
sprog, spisevaner, selskabelige omgangsformer, 
fritidsinteresser og det meget upræcise -  deres 
forestillingskredse eller tankeverdener. (Vagn 
Dybdahl: Socialhistorie i købstæderne, i Fortid og 
og nutid XXIV. 1969/71. p. 653)

Men formuleringen er tvetydig. Dybdahl ope
rerer på én gang med skønlitteraturen som en 
simpel afspejling af den sociale virkelighed (på
klædning, sprog osv.) og som aktivitet, dvs. 
som erfaringsbearbejdning, der udspringer af 
og forholder sig til læsernes livssituation (fo
restillingskredse, tankeverden). Det er dette 
sidste, iflg. Dybdahl »meget upræcise«, der 
har interesse i denne sammenhæng, fordi det 
er heri, skønlitteraturens egentlige historiske 
karakter ligger gemt30.

Dobbeltheden hos Dybdahl genfindes i den 
norske historiker Edvard Bulls mere princi
pielle overvejelser over »Skjønnlitteratur som

sosialhistorisk kildemateriale«31. Han skelner 
også mellem skønlitteraturens gengivelse af 
»ytre ting« og fremholdelse af »menneskenes 
opplevelse av sin tids virkelighet«. Bull henhol
der sig imidlertid i overvejende grad til skøn- 
litteraturens gengivelse af den umiddelbart 
iagttagelige virkelighed, hvorved han tende
rer mod at reducere skønlitteraturen til dens 
virkelighedsafspejlende elementer. Han skel
ner således mellem regieanvisningerne og den 
symbolske fremstilling i Ibsens dramaer, 
mellem bifigurernes højere grad af virkelig
hedstilknytning (fakta) end hovedpersonerne 
(fiktion), mellem beskrivelser af arbejds- og 
familieliv og f.eks. den melodramatiske hand
lingssammenhæng, disse beskrivelser indgår 
i. Det, han således forsøger at unddrage sig, 
er skønlitteraturens karakter af fortolkning af 
en given historisk virkelighed. Selv hvor han 
forsøger at tilnærme sig denne fortolkning ved 
at anvende skønlitteraturen til belysning af 
»tidens tanker«, ender han reelt i en afspej
lende reduktionistisk læsning, der bygger på 
de anførte modsætninger mellem skønlitte
raturens virkelighedstilknytning og dens fik
tionselementer.

Det er imidlertid et spørgsmål, om denne 
distinktion mellem mere og mindre pålidelige 
udsagn om den historiske virkelighed har no
gen reel gyldighed i et skønlitterært værk. Om 
ikke skønlitteraturens bærende elementer som 
f.eks. symbolsk fremstilling, handlingsplot 
o.lign./or det første er fuldt så historiske -  og 
socialhistoriske væsentlige fænomener -  som 
regieanvisninger og beskrivelser af påklæd
ning og boligindretning, og for det andet er 
flettet så tæt ind i sådanne beskrivelser af den 
ydre sociale virkelighed, at en adskillelse ikke 
er mulig. Eksempelvis har Søren Baggesen i 
nogle refleksioner over den historiske tekst
analyse hævdet, at den skønlitterære teksts 
henvisningsforhold til den historiske virkelig
hed er af en særlig karakter, som vanskeliggør 
en umiddelbar omsætning af skønlitterære 
skildringer til deskriptive historiske udsagn:

30. Dybdahls eget forsøg på at inddrage forskellige former for litteraturforbrug i en historisk fremstilling 
vidner da også om, at det er det »meget upræcise«, men historisk signifikante, han er orienteret mod, se 
Vagn Dybdahl: De nye klasser 1870-1913. i Politikens Danmarkshistorie. Bd. 12.

31. Trykt i Studier i historisk metode XII: Fortolkningsproblem i historia. Oslo 1977.
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. . . teksten henviser til sig selv [. . .] og derigen
nem henviser [den] til sin historiske situation.

Den fiktive tekst henviser til den sociale reali
tet ved at henvise til sig selv, den opbygger fik
tioner -  novellehandlinger, psykiske forløb mel
lem dramatiske roller, metaforiske strukturer 
osv. -  som står i forhold til og bearbejder (dele 
af) den samfundsmæssige virkelighed, digterne 
(fiktionsskaberne) oplever. M.a.o. tekstens hi
storiske bundethed er først og fremmest et hen
visningsforhold [ . . . ] ,  men denne henvisning er 
indirekte. (Søren Baggsen: Den historiske tekst
analyses status og brugsværdi, i Jens Balslev 
m.fl. (red.): Skønlitteratur og billedmedier. C UR. 
Forskningsrapport nr. 1. Kbh. 1981. p. 70)

Dette indirekte henvisningsforhold indebærer 
bl.a., at også de tilsyneladende »virkelig
hedstro« beskrivelser i et skønlitterært værk 
er en del af værkets henvisning til sig selv, 
hvilket undergraver Bulls forsøg på at redde 
en ædruelig kerne ud af skønlitteraturen. Der 
er imidlertid også træk i Bulls egen argu
mentation, der peger på det uholdbare i hans 
projekt. Men disse træk forbliver inden for 
artiklens helhed uargumenterede distinkti
oner eller særtilfælde, hvis generelle karakter 
ikke udfoldes, men underordnes den blot af
spejlende læsning af skønlitteratur.

Et eksempel på en sådan uargumenteret 
distinktion findes i Bulls omtale af Alexander 
Dumas’ roman Greven af Monte Christo 
(1844-45). Han foretager her en skelnen 
mellem »hele den romantiske handling«, som 
der er »lite vi kan gjøre med«, og romanens 
fremstilling af »selvmordets ideologi og for
retningslivets moral«, som han mener forhol
der sig til idealer i den franske forretningsver
den i 1830’erne. Disse idealers status beskri
ves således:

Denne kilden [Greven a f Monte Christo] sier ikke at 
forretningsfolk i Frankrike i 1830-årene normalt 
begikk selvmord når de holdt på å gå fallitt, og 
heller ikke at selvmordere normalt overveide si
tuasjonen på samme måte som skipsreder Mor- 
rel og hans sønn. Men den sier at dette er ver
dinormer, idealer, moralbegreper som Dumas 
antok at hans lesekrets kjente, og at de ville sette 
pris på det, om store forretningsfolk opptrådte 
slik. (Edvard Bull: Skjønnlitteratur som sosial- 
historisk kildemateriale, i Studier i historisk metode 
XII: Förtolkningsproblem i historia. Oslo 1977. p. 
83-84)
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Forretningsmoralen bestemmes her som en 
værdinorm, altså et bevidsthedsmæssigt fæ
nomen. Den førte argumentation for forret
ningsmoralen kunne imidlertid principielt li
ge så godt føres for den romantiske forestil
lingsverden, som er den fremstillings- og for
tolkningssammenhæng, forretningsmoralen er 
indlejret i. Der synes derfor ikke ud fra Bulls 
egen argumentation, og dvs. en socialhi
storisk betragtning, at være grundlag for de 
distinktioner, han fremfører. Såvel den ro
mantiske handling som forretningsmoralen er 
fortolkningssammenhænge, der hviler på be
stemte historiske værdinormer, som princi
pielt burde kunne behandles på samme måde.

Lignende eksempler på at Bull tøver med 
at tage skridtet fuldt ud i overskridelsen af 
den blot afspejlende læsning af skønlitteratu
rens virkelighedsgengivelse findes i hans om
tale af jtfrtilfældene børnelitteratur og agita
torisk arbejderdigtning. I begge tilfælde pla
cerer han skønlitteraturen i konkrete funktions
sammenhænge, og skønlitteraturen tilskrives en 
ideologisk funktion. Men disse centrale indfalds
vinkler i en historisk analyse af skønlitteratur 
som betydningsbærende helheder inddrages 
ikke i hans generelle overvejelser over skøn
litteraturens værdi som socialhistorisk kilde
materiale. I de generelle overvejelser opfattes 
netop den styring, der ligger i ideologiformid
lingen, som en analytisk »modstand« i for
hold til udskillelsen af skønlitteraturens vir
kelighedsregistrering (regieanvisninger o. 
lign.).

På baggrund af en afdækning af værdiuni
verset i en norsk børnebog, Hans Aanrud: 
Sidsel Sidsærk (1903), når Bull frem til følgende 
konklusion:

Det er en forkynnelse for barn i Norge i 1904:
Godta det samfunn som er. Enten vi tenker oss 
dette som Aanruds bevisste politiske hensikt el
ler ikke, kan vi iallfall tolke boka som indoktri
nering av barn i den retning. Og vi kan bruke 
den som utgangspunkt for en hypotese om at 
mange barn ble utsatt for mye indoktrinering i 
samme retning, (ibid., p. 87)

Den ideologiske funktion, som her tilskrives 
børnelitteraturen, er ikke et særtilfælde, men 
et generelt forhold, der netop som sådan bur-
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de interessere også historikeren. På lignende 
vis lægger Bull sin generelle distinktion mel
lem tidens tanker og »det dikteren søker å 
forkynne« (p. 76) bag sig, når han omtaler 
den norske arbejderforfatter Rudolf Nielsen:

Rudolf Nielsen hentet ikke den revolusjonære 
ideologi ut av sin eiendommelige diktersjel, han 
uttrykte tanker som forelå. Vi vet at hans dikt 
ble lest på hundredvis av møter i arbeiderung- 
domslag og andre steder, både i kommunistpar
tiet, der han sjøl hørte til, og i arbeiderpartiet. 
Han må ha truffet stemninger som var der, men 
også ha bidradd til å spre dem og styrke dem. 
(ibid., p. 88)

Med den mest læste skønlitteratur (å la de af
grænsede profilforfatterskaber) forholder det 
sig på samme måde som med Rudolf Nielsens 
digte, selv om disse digte måske for en umid
delbar betragtning fremstår som mere ideolo
gisk profilerede. Skønlitteratur som f. eks. 
Dumas’ Greven af Monte Christo eller Carit Et- 
lars historiske romaner må derfor også »ha 
truffet stemninger som var der, men også ha 
bidradd til å spre dem og styrke dem«. Og 
disse allerede foreliggende stemninger kan ik
ke som i Bulls omtale af Greven af Monte Christo 
reduceres til f.eks. forretningsmoral, de ydre 
genkendelige handlingsrammer, beskrivelser 
af konkrete aktiviteter o.lign., men berører 
det skønlitterære værk som en betydnings
mæssig helhed. Det er således først ved at ta
ge det skridt fuldt ud, som Bull kun løfter 
foden til, at det bliver muligt at anvende

skønlitteratur til afdækning af de erfarings
forhold og forestillingsuniverser, som læserne 
på et givet tidspunkt har faet organiseret ved 
at læse skønlitteratur.

Når jeg har viet problemet om, hvad skøn
litteratur »kan bruges til« i en historisk analy
se, en så stor opmærksomhed, skyldes det dels 
en fornemmelse (som kan være forkert) af, at 
mange historikere stiller sig skeptiske over for 
inddragelse af skønlitterært materiale i en hi
storisk analyse32. Dels at en nærmere be
handling af de ovenfor afgrænsede profilfor
fatterskaber ud fra deres blot afspejlende ele
menter vil være perspektivløs og i mange til
fælde nytteløs. Når f.eks. B. S. Ingemanns, 
Carit Etlars og H. F. Ewalds historiske roma
ner har været så udbredte, så består deres 
værdi for en socialhistoriker selv sagt ikke i 
deres skildring af Valdemarene, Svenskekri
gene eller Grevens Fejde, hvilket er alt, hvad 
en læsning af de historiske romaner ud fra 
deres virkelighedsregistrering vil kunne op
fange. Deres socialhistoriske værdi består 
derimod i den historiske bevidsthed, de dan
nelsesidealer, de kønsrolleforestillinger o. 
lign., som denne meget udbredte skønlitte
ratur har formidlet, fremmet og befæstet i læ
sernes bevidsthed. Det er derfor som udtryk 
for og bearbejdning af læsernes erfaringsver
den på et givet historisk tidspunkt, at skøn
litteraturen retteligen burde påkalde sig ikke 
alene litteraturanalytikerens, men også histo
rikerens interesse.

32. Et mere bevidst arbejde med hele det bevidstheds- og ideologihistoriske felt end i den nordiske 
historieforskningstradition findes bl.a. hos franske historikere med tilknytning til den såkaldte Anna- 
les-skole. En introduktion hertil findes i Birgitta Odén (red.): Att skriva historia. Stockholm 1978, 
specielt Georges Duby: »Socialhistoria och samhällsideologier« og Jacques Le Goff: »Mentaliteterna, 
en tvetydig historia«. Se endvidere Niels Windfeld Lund: Annales-skolen og den danske lokalhistorie, i 
Nye strømninger i dansk lokalhistorie. Århus 1981.
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Søren Nancke-Krogh:
Tvivlens pædagogik — endnu engang
Om Kristian Kristiansens debatindlæg »Po
pulær arkæologi« i Fortid og Nutid XXX s. 302 
f f

»Fantasi og idérigdom er forudsætningen 
for al original forskning«, skriver Kristian 
Kristiansen i sit debatindlæg om de seneste 
3-4 års populærarkæologiske bogudgivelser. 
Selv har jeg defineret det lidt anderledes: 
»Nysgerrighed kombineret med tvivl er forsk
ningens grundelement, og bør vel også være 
grundstammen i enhver form for sund og for
nuftig pædagogik. Der er intet forgjort i at 
praktisere tvivlens pædagogik« (Museums
magasinet 22, dec. 82, s. 9 ff).

Begge dele er skrevet i relation til min bog 
»Søfolk og kentaurer, mennesker i yngre 
bronzealder« (Nyt Nordisk Forlag 1982), som 
Kristian Kristiansen kalder »en bog der på 
samme tid inspirerer og irriterer«. Da der 
ikke er tale om en egentlig boganmeldelse, 
men et debatoplæg, og da Kristian Kristian
sen direkte har opfordret mig til at svare på 
dette sted, vil jeg forsøge at trække nogle væ
sentlig synspunkter frem, og til dels uddybe 
nogle punkter i bogen, som en uopmærksom 
læser åbenbart overser. Det evige skribent
problem er jo blandt andet at: »ingen der 
skrev, fik det hele sagt. Ingen der læste, fik 
det hele med«. (Jacob Paludan).

Lad fatale fejllæsninger af bogen hvile. 
Derimod er det vigtigt at påpege fortielsen af, 
at bogen klart og utvetydigt rejser tvivl om 
metodeværdien, hvor forskere vil »overføre 
viden om samfundsmæssige opbygninger fra 
naturfolk til forhistoriske folk. Det har des
værre siden slutningen af 1960’erne været en 
arkæologisk uskik at gøre dette, og der er ikke 
grænser for hvad der er kommet ud af det, 
helt forglemmende, at de såkaldt »primitive«

folkeslag har gennemgået samme årtusind
gamle udvikling som os andre, blot i andre 
retninger. Når man således ud fra etnografi
ske sammenligninger hævder, at bronzealder
folk næppe har drevet handel eller søfart ud 
over en strækning på 50 km, så er det som om 
det totalt overses, at store dele af Stillehavet 
blev koloniseret i bronzealderen«. En væsent
lig årsag til bogens tilblivelse var faktisk en 
stærk tvivl om teserne i Dansk Socialhistorie 
bd. 1 (Gyldendal 1979).

Allerede nu lærer skolebørn oldtidshistorie 
ud fra de teser, som måske end ikke burde 
være fremsat som hypoteser. Jamen kan vi da 
ikke lære noget eviggyldigt om stenalderfolk 
ved at studere nyere tids stenaldersamfund i 
godt gemte etnografiske lokalområder -  eller 
om bronzealderfolk etc.? Jo, teknologisk set er 
der meget at hente. Men at overføre sam
fundsstruktur og mobilitet fra disse fjerne og 
isolerede folk til f.eks. oldtidsmennesker i Eu
ropa er altså en risikabel mundfuld. I sagens 
natur er de etnografiske »oldtidsfolk« aldeles 
utypiske. De har netop ikke haft en samfunds
indretning som har medført en udvikling i 
samme retning som de fleste andre folkeslag i 
verden, og nogle af dem har måske netop 
bevaret en fortidig teknologi fordi de har væ
ret ekstremt stationære og haft et helt unor
malt lille handelssamkvem med andre. At 
sammenligne vor oldtid med disse nutidsfolk 
kan være mindst lige så forkert som at sam
menligne med nutidsfolk i ØK. Fortid og nu
tid er som regel to vidt forskellige ting.

I Søfolk og kentaurer søges andre sammen
ligninger. F.eks. søges bronzealderens mobili
tet belyst ved eksempler fra selvsamme tid. 
Det kan gøres ved at følge menneskers eks
pansion i tidligere ubeboede områder, nøg
ternt registreret ved hjælp af C 14-dateringer: 
»Omkring 1900 f. Kr. koloniseredes Maria- 
nerne i det nordvestlige Mikronesien, 2.500
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km fra Asiens kyst. Ca. 1100 f. Kr. kolonisere
des Ny Caledonien, 4-5.000 km sydøst derfor, 
i Melanesien. 400 år senere nåede skibene 500 
km mod nordøst, til Ny Hebriderne, og om
kring 500 f. Kr., samtidig med overgangen til 
jernalder i Sydskandinavien, nåede de gæve 
søfolk 2-3.000 km mod øst, ind i Polynesien«.

Dette eksempel har Kristian Kristiansen 
ikke nævnt i sit debatindlæg, men hævder i 
stedet, at bogen »viderefører en kulturhisto
risk forskningstradition hvor ligheder i arkæ
ologisk materiale tolkes som udtryk for van
dringer af folkestammer. . (og) går. . langt ud 
over hvad selv de mest rabiate og højtflyven
de arkæologer kunne finde på at skrive for 40- 
50 år siden inden kritikken satte ind«. Her er 
det spørgsmålet om mobiliteten hos de første, 
præ-skytiske, rytterfolk, der refereres til, og 
Kristian Kristiansen synes ikke at have større 
kendskab til litteraturen om disse rytterfolk, 
som han noget anakronistisk kalder for sky
ter. Her kan f.eks. henvises til Gryaznov, 
Condurachi, Daicoviciu samt Erik Nylén.

Det er forresten tankevækkende, at kun 
ganske fa vesteuropæiske forskere arbejder se
riøst med impulser fra østlige rytterfolk. En af 
de fa, Erik Nylén, mener at den manglende 
interesse og deraf følgende fejltolkninger skyl
des »den ofte omedvetna verkan som politiska 
engagemang rent emotionellt sett kan fa på 
en forskares slutledningar« (TOR 1967-68, s. 
170-71, note 71). Her er simpelthen tale om, 
at jerntæppets nutidsplacering overføres på 
bedømmelsen af fortiden. Denne ret beset 
utilgivelige nutidige fejlkilde blev især under 
50’ernes kolde krig formuleret som et forsk
ningsopgør mod enhver form for indvan
dringsteori eller influens østfra. Bortset fra fa 
fagligt ærlige forskere skal vi helt frem til i 
dag for at finde et velargumenteret opgør med 
den vestligt moderne politisk prægede forsk
ning i de uhyre vigtige forhistoriske øst-vest 
spørgsmål. Her tænker jeg bl.a. på Politikens 
Verdenshistorie, bind 7: »Kulturenes kors
vej« (nov. 1983), for ikke kun ubeskedent at 
referere til min egen et år ældre »Søfolk og 
kentaurer«.

Når dette forskningsopgør er trukket skarpt 
op, skal der dog ikke undlades en bemærk
ning om, at den arkæologiske forskning filoso

fiske dilemma stadig består. Om vi vil eller ej, 
så må vi bevæge os i den farlige »posteriori« 
logik, farlig fortid den ofte medfører udeluk
kelse af empiriske vidnesbyrd, som den enkel
te forsker af en eller anden grund ikke bryder 
sig om. Derfor må tvivlen fremholdes som et 
vigtigt moment, ikke blot i forhold til andres 
forskningsresultater, men også i forhold til 
egne.

Lad os et øjeblik se på hvorledes Kristian 
Kristiansen selv skriver populærarkæologisk.
I »Kampen om bronzen (SKALK 1983:5, s. 
18 ff.) giver han en meget saglig fremlæggelse 
bl.a. af opskærpningsundersøgelser af fuld
grebs- og grebtungesværd fra bronzealderens 
perioder 2 og 3. I periode 2 smalskærpes klin
gerne for at opnå stiksværd, i periode 3 flad
skærpes de som hugsværd. Denne ændring, 
som kan følges over hele Europa, må betyde 
en ændret våbenbrug, ikke lokalt, men i et 
betydeligt område, hvilket dog ikke belyses 
nærmere. Derimod lægges stor vægt på un
dersøgelsens andet resultat, at fuldgrebssvær
dene ikke i samme grad som grebtungesvær- 
dene bærer spor af opskærpning. Konklusion: 
»der er næppe tvivl om, at den (forskellen) 
betegner to forskellige »lag« i datidens over
klasse: høvdingens og krigerens«. Videre skri
ver han om »rangfølgen mellem de styrende 
slægter. Grundlaget for disses magt var en 
overskudsproduktion, der gennem politiske 
og ægteskabelige allicancer kunne investeres i 
den efterspurgte bronze... Kampen om bron
zen må være foregået på flere leder. Indbyr
des stredes de mægtige om gode alliancer og 
handelsforbindelser, nedad har man skullet 
styre en måske til tider noget vrangvillig un
derklasse«. Den menige SKALK-læser må 
nøjes med at sluge postulaterne, men andet
steds har Kristian Kristiansen fortalt, at »et 
sådant socialt system . . har mange etnografi
ske paralleller. . bl.a. i Afrika & Oceaniet« 
(Rapport från det tredje nordiska symposiet 
för bronsåldersforskning i Lund 23-25 april 
1982, s. 63 ff).

På Gotlandskongressen 1978 fremlagdes en 
sådan slags arkæologisk nydarwinisme, base
ret på systematiske studier af etnografisk ka
rakter. Udgangspunktet var især et værk af 
Karl Polanyi, udgivet i New York 1957. Det
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Fig. 1.: Når det hævdes, at ældre bronzealders fuldgrebssværd findes i de rigeste grave, undertiden også sammen med 
»troldmands tasker«, mens greb tungesværd er fra simplere grave, så er det en fortielse a f at et greb tungesværd lå i den store 
og rigt udstyrede Skallerup grav, blandt andet med guldring og den rituelle kedelvogn herover (Tegning: S.N.-K. i »Søfolk 
og kentaurer«).

oplæg blev diskuteret en hel del bl.a. med 
kritik af, at teoridannelsen ikke tog sit ud
gangspunkt i de arkæologiske fund. Det for
hold er siden forsøgt bedret.

I SKALK forsøger Kristian Kristiansen at 
bygge på fundene; nævner, at fuldgrebssværd 
ofte findes i de rigeste grave, endog sammen 
med såkaldte troldmandstakser. De har altså, 
mener han, tilhørt høvdinge med politisk og 
religiøs overmagt... »Over for høvdingen står 
så krigeren. Han har sjældent eller aldrig et 
følgeudstyr, der vidner om særlige sociale el
ler rituelle beføjelser, ofte kun (grebtun- 
ge)sværdet. Eventuelt dog tillige toiletsager

eller dragtpynt -  også han har jo hørt til de 
ledende slægter, blot i en lavere rangklasse«.

Men Kristian Kristansen nævner slet ikke, 
hverken i SKALK eller i Lundsymposiet, at 
et grebtungesværd (tilhørende den formodede 
lavere krigerklasse) blev fundet i en af Dan
marks største og rigeste grave (4 m lang ki
ste), bl.a. sammen med en vægtig guldring og 
det mest bemærkelsesværdige kult-udstyr, 
som nogensinde er fundet i en sydskandinavi
ske grav: Skallerupvognen (fig. 1). Det er som 
at finde en solvogn i en grav, og det mener jeg 
ikke just taler for, at den gravlagte i Skallerup 
skulle være underlagt andre, som besad et
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Fig. 2. Rytterfolk med hugsværd og fodfolk med spyd ses malet på en sarkofag fra Klazomenai i Lilleasien, 6./5. årh.f Kr. 
(British Museum). Rytterne synes at være kimmerier, som kom til Lilleasien 680-670f .  Kr., da de flygtede for skyterne. Før 
da var kimmerierne i bronzealderen en rytterkultur på de sydrussiske stepper og ind i Europa. Rytternes andet våben, buen, 
stikker op bag dem over hestenes kryds. På sarkofagen ses endvidere fodfolk med stiksværd. Altså infanterister med spyd og 
stiksværd, kvallerister med bue og hugsværd. (Tegning: S.N.-K.).

religiøst monopol. OK, ethvert system kan 
bringes til at passe, hvis man udelader det, 
man ikke kan få til at passe i systemet.

Forskelle på hug- og stiksvæd kan efter min 
mening også forklares på anden vis. Stiksvær
det vil på grund af sin anderledes brug ikke 
behøve så hyppig opskærpning. Fuldgrebs
sværdet er ældre bronzealders gamle typiske 
stiksværd. Grebtungesværdet er nyere, og ud
vikler sig i løbet af yngre bronzealder til et 
effektivt hugsværd (Nylén, Union Internatio
nal de ciencias Prehistoricas y Protohistori- 
cas, X congreso, Mexico 1981, s. 230 ff), an
vendt af kavallerister. Fra tiden umiddelbart 
efter bronzealderens afslutning ses sværdbe- 
væbnede ryttere på en sværdskede fra Hall
statt og på en sarkofag fra Klazomenai i Lille
asien (fig 2), hvor vi ser præskytiske ryttere, 
der svinger hugsværd. J. D. Cowen har over
bevisende peget på, at Hallstattsværd er ryt
tersværd (PPS 1967), og de er grebtunge
sværd. Det er faktisk rimeligt at antage, at 
grebtungesværd også var ryttersværd tidlige
re, i al fald fra og med periode 3, hvor de 
fladskærpes som hugsværd. Det er iøvrigt i 
den periode de første nogenlunde sikre vid
nesbyrd om rytterfolk dukker op i det syd
skandinaviske fundmateriale.

Altså: stiksværd for fodfolk i ældste bronze
alder, gradvist efterfulgt af hugsværd for ryt
tere. Således vil jeg tolke sværdundersøgel
sen. Man kan vel næppe postulere, at kavalle

rister skulle være underlagt infanterister, eller 
omvendt. Den megen postuleren om sociale 
lagdelinger i bronzealderen står svagt, idet 
der ikke er en forskel i bebyggelsesstrukturen 
som svarer til forskelle i gravformer. En så
dan overensstemmelse mellem disse to nævn
te fundkategorier forekommer først ca. 150 f. 
Kr. Forskelle i gravformer behøver kun at 
vidne om én ting: forskelle i tro. Det eneste 
som nødvendigvis røber noget om sociale for
hold er tilfælde af gravplyndring, der, som 
Gryaznov indlysende har påpeget, jo er tegn 
på eksistensen af privat ejendomsret. Det er 
jo forudsætningen for at begrebet tyveri over
hovedet kan forekomme. Hvem vil skrive om 
gravplyndringens historie i Danmark?

Forskelle i våbenbrug vidner ikke nødven
digvis om sociale rangforskelle. Men sværde
nes brugsspor vidner om reelle kamphandlin
ger, mener Kristian Kristiansen. Det behøver 
dog ikke at være tilfældet. Undertegnede har 
været husar, og da der blev udleveret rytter
sabler var det med ordene: »Nu vil jeg ikke se 
nogle døde husarer de næste dage«. Sablerne 
var alle opskærpede efter brug, og da vi afle
verede dem igen trængte de absolut til en ny 
opskærpning, og det på trods af, at det var os 
forbudt at bruge våbnene, som kun var til 
paradebrug. Brugsspor på sværd eller sabler 
indicerer ikke nødvendigvis mere end at våb
nene har været i menneskehånd, så kan resten 
godt komme bare for sjov.
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Hvad der kan undre er, at en særdeles 
spændende og omhyggelig undersøgelse på
hæftes med teoretiske postulater uden synder
lige forbehold. I forbindelse med populærar
kæologi må man være opmærksom på den 
afsmittende virkning overfor menige læsere, 
og så bør forskningens sunde og naturlige 
tvivl også tages med. I forbindelse hermed 
må jeg også korrigere Kristian Kristiansen, 
når han mener, at i »Søfolk og kentaurer« 
tolkes »ligheder i arkæologisk materiale som 
udtryk for vandringer af folkestammer«. Det 
står noget i modstrid med hvad jeg anfører af 
forbehold: »tilsyneladende østlige påvirknin
ger fra rytterfolk kunne let tolkes som noget 
nær en invasion, men intet tyder på omvælt
ninger... Fundene betyder heller ikke nød
vendigvis, at thrako-kimmerier spredtes 
nordpå. Der er også mulighed for, at deres 
rytteri har haft en afsmittende virkning«.

løvrigt er det glædeligt, og forhåbentlig på 
langt sigt frugtbart, at populærarkæologi 
drøftes i disse år. I et stykke tid har der været 
en for skarp opdeling mellem forskning og 
»formidling«.

Vi bør ikke glemme, at Danmark har en 
særdeles velfunderet tradition for fagligt ud
ført populærarkæologi, lige siden C. J. Thom
sen satte skilte med sten, bronze og jernalder 
op på sit museum, foruden de endnu læselige 
bøger af Worsaae og Müller. Vi lever i et 
land, hvor populærarkæologi i ca. 150 år har 
været en uofficiel videnskabelig disciplin. Det 
er ikke meget forkert at sige, at det er på det 
felt den egentlige overordnede teoridannelse 
finder sted. Det er indbygget i selve arbejds
processen, hvor de mange fundoplysninger 
skal samles til et større oversigtsbillede end 
det er normalt at arbejde med i mere afgræn
sede specialartikler eller i de mere konventio
nelle videnskabelige værker.

Benito Scocozza:
Livsfæste-myten skrumper ind
-  en replik
I artiklen »Blev der indført livsfæste i Danmark i 
1523?« (Fortid og Nutid, XXIX, 1981, s. 184-201)

har jeg hævdet, at der ikke blev indført livsfæ
ste i 1523, og at det derfor er forkert, når 
fæsteforordningen af 14. maj 1523 igennem 
årtier er blevet kaldt Zwjføytøforordningen. 
Forordningen er efter min mening intet andet 
end en almen formaning, der går i rette med 
kontraktbrud.

Artiklen har fremkaldt mange kritiske 
kommentarer. Den er af Mikael Venge blevet 
kaldt et »sadistisk« angreb på velmeriterede 
historikere, og min kritik af min egen fremstil
ling af forordningen i bogen Klassekampen i 
Danmarks historie. Feudalismen, opfattes af Ven
ge som et udslag af »masochisme«.

Ud over denne psykologiske vurdering me
ner Venge ligeledes at kunne konstatere, at 
artiklen »i sin opbygning afspejler et af de i 
denne fotokopieringens guldalder så yndede 
kompendier til undervisningsformål«, som 
jeg i dette tilfælde skulle have anvendt i for
bindelse med undervisningen i metode på 
Københavns Universitet -  en gisning, som 
straks skal bekræftes. Faktisk blev artiklen til 
efter en gennemgang af traditionen omkring 
1523-forordningen. At kombinere undervis
ning og forskning er jo én af idéerne med 
universitetslærerjobbet.

Så meget om artiklens psykologiske og 
praktiske ophavssituation. Men artiklen er 
også blevet kritiseret for den metode, der an
vendes i den. Og det er vel mere interessant 
end formodninger om mine eventuelle sado
masochistiske fornøjelser ved at fare ud mod 
andre historikere og mig selv i skøn forening.

Venge kalder min metode for »chaiselong
metoden«. Siddende i en sådan har jeg skum
met især de brede fremstillinger hvor disse 
har »strejfet« (livs)fæsteproblemet, i stedet 
for at udtømme litteraturen til bunds. Resul
tatet -  i følge Venge »Torskesmut«! (Jvf 
Venge i Fortid og Nutid, XXXIX, 1982, s. 476).

Om selve sagen siger Venge imidlertid in
tet. Han er vred over, at jeg har citeret ham 
for i sin fremstilling i Gyldendals Danmarks
historie at gentage, at der er tale om en livsfæ
steforordning. Jeg burde dog have bemærket, 
at han i sin forskningsdiskussion har nævnt, 
at Skrubbeltrang har en anden opfattelse. Men 
jeg kan ikke efter min bedste overbevisning 
se, at det ændrer noget ved den kendsgerning,
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at Venge fortsat bruger betegnelsen, blot fordi 
han nævner, at en anden historiker mener no
get andet. Og det, der derfor står tilbage af 
Venges voldsomme irettesættelse, er, at han 
ikke tager stilling til spørgsmålet!

Aksel E. Christensen er ligeledes utilfreds 
med min metode. Jeg har udvist »ringeagt for 
lovtekstens ordlyd«, jeg har kastet min »kil
dekritiske skolelærdom« over bord ved ikke at 
»gennemføre en selvstændig indholdsanalyse 
af en hovedkilde, før den vurderes endeligt i 
sin sammenhæng«, og jeg har -  hvad der er 
Aksel E. Christensens hovedpointe -  mistol
ket hans afhandling Senmiddelalderlige fastefor
mer som forudsætning for Forordningen om Livsfæste 
af 1523. (Se denne i Festskrift til Arup, 1946).

Mistolkningen går ud på, at jeg har overset 
dens hele anlæg. Den er ikke en diskussion 
om, hvorvidt der blev indført livsfæste eller ej, 
men først og fremmest et opgør med den af 
bl.a. Poul Johs. Jørgensen fremlagte evolutio
nistiske opfattelse, at livsfæsteforordningen er 
resultatet af en successiv, glidende udvikling i 
fæsteforholdet. Den evolutionisme har Aksel 
E. Christensen søgt at modbevise med sin 
konstatering, at kildematerialet taler imod et 
udbredt livsfæste forud for forordningen.

En senere afhandling skulle så yderligere 
have drøftet problemerne omkring 1523-for- 
ordningen. Men den kom aldrig. I Aksel E. 
Christensens kritik af min artikel gives der 
imidlertid ikke et klart bud på, om forordnin
gen var en livsfæsteforordning eller ikke. Ak
sel E. Christensen medgiver, at forordningen 
ikke »påbyder livsfæste«, men såvidt jeg kan se 
det, slutter han sig til den tradition, at den 
»medfører livsfæste«. Desuden går Aksel E. 
Christensen i rette med mig, fordi jeg ikke har 
læst forordningen grundigt nok. Jeg har ikke 
adskilt dens bestemmelse om, at fæsteren skal 
»icke festtis aff szin gaardt« fra »och ey ther aff 
vdtwiiszes«. Aksel E. Christensen mener ikke, 
at der her blot er tale om datidens tilbøjelig
hed til dobbeltkonfekt, men at udfæstning er 
noget andet end udvisning.

Om dette betyder, at Aksel E. Christensen 
alligevel vil fastholde, at der er tale om en 
livsfæsteforordning, må overlades til læsernes 
vurdering. Selv tilslutter jeg mig Erland Pors
mose, der i sin afhandling Bønder, bryder og

tjenere. (Odense 1983) kommenterer Aksel E. 
Christensens ræsonnement således:

»Det forekommer mig, at ordlyden snarere 
må dække hhv. den lovmæssige opsigelse af 
fæsteren til næste fardag (evt. mod tilbagebe
taling af stedsmål), hhv. den øjeblikkelige ud
visning, men forholdet synes uden principiel 
betydning for livsfæste-diskussionen«, (s. 
104).

Og når forholdet er uden principiel betyd
ning for livsfæste-diskussionen skyldes det, at 
det eneste forordningen siger er, at ingen af 
metoderne -  hverken udfæstning eller udvis
ning (hvis der altså er forskel) — må komme i 
anvendelse, såfremt fæsteren overholder sine 
forpligtelser. Men det er jo ikke ensbetydende 
med, at en fæster dermed kan sidde livet ud 
på sin gård. Også åremålsfæstere dækkes af 
de almene kontraktbeskyttende regler, som 
forordningen indskærper.

Tilbage af Aksel E. Christensens betragt
ninger står en fortsat uvished om, hvorvidt 
han ville have ændret sit syn på forordningen 
derhen, at han ville have forladt det, han 
kalder den »gængse opfattelse«, at forordnin
gen er en livsfæsteforordning. I hvert fald har 
jeg svært ved at se, at han tager forbehold 
over for betegnelsen i sin oprindelige afhand
ling fra 1946, hvor han ud over at anvende 
betegnelsen i overskriften hverken tager forbe
hold over for denne betegnelse eller lader sin 
undersøgelse munde ud i, at det lidet udbred
te faktiske livsfæste næppe kan begrunde, at 
man kalder 1523-forordningen for livsfæstefo
rordningen. Tværtimod skriver han i sin kon
klusion direkte følgende: »Forordningen moti
verede livsfastet (Min. udh.) som en beskyttelse 
af fæstebønderne mod jorddrottens vilkaarlig- 
hed, og saadan kom den ogsaa til at virke i 
det lange løb«, hvorefter han henviser til Fus- 
sings Herremand og Fastebonde, s. 47 ff, som er 
netop det sted hos Fussing, hvor denne uden 
forbehold fastslår, at 1523-forordningen be
stemte, at bonden skulle »sidde, saa længe 
han levede«, på fæstegården, såfremt han 
overholdt sine forpligtelser.

Desuden må man jo se på, hvorledes Aksel 
E. Christensens artikel i Arup-Festskriftet 
måtte blive opfattet, når dens hele anlæg -  som 
tidligere nævnt -  er bestemt af et opgør med

134



Debat

den evolutionistiske synsvinkel. Er den et så
dant opgør, taler alt jo for, at Aksel E. Chri
stensen netop vil fremhæve modsætningen mel
lem livsfæsteforordningen og det ikke-domi- 
nerende livsfæste, som Aksel E. Christensen 
gennem sin empiriske undersøgelse mener at 
kunne fastslå. Er forordningen af 1523 ikke at 
opfatte som en livsfæsteforordning, så er der 
ikke tale om et opgør med evolutionismen, for 
så ligger den i smuk forlængelse af tidens 
tendens til at sikre ordnede forhold. Kun hvis 
forordningen er et brud på det sædvanemæssi
ge, vil der være tale om en afvisning af evolu
tionismen. Det er da også dette brud, som 
træder frem for læseren, når Aksel E. Chri
stensen i sin afhandling stiller virkeligheds
baggrunden (ikke udbredt livsfæste) op over 
for 1523-forordningen, der skildres som en 
forordning om livsfæste; ellers ville der da 
heller ikke være nogen mening i at kalde 
»Frederik I.s forordning om livsfæste af 14. 
maj 1523« for »den vigtigste om bondens rets
stilling forud for det 18. aarhundrede. .« (s. 
134 f).

Jeg mener derfor, at Aksel E. Christensens 
afhandling fra 1946 har været med til at ce
mentere myten om, at 1523-forordningen er 
en overordentlig vigtig forordning, netop for
di den >indfører< eller >medfører< livsfæste, og 
derfor yderligere har bidraget til, at forord
ningen i eftertiden uovervejet er blevet kaldt

fæsteforordningen.
Men -  som sagt -  i sit sidste indlæg imod 

min afvisning af, at der er tale om en livsfæ
steforordning, synes Aksel E. Christensen 
ikke at modsige denne afvisning direkte, uden 
at han dermed tilslutter sig den. Desværre 
har Aksel E. Christensens pludselige død 
umuliggjort en videre skrap, men efter min 
mening frugtbar diskussion. Derfor må man 
nøjes med at sammenligne mine argumenter 
med Aksel E. Christensens oprindelige af
handling og med hans sidste indlæg omkring 
det kontroversielle spørgsmål.

Senest har Troels Dahlerup kastet sig ind i 
debatten. (Jvf. Fortid og Nutid, XXX, 1983, s. 
289-301}. Dahlerup korrekser mig ikke for at 
have glemt min kildekritiske barnelærdom. 
Men i stedet siger han:

»Styrken i Scocozzas arbejde ligger i hans 
demonstration af kildekritikkens og den for
melle logiks destruktive muligheder ved på
visningen af, at en lang række tolkninger ikke 
hver og en har tvingende nødvendig gyldig
hed. .« -  og denne opsang kan man jo så læse, 
som man vil. I hvert fald mener Dahlerup 
ikke, at mit opgør med livsfæste-myten er 
særlig nyskabende, for min konklusion er for
længst »foregrebet af Hector Estrup (1845) og 
senere af såvel Fridericia (1896) som Astrid 
Friis (1936)«.

Det forekommer mig, at netop disse be
tragtninger af Dahlerup angiver en afgørende 
forskel i metodisk indfaldsvinkel. Jeg har ikke 
tilstræbt originalitet med min kritik af histori
kernes gentagelse af, at 1523-forordningen er 
en livsfæstebestemmelse, men når jeg har 
valgt at fremhæve Steenstrup, Arup, Schultz’ 
Danmarkshistorie, Politikens Danmarks hi
storie, og senest Gyldendals og Dansk Social
historie, så er det fordi disse værker er ud
bredt og meningsdannende, og at det er via 
sådanne værker -  understøttet af f.eks. Aksel 
E. Christensens specialafhandling -, at myten 
fastholdes.

I modsætning hertil er Estrups artikel i 
Historisk Tidsskrift ligesom Aliens senere 
langt mere udbredte skildring af De tre nordiske 
Rigers Historie, der begge afviser, at der er tale 
om en livsfæsteforordning, gået i glemmebo
gen. (Allen har jeg direkte nævnt i min histo
riografiske gennemgang).

Men hvad så med Fridericia og Astrid 
Friis? De er jo nyere og må vel derfor være 
myte-brydende? Problemet er imidlertid, at 
Fridericias forbehold over for livsfæsteprobl- 
matikken forekommer i en fodnote til værket 
Adelsvældens sidste Dage, der handler om perio
den 1648-1660, mens Astrid Friis’ >opgør< med 
livsfæsteforordningen blot består i en bisætning 
i Dansk Biografisk Leksikon under Mogens 
Gøye, hvor hun nævner, at han bl.a. havde 
noget at gøre med den forordning, »der sikre
de fæstebonden mod vilkårlig udvisning«. 
(Jvf. Dahlerups note 4, si. 280)

At anføre Fridericias fodnote og Astrid 
Friis’ bisætning som eksempler på, at der si
deløbende med den bastante livsfæste-tradi
tion har været en anden tolkning forekommer
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mig rent ud sagt proportionsforvrængende og 
røber efter min mening -  for nu at være skarp 
-  en manglende sans for, hvordan den histori
ske bevidsthed dannes uden for den aller- 
snævreste forskermenighed.

Men måske genspejler denne sidestilling af 
en fodnote og en bisætning med hele den 
magtfulde livsfæste-tradition en distance til 
selve spørgsmålet om, hvorvidt det er væsent
ligt eller uvæsentligt at udnævne Frederik I’s 
forordning til at være den vigtigste inden 
landboreformerne, netop fordi den hævdes at 
være en forordning om livsfæste. Meget tyder 
på det, for konklusionen på Dahlerups artikel 
om Fæstet i breve og domme, der er affødt af mit 
opgør med livsfæste-myten, er, at Dahlerup 
»fristes til at betegne den som en >livsfæstefor- 
ordning< (eller hvad man nu vil kalde det 
under adelsvælden og frem til landborefor
merne fremherskende system), kort sagt, at 
bonden -  så længe han opfylder de almen- 
kendte forudsætninger -  kunne beholde går
den, sålænge han vel og mærke ønskede det«.

Baggrunden for denne konklusion, hvor 
livsfæsteforordningen ganske vist forsigtigt 
sættes i anførselstegn, er, at livsfæstet efter
hånden bliver almindeligt, dog modificeret 
derhen, at det må være det, der sker, når det 
efterhånden mere og mere -  i både forordnin
ger og lensbreve -  indskærpes, at bonden ikke 
uden videre kunne udsmides af fæstet, og slet 
ikke uden angivelsen af en grund og uden 
varselsprocedure.

Dahlerup anerkender, at selve 1523-forord- 
ningen ikke påbyder livsfæste. Han nøjes med 
at sige, at den forekommer ham »i allerhøje
ste grad at foregribe, om ikke ligefrem slutte 
sig« til den udvikling, som netop er ridset op.

En egentlig placering af Frederik I’s for
ordning i forhold til den situation, den er

udstedt i, foretager Dahlerup i realiteten kun 
ét sted, hvor han fremhæver, at baggrunden 
for forordningen er nullifikationen af Christi
an Ils lovgivning, der havde givet løfte om fa
stere regler i forbindelse med indgåelse af 
fæstekontrakter. Tilintetgørelsen af Christian 
Ils love skabte usikkerhed for bønderne. Det 
er derfor, at »Frederik I... fandt det på sin 
plads at forsikre bønderne om, at man ikke 
dermed (med nullifikationen) tilsigtede no
gen ændring af den (større eller mindre) grad 
af sikkerhed, de måtte have i deres fæstemål«.

Og Dahlerup anser endda Frederiks for
ordning for mere vidtrækkende end Christian 
Ils. For Christian II havde jo kun lovet en 
minimumsfæstetid, hvilket nok var til gavn 
for småbønderne, men ikke til gavn for de 
fæstebønder, der »tænkeligt forlængst i prak
sis havde opnået en i hvert fald >livsfæstelig- 
nende< position i takt med stedsmålets udbre
delse«1.

Og -  fortsætter Dahlerup -  »dette kunne 
igen bidrage til at forklare den yderst ringe 
opbakning blandt bønderne for Christian Ils 
sag, medens Frederik I med sin forordning af 
1523 holdt sig indenfor de eksisterende ram
mer, men til gengæld gjorde det muligt at 
udstrække langtidsfæsternes vilkår til alle 
bønder. .«.

Dette ræsonnement forekommer mig ejen
dommeligt, eftersom en fastsættelse af en mi
nimumsgrænse jo ikke forhindrer længere fæ
stetid og dermed heller ikke livsfæste. Skulle 
langtidsfæsterne blive sure på Christian II, 
kunne det vel kun begrundes i, at han fastlag
de en maximumsgrænse. Men hvorom alting 
er, så fastlægger Frederik I’s forordning hver
ken en grænse opad eller nedad -  og derfor 
heller ikke livsfæste.

Dahlerup ender altså med forsigtigt at ka-

1. Nogle af diskussionsdeltagerne har med rette kritiseret mig for et uberettiget angreb på Johan Hvidt- 
feldts tolkning af Christian II’s fæstelovgivning i Politikens Danmarkshistorie. Jeg har nemlig som 
kildegrundlag brugt Kolderup-Rosenvinges udgave, mens Hvidtfeldt har anvendt en anden kilde, 
nemlig den af ham selv fremdragne fra den Arnamagnæanske Samling. Forskellen er, at i den Kolderup- 
Rosenvingeske udgave tales der om en fæstetid på ti til tolv år, mere eller mindre, som norm, hvor der i 
AM-udgaven direkte anføres 8 år som minimumsfæste. Så Hvidtfeldt har altså ikke læst forkert, som jeg 
har hævdet, men blot brugt en anden og ifølge bl.a. M. Rathsack mere troværdig kilde. (Jvf Rathsack: 
Historisk Tidsskrift, 12. rk., II, s. 293-336) -  Men uanset hvilken kilde man iøvrigt henholder sig til, viser 
de begge, at Christian II opererede med en fæstetid, der var kortere end livsfæste.
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rakterisere Frederik I’s forordning som en be
roligelse af bønderne, en forsikring om, at 
ingen drastiske ændringer var på trapperne, 
og at forordningen med dens garanti mod 
uberettiget udsmidning peger frem mod, at 
bønderne har ret til at blive siddende på deres 
fæstegårde hele deres liv, eftersom det efter
hånden bliver almindeligt, at bønderne er 
livsfæstere.

Dermed er Dahlerup -  så vidt jeg kan se -  
nået til en konklusion, som ikke strider mod 
min, eftersom han ikke tildeler Frederik I ’s 
forordning livsfæstestatus. Men til gengæld 
fristes han alligevel til at kalde den en >livsfæ- 
steforordning<, fordi den og dens efterfølgere i 
realiteten kommer til at forsvare det rent fak
tisk eksisterende livsfæste.

Med denne gummiagtige følgeslutning for
svinder imidlertid den problemstilling, som 
det var min hensigt at sætte i centrum: nem
lig, om statsmagten med forordningen af 1523 ind
førte livsfæste?

Når svaret på dette spørgsmål i sig selv er 
vigtigt, skyldes det netop oparbejdelsen af 
myten om, at Frederik I og hans godsejerre
gering ved lov indførte fæsteuopsigelighed på 
livstid. Een ting er, at der ikke ud af loven 
selv kan læses et livsfæste, en anden ting er, at 
omstændighederne gør en sådan fortolkning 
helt urimelig, ikke mindst fordi en livsfæste
lov ville betyde en urimelig tidlig statslig re
gulering af det samfundsmæssigt grundlæg
gende kontraktforhold mellem bønder og 
godsejere.

Ved at sætte skel med en livsfæsteforord
ning i 1523 kommer man uvægerligt til at 
underbetone den strid mellem godsejerne og 
bønderne om fæstevilkårene, som først fik sin 
endelige statsstemplede formelle løsning med 
forordningen af 19. marts 1790, som er den 
første forordning, der eksplicit påbyder livs
fæste {Jvf herom Porsmose, anf arb., s. 31 f)

Ganske vist bemærker 1790-forordningen i 
sin præamble, at Loven, dvs. Danske Lov, og 
dermed også de formuleringer, som danner 
grundlaget for Danske Lov, og som kan føres 
tilbage til 1523-forordningen forudsætter livs
fæste. Men alligevel må Christian VII -  dvs. 
kronprinsregeringen -  med den nye lov un
derstrege, at »alle hidindtil udgivne Fæste

breve, hvad enten de lyder paa visse Aar eller 
paa Opsigelse, dog bør gælde for Bonden og 
hans Hustrus Livstid, saa længe hun er 
Enke...« Og Hans Jensen, hvorfra citatet 
stammer, kommenterer 1790-forordningen 
med den bemærkning, at man næppe før den
ne formulering har haft et udtrykkeligt forbud 
mod tidsbegrænset fæste. {Jensen: Dansk Jord
politik, I, 1936, s. 159J)

Man skal således helt frem til bonderefor
merne, før man finder en forordning, der 
uden nogen tvivl er en livsfæsteforordning -  
dvs. 267 år efter 1523-forordningen.

Uanset uenigheder om og nuancer i opfattel
sen af fæstebondens retsbeskyttelse i perioden 
fra 1523 til 1790 er der ingen af mine oppo
nenter, der har fastholdt en fortolkning af 
1523-forordningen, der berettiger den tradi
tionelle udnævnelse af den til at være en livs- 
fæsteforordning.

Tværtimod har Frank Pedersen i Fortid og 
Nutid, XXX, 1983, s. 97-110, yderligere umulig
gjort en sådan fortolkning, og endelig er Pors
mose (anf. arb.) ligeledes -  helt uafhængig af 
min artikel -  nået til samme resultat.

Det er således blevet bekræftet, at myten 
om, at staten i 1523 gennemfører en eneståen
de bondevenlig lov -  hvilket har faet flere 
historikere til at svømme over af begejstring -  
er uden bund i virkeligheden.

Peter Bøegh Nielsen:
Erhvervshistorisk forskning -  
nuværende tendenser og fremtidig 
profil
Der er inden for de seneste årtier på et inter
nationalt plan sket en relativ betydelig udvik
ling og udbygning af den erhvervshistoriske 
forskning. Dette forhold er forårsaget af dels 
den generelle interesse for de materielle og 
økonomiske aspekter af den historiske udvik
ling, dels mere specifikt af virksomhedernes -  
f.eks. de multinationale selskabers -  stigende 
indflydelse på den samfundsmæssige udvik
ling siden 2. Verdenskrig. Den historiske 
forsknings øgede fokusering på den økonomi-
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ske og sociale udvikling har resulteret i en 
stigende erhvervshistorisk forskning samt in
stitutionalisering heraf i form af oprettelse af 
institutter og selskaber for erhvervshistorisk 
forskning samt erhvervshistoriske arkiver i de 
sidste 15 år.1

Set i dette tidsperspektiv står den danske 
erhvervshistoriske forskning relativt godt ru
stet, idet et dansk erhvervshistorisk arkiv blev 
oprettet allerede i 1948 som en selvejende 
institution. Erhvervsarkivet, der har til huse i 
Arhus, blev i 1962 overtaget af staten og har 
som primært formål at indsamle og arkivere 
arkivalier fra erhvervslivets organisationer, 
virksomheder og enkeltpersoner med tilknyt
ning hertil. Arkivet har endvidere til opgave 
at udføre og videreformidle erhvervshistorisk 
forskning. Den funktion varetager Erhvervs
arkivet dels gennem publiceringen af er
hvervshistoriske afhandlinger, dels gennem 
udgivelsen af Erhvervshistorisk Årbog, der er ud
kommet siden 1949 og er den eneste periodi
ske publikation i Danmark, der specifikt be
skæftiger sig med erhvervshistorie.

I en kortlægning af den erhvervshistoriske 
forskning i Danmark vil Erhvervsarkivet såle
des indtage en central placering, og nærvæ
rende oversigt skal med en konkret gennem
gang af de to sidste årgange af Erhvervs
historisk Arbog suppleret med en generel, 
men kort opsummering af de seneste 10 år
gange belyse, hvorledes Erhvervsarkivet va
retager den funktion, der omhandler udførel
se og videreformidling af erhvervshistorisk 
forskning. Endelig skal nuværende tendenser 
i forskningen sammenstilles med de krav, som 
jeg mener, der må stilles til den fremtidige 
erhvervshistoriske forskning, for herigennem 
at styrke denne forskningsdisciplin.

Erhvervsarkivet har ikke eksplicit formule

ret en programerklæring for sit virke, nær
mest herved må den daværende leders, Vagn 
Dybdahl, formulering fra 1976 anses: »Er
hvervsarkivet har sin særlige funktion i histo
rieskrivningen«, idet »... det for nutidsorien
teringen er nødvendigt, at historien også 
medtager de økonomisk -  sociale tilstande og 
udviklinger, således at der ikke fæstner sig 
den opfattelse, at det moderne Danmark ude
lukkende er skabt af litterater og frit svæven
de politikere. Videregående vil det medvirke 
til at stimulere og uddybe interessen for det 
økonomiske liv i det hele taget«.2 Det er såle
des ikke muligt specifikt at referere Erhvervs
arkivets opfattelse af sin egen rolle og funk
tion, og dermed indirekte opfattelsen af ind
holdet i det specielle forskningsfelt inden for 
den økonomiske historie, der betegnes som 
erhvervshistorie.3 Derfor skal arkivets profil 
søges afgrænset via en karakteristisk af de 11 
artikler, der udgør indeholdet af årbøgerne 
1980 og 1981. Artiklerne behandler et bredt 
spektrum af emner, fra den kongelige enehan
del på Færøerne 1709 til 1776 til en gennem
gang af det omfangsrige materiale, som Gros
serer-Societetet har afleveret til Erhvervsarki
vet. Umiddelbart forekommer årbøgerne at 
være et parti blandede bolcher, men -  som 
det skal fremgå af nedenstående -  med en 
sammensætning, der kunne være mere opti
mal.

Erhvervshistorisk Arbog 1980 er karakteri
seret ved, at hovedparten af artiklerne har et 
arkivintroducerende formål. Tydeligst kom
mer dette frem i den ovennævnte artikel om 
Grosserer-Societetets arkiv, der er skrevet af 
Hans Henrik Schou. Intentionerne med ar
tiklen er dels at sætte organisationen ind i en 
historisk sammenhæng, dels at give en bru
gervejledning til arkivet, der går tilbage til

1. Hvad angår udviklingen i USA, se Ralph W. Hidy, Business History: Present Status and Future Needs, 
i Business History Review, vol. 44, 1970, pp. 483-497. For England, se R. A. Chruch, Business History in 
Britain, i The Journal of European Economic History,vol. 5, 1976, pp. 209-228. For Vesttyskland, se Hans 
Pohl, Unternehmensgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland -  Stand der Forschung und 
Forschungsaufgaben für die Zukunft, i Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Bd. 22, 1977, pp. 26-41. For 
Sverige, se Ulf Olsson, Företagshistoria som ekonomihistoria, i (Svensk) Historisk Tidskrift, bd. 3, 1979, 
pp. 240-254.

2. Vagn Dybdahl, Erhvervsarkivet. Forskningsinstitution og centralarkiv for dansk erhvervsliv, Arhus 1979, p. 28.
3. For en generel definition på erhvervshistorie, se nedenfor p.
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organisationens grundlæggelse i 1742. Henrik 
Fodes artikel om »Stationsbyen og de store 
arkiver i Erhvervsarkivet« har et lignende ar
kivintroducerende formål. Artiklens karakter 
og opbygning er dog af bredere art end den 
foregående, der i for udstrakt omfang er præ
get af sin umiddelbare ophavssituation, nem
lig som indledning til et trykt arkivregistra
tur.4 Fode understreger de værdifulde oplys
ninger, som ligger i kreditforeningers og 
brandforsikringsselskabers vurderingsrap
porter. En konkret eksemplificering af et kil
demateriales anvendelsesmuligheder og ud- 
sangsværdi foretager Finn H. Lauridsen i 
»Stationsbyen Skjern i handelskalendere og 
erhvervsarkiver«, der knytter an til førnævnte 
artikel. De to sidstnævnte undersøgelser af 
kildegrupper til belysning af stationsbyernes 
udvikling er et led i Statens Humanistiske 
Forskningsråds forskningsprojekt Stationsby
en 1840 til 1940. Det sidste bidrag, der ligele
des tager sit udgangspunkt i et givent arkiv, 
er Henrik Vedel-Smiths lille artikel om en 
enkelt odenseansk virksomhed, M. K. 
Brandts Klædefabrik. Heri opridses en række 
forhold omkring interessante problemstillin
ger, f.eks. foretagernes uddannelsesmæssige 
baggrund, som det pågældende arkiv kunne 
belyse. Men bidragets begrænsede omfang 
umuliggør en grundigere undersøgelse af dis
se problemer.

De to sidste bidrag adskiller sig fra de før
nævnte derved, at de dels har et mere teore
tisk og/eller historisk specifikt udgangspunkt, 
dels ikke tager konkret udgangspunkt i et gi
vent kildemateriale. Arbogens hovedartikel er 
Flemming Mikkelsens afhandling om »Indu
strielle foretagere i Odense omkring 1870«, 
der er baseret på et bredt kildegrundlag -  
spændende fra industritællinger over lig
nings- til skifteprotokoller. Skønt Mikkelsens 
undersøgelse er et speciale fra 1973, udgør det 
et af de eneste, danske bidrag til det specielle 
forskningsfelt, der behandler foretagerbegre
bet. Der er tale om en undersøgelse af foreta
gernes socio-økonomiske placering i lokal
samfundet samt de pågældende foretageres

karrieremønster samt sociale og erhvervs
mæssige baggrund. Den sidste artikel, der er 
skrevet afChr. R. Jansen, omhandler bygnin
gen af Københavns fæstning i 1880’erne og 
dette byggeris beskæftigelsesfremmende be
tydning.

Uden at der er en indbyrdes sammenhæng 
imellem artiklerne, er 1981-årbogen karakte
riseret ved, at 7 ud af de 5 bidrag omhandler 
den tidlige industrialiseringsfase — perioden 
1840-1914. Hvor den forrige årbog i udstrakt 
omfang havde en arkivintroducerende karak
ter, er dette ikke tilfældet med denne årgang. 
To af artiklerne beskæftiger sig med aspekter 
af den industrielle udvikling på et brancheni
veau, hvor industritællingerne udgør grund
laget for de pågældende undersøgelser. Per 
Boje og Hans Chr. Johansens artikel om me
kaniseringen af dansk tekstilindustri i Odense 
1850 til 1914 er en informativ gennemgang af 
de ændringer i arbejdets organisering, der fin
der sted i forbindelse med den teknologiske 
innovationsproces. Ikke overraskende frem
står især højkonjunkturperioderne omkring 
1870 og anden halvdel, af 1890’erne som de 
perioder, hvori de betydeligste investeringer 
blev foretaget. Jørgen Fink beskæftiger sig 
ligeledes med den tidlige industrialisering i 
sin artikel om den industrielle udvikling 1897 
til 1914. Heri anfægtes den gængse opfattelse, 
at provinsen var bestemmende for den indu
strielle udvikling i denne periode. Fink indde
ler udviklingen i to faser, hvori provinsen i 
den første (1897-1906) delvist indhentede 
Københavns forspring, mens København i 
den anden fase (1906 til 1914) øgede sit indu
strielle forspring grundet de koncentration
stendenser, der især kan observeres omkring 
industrien i København. 1981-årbogens ho
vedartikel er en lokalhistorisk undersøgelse af 
det århusianske arbejderkvarter Frederiks- 
bjergs fremvækst i perioden 1870 til 1900, der 
er skrevet af Elisabeth Dahlerup Farah og 
Johanne Schmidt. Artiklen belyser de demo
grafiske forhold, boligmiljø samt husleje- og 
lønforhold for kvarterets beboere, og behand
ler således et andet emneområde end de øvri-

4. Grosserer-Societetets arkiv, Arhus 1983, pp. 13-51.
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Skema 1. Den kronologiske fordeling af artiklerne i 

Erhvervshistorisk Årbog 1971-1981.

Før 1840 26 %

1840-1914 36%

1914—1981 22%

ikke tidsbestemt 16%

Skema 2. Den emnemæssige fordeling af artiklerne 
i Erhvervshistorisk Årbog 1971-1981.

Økonomisk historie 10%

Landbrug, skovbrug og fiskeri -

Industri og håndværk 14%

Handel og transport 14%

Penge- og bankvæsen 2%

Økonomisk politik, off. finanser 6%

Demografi 6%

Socialhistorie 16%

Diverse, A: erhvervsorganisationer 20%

B: øvrigt 12%

ge bidrag. Undersøgelsen, der oprindeligt er 
et speciale, benytter et stort kildemateriale 
samt tager en række centrale problemstillin
ger op, men desværre udviskes værdien af de 
indsamlede oplysninger i en række delkonklu
sioner, der mangler stringens og perspektive
ring. Peter Korsgårds undersøgelse af »Den 
kongelige enehandel på Færøerne 1709— 
1776«, er ligeledes baseret på et speciale, der 
behandler såvel dansk som færøsk kildemate
riale. Det er en oplysende artikel, der beskri
ver handelen, dens organisation og økonomi 
samt monopolhandelens betydning for det fæ
røske samfund.

Årbogens sidste artikel er væsensforskellig 
fra det øvrige indhold, idet der er tale om

uddrag af minister og bankdirektør J. Has- 
sing-Jørgensens erindringer, som giver et 
værdifuldt indblik i grundlæggelses- og etab
leringsfasen i en af de første revisionsvirksom
heder i landet. Omkring 1900 var erhvervsli
vet yderst skeptisk over for tanken om at 
overlade firmaets regnskabsbøger til udefra
kommende personer, og Hassing-Jørgensen, 
der var direktør for Revisionskontoret og se
nere medstifter af Revisionsbanken, var en 
foretager inden for revisionsbranchen. Erin
dringerne ville dog nok have vundet ved en 
strammere disposition samt en bearbejdning, 
der udover de i artiklens noteapparat givne 
biografiske oplysninger i højere grad havde 
perspektiveret de samtidige økonomiske for
hold.

For de 2 ovenfor behandlede årgange er det 
karakteristisk, at artiklerne i udstrakt grad er 
kronologisk begrænset til den tidligere indu
strialiseringsperiode 1840 til 1914, idet 8 ud 
af 11 artikler behandler denne periode. Som 
det fremgår af skema 1, er den tidsmæssige 
koncentration onkring den tidlige industriali
seringsfase, som årgangene 1980 og 1981 ud
viste, ikke en eentydig tendens for de 50 artik
ler, som er indeholdt i de seneste 10 årgange 
af Erhvervshistorisk Årbog. Derimod er det 
karakteristisk, at kun en mindre del omhand
ler perioden efter 1914, hvoraf ingen artikler 
specifikt omhandler perioden efter 1945!

Den her foretagne karakteristik af indhol
det i de to årgange antyder, at redaktionen 
har ambitioner om, at Erhvervshistorisk År
bog skal være andet og mere end en årbog for 
Erhvervsarkivet. De pågældende artikler ud
viser differentierede tilgange som virksom
hedshistorie, brancheanalyser, socialhistorie 
og lokalhistorie. Denne profil underbygges af 
den emnemæssige inddeling af de sidste 10 
årgange af Erhvervshistorisk Årbog, som er 
sammenfattet i skema 2. Heraf fremgår det, 
at artiklerne spreder sig som en bred vifte 
over en række emnegrupper med hovedvæg
ten på erhvervsorganisationernes historie, so
cialhistorie samt industri- og handelshistorie. 
Derimod udviser artiklerne kun en ringe er
hvervsmæssig spredning, idet den primære 
sektor ikke er behandlet, hvilket endvidere 
gælder for størsteparten af den tertiære sek-
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tor.5 De bidrag, der behandler de økonomiske 
sektorer, er koncentreret omkring industri 
samt handel og håndværk. Det må således 
konstateres, at Erhvervshistorisk Arbog i ud
strakt grad beskæftiger sig bredt med økono
misk historie og socialhistorie fremfor decide
ret erhvervshistorie.

Disciplinen erhvervshistorie er ganske vist 
vanskelig at afgrænse, idet en lang række af 
problemstillinger og metoder fra andre forsk
ningsdiscipliner indgår, såsom generel økono
misk historie, social- og teknologihistorie, 
national- og driftsøkonomi, psykologi og so
ciologi.6 Men som en generel og operationali- 
serbar definition kan erhvervshistorie beskri
ves som en historisk undersøgelse og analyse 
på mikro-niveau af dels virksomheden som 
organisk enhed, der inkluderer såvel input
som outputsiden og de hertil knyttede pro
duktionsfaktorer, som organisations- og ad
ministrationsforhold med dertil forbundne 
beslutningsprocesser, dels af virksomheden i 
relation til det omgivende samfundsmæssige 
og institutionelle miljø. Det er her vigtigt at 
understrege, at erhvervshistorie ikke er snæv
re firmaundersøgelser, men som metodisk ud
gangspunkt fokuserer på samspillet og veksel
virkningen mellem virksomhederne og deres 
samfundsmæssige omgivelser.

Indvendingen imod årbogens relativt store 
tematiske spredning er således ikke en princi
piel kritik, men baseret på bidragenes karak
ter. De forskellige bidrag optræder enkeltstå
ende og uden indbyrdes sammenhæng. Det er 
spørgsmålet, om ikke deciderede temanumre, 
hvor emne og/eller kronologi er fælles, eller 
artikler, der følger tidligere årbøgers behand
lede problemstillinger op, kunne være udbyt
terige. Uden en strammere redigeringspolitik

kommer årbogen let til at fremstå med en 
diffus karakter, i stedet for at medvirke til en 
profilering af den erhvervshistoriske forsk
ning. Hertil bidrager endvidere det forhold, 
at artiklerne i stort omfang har deres forlæg i 
universitetsspecialer eller i konkrete arkivre
gistreringer, hvilket ofte kan implicere en 
manglende eller begrænset perspektivering 
og/eller problemorientering. Netop disse ele
menter er væsentlige i den erhvervshistoriske 
forskning, idet mikro-undersøgelserne må re
lateres til de større samfundsøkonomiske 
sammenhænge på makro-niveau for herigen
nem at belyse generelle problemkomplekser. 
Endvidere er det nødvendigt, at undersøgel
serne på mikro-niveau tager deres metodiske 
udgangspunkt i eller forholder sig til teori
dannelser eller hypoteser, hvis undersøgelses
resultaterne skal kunne anvendes i analyser af 
branchemæssig eller mere generel karakter.

Denne kortfattede gennemgang af Erhvers- 
historisk Arbogs emnemæssige og kronologi
ske spredning skulle antyde forskningsprofi
len hos Erhvervsarkivet og dermed de forcer 
og svagheder, som i udstrakt grad præger den 
erhvervshistoriske forskning i Danmark. For 
det er væsentligt at understrege, at i og med 
der ikke eksisterer en lærestol i erhvervshisto
rie ved universiteterne i Danmark, far Er
hvervsarkivet en yderst central placering i 
den erhvervshistoriske forskning -  også grun
det-det forhold, at det eneste selvstændige 
institut for økonomisk historie i Danmark, 
Institut for økonomisk historie ved Køben
havns Universitet, kun i mindre omfang har 
drevet erhvervshistorisk forskning. De hidti
dige forsøg, der har været foretaget på at 
igangsætte en debat omkring den økonomiske 
historieforskning, herunder også den er-

5. Det må formodes, at der implicit er tale om en vis arbejdsdeling, således at den agrare sektor primært 
omhandles i Landbohistorisk Tidsskrift. Som omtalt nedenfor anser jeg ikke en skarp sektoropdelt 
forskning for en ubetinget fordel, men understreger derimod vigtigheden af en opblødning af sådanne 
sektorale skel. Her skal understreges behovet for belysning af skovbrug og fiskeri samt især sidstnævnte 
erhvervs betydning for de respektive lokalsamfund og konsekvenserne af de ændrede arbejdsmetoder.

6. For en generel diskussion af indholdet i forskningsdisciplinen erhvervshistorie, se Business History Review 
bd. 36, 1962, der indeholder de vigtigste bidrag fra en konference arrangeret af Harvard Business 
History Group. Endvidere kan henvises til Ralph W. Hidy, Busines History, i International Encyclopedia of 
the Social Sciences, vol. 6, New York 1968, pp. 474—480. En artikelsamling, der illustrerer spændvidden og 
problemfelterne i erhvervshistorisk forskning, er K. A. Tucker (red.), Business History, London 1977. Se 
også for en eksemplificering af konkrete forskningsprojekter (Svensk) Historisk Tidskrift, bd. 3, 1979.
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hvervshistoriske forskning, og dens indhold, 
har ikke faet megen respons.7 Men jeg anser 
en debat omkring den fremtidige stategi for 
økonomisk/erhvervshistorisk forskning for 
yderst relevant -  ikke mindst grundet den 
nuværende forskningspolitiske situation!

I begrebet forskningsstrategi lægger jeg 
ikke en rigoristisk forskningspolitik, men der
imod fremlæggelsen af et katalog over forsk
ningsfelter, der kan opdyrkes fremover.8 Som 
ovenfor nævnt er en hovedanke mod de hidti
digt publicerede undersøgelser i Erhvervshi
storisk Arbog det manglende teoretiske ud
gangspunkt eller i bedste fald en manglende 
konkretisering af teoretiske problemstillinger 
samt de utilstrækkeligt problemorienterede 
arbejdshypoteser. Dette kan eksemplificeres 
med et par væsentlige problemstillinger inden 
for den erhvervshistoriske forskning:

En hovedtese i den mikro-økonomiske teori 
er, at motivationen for en virksomhedsejer er 
profitmaksimering. Kan denne målsætning 
dokumenteres ud fra det empiriske materiale 
-  eller er virksomhedens målsætning i højere 
grad satisfiering eller en sikring af familiens 
indtægter over et længere tidsinterval? Sker 
der over tid en ændring af denne målsætning? 
Er målsætningen den samme for det 18. eller 
19. århundredes enkeltmandsselskaber som 
for det 20. århundredes industrielle aktiesel
skaber?

Dette leder over til en anden væsentlig pro
blemstilling, nemlig teorierne omkring virk
somhedernes vækst, og hvorledes ledelses
strukturerne udvikler og ændrer sig i relation 
til den generelle økonomiske udvikling og den 
specifikke virksomhedsudvikling. Udviklin
gen i ledelsesformerne og organisationsstruk
turerne samt grundlaget for rekruttering af

virksomhedsledere er et forsømt emne inden 
for den erhvervshistoriske forskning i Dan
mark.

Et område, hvor yderligere forskning også 
er formålstjentligt, er den teknologiske udvik
ling og betydningen heraf for arbejdsproces
serne og arbejdets organisering samt de æn
dringer i investerings- og finansieringsmøn
stre, som en stadigt mere kapitalintensiv pro
duktionsform måtte indebåre. Dette problem
kompleks knytter an til hele spørgsmålet 
omkring kapitalmarkedet og dettes institutio
nalisering samt betydningen af en organiseret 
opsamling, transformation samt cirkulation 
af den mobile kapital for den økonomiske ud
vikling.

Hvad angår den kronologiske prioritering, 
viste skema 1, at forskning i den erhvervshi
storiske udvikling i det 20. århundrede, og 
specielt efter 1945 er et forsømt område. Her 
er interessante aspekter de for denne periode 
karakteristiske teknologiske innovationspro
cesser og indførelsen af nye produktionsmeto
der, samt disses indflydelse på virksomheds
strukturerne. Af betydelig interesse er endvi
dere de koncentrationer på såvel horisontalt 
som vertikalt plan, der finder sted i dette 
tidsinterval.

Generelt anser jeg det for en af de vigtigste 
målsætninger for den erhvervshistoriske 
forskning at få nedbrudt de sektormæssige 
forskningsskranker, således at de forskellige 
erhverv analyseres i et samlet perspektiv. For 
at uddybe forståelsen af den økonomiske 
vækst og udvikling er det nødvendigt at un
dersøge de økonomiske interaktionsmønstre -  
hvilke koblingsmekanismer eksisterer der 
imellem landbrug, handel og industri, og 
hvorledes ændres disse over tid? På hvilke

7. Her tænkes specielt på Ove Hornby og Gunnar Viby Mogensen, The Study of Economic History in 
Denmark. Recent Trends and Problems, i Scandinavian Economic History Review, vol. XXII, bd. 1, 1974 
pp. 61-87. I denne artikel forsøgte de to forfattere -  formodentligt inspireret af problematikken omkring 
etableringen af forskningsrådene -  at inspirere til en debat omkring prioriteringen af den økonomiske 
henholdsvis økonomisk- historiske forskning i Danmark. Øvrige indlæg, der profilerer den økonomisk
historiske forskning er Kristof Glamann, Danmark økonomisk historie, i Det danske Historikermøde i 
Odense, Kbh. 1970, pp. 150-161, forskningsrapporten fra Institut for økonomisk historie, i Hvad sker der i 
Elfenbenstårnet?, Københavns Universitet 1983, s. 14-20, samt i V. Dybdahl, op.cit.

8. Et udmærket eksempel på en sådan fremgangsmåde er den programerklæring og det idekatalog over 
emnefelter, som redaktørerne af Bol og By ønsker behandlet i kommende numre, se Bol og By, 2. række 
nr. 1, 1977, pp. 7-9.
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markedspræmisser skal virksomhederne eksi
stere: er markedsstrukturerne lokalt afgræn
sede, eller indgår virksomhederne i en natio
nal struktur eller på et verdensmarked? Så
fremt undersøgelser af sådanne tværgående 
koblingsmekanismer suppleres og kombine
res med undersøgelser af relationerne mellem 
erhvervslivet og de private husholdninger, 
kan en totalanalyse af de forskellige og man
geartede udbuds- og efterspørgselsmekanis
mer undersøges på mikro-niveau, hvorved 
den generelle, økonomiske udvikling kan ana
lyseres mere kvalitativt og detaljeret end ved 
en undersøgelse på makro-niveau.

Sådanne komparative, sektoroverskridende 
undersøgelser aktualiserer et længe næret øn
ske: nemlig en publicering af Erhvervsarki
vets registraturer, således at man relativt hur
tigt kan få et overblik over hvilke arkivalier, 
som arkivet måtte ligge inde med, og dette 
materiales kronologiske, branchemæssige 
samt indholdsmæssige begrænsninger. For i 
Erhvervsarkivet er samlet et særdeles værdi
fuldt kildemateriale, der ikke er blevet udnyt
tet i tilstrækkeligt omfang i den hidtidige er
hvervshistoriske forskning. En publiceret ar
kivregistratur vil utvivlsomt resultere i en 
øget anvendelse af virksomhedsarkivalierne.

Som det ovenfor er citeret, ønsker Er
hvervsarkivet at indtage en cental placering i 
historieforsyningen, men forhåbentlig ikke 
alene i den fagvidenskabelige forskning. Til 
inspiration for den lokalhistoriske interesse, 
der i udstrakt grad udvises af ikke-professio- 
nelle, ville dels den førnævnte arkivregistra
tur være, men også en artikel, der kunne give 
en generel metodisk indføring i, hvorledes en 
erhvervshistorisk undersøgelse gennemføres 
samt hvilke problemstillinger, der er forbun
det med en sådan undersøgelse. Et sådant 
metodiskt koncept -  eller flere -  ville betyde, 
at Erhvervshistorisk Arbog ikke alene ville 
videreformidle væsentlige erhvervshistoriske 
oplysninger til sin læserkreds, men endvidere 
ville kunne muliggøre en konkret, faglig akti
vering af samme!

Målgruppen for de her skitserede strøtan
ker omkring hvilke elementer, som den frem
tidige erhvervshistoriske forskning bør inde
holde, er naturligvis ikke den snævre kreds af

medarbejdere ved Erhvervsarkivet, men ge
nerelt henvendt til historikere og andre, der 
måtte beskæftige sig med erhvervshistorie. 
Den konkrete anledning har været det ud
mærkede medium, som Erhvervshistorisk Ar
bog grundlæggende er, samt de muligheder 
for erhvervshistorisk formidling, en sådan pe
riodisk publikation giver. Men hvis disse mu
ligheder skal udnyttes bedre, bør redaktionen 
investere i et mere opsøgende arbejde, således 
at årbogens indhold struktureres bedre samt 
nye forskningstiltag initieres. Som Erhvervs
historisk Arbog fremstår i øjeblikket, må år
bogens redigeringspolitik karakteriseres som 
værende situationsbestemt., fremfor at være re
sultatet af en forskningsstrategisk bestemt publi
ceringspolitik!

Birgit Løgstrup:
2 X Bratskov
Der udkom i 1981 to historiske arbejder om 
Bratskov, en tidligere hovedgård i Øster Han 
herred. Det ene er et speciale i historie ved 
Aalborg Universitets Center, som udgives af 
dets forfattere Ketty Johansson og Ulla Tho- 
masen med forord og en varm anbefaling af 
deres specialevejleder ved AUC mag.art. Jes 
Adolphsen. Det andet udgives af Brovst kom
mune og er skrevet af tidligere skolebestyrer 
P. Rønn Christensen, der -  iøvrigt ligesom 
den ene af studenterne -  stammer fra egnen 
og gennem mange år har beskæftiget sig med 
dets historie. Redaktøren af Fortid og Nutid 
fandt det en god ide at vurdere og sammen
holde de to former for lokalhistorie. Det være 
sagt straks, at de er så forskellige som dag og 
nat på enhver måde. De har ikke ret meget 
andet tilfælles end emnet Bratskov.

Det overordnede mål er dog fælles for beg
ge bøger: at formidle de indvundne forsk
ningsresultater ud til historisk interesserede 
på egnen. K. J. og U. T. formulerer det i en 
universitetspolitisk sammenhæng således: 
»Det ville være positivt, om den generelle 
opfattelse, at universiteterne er i besiddelse af 
et vidensmonopol, der er fjernet fra den meni
ge befolkning, kunne modereres, idet en så
dan opfattelse blokerer for en positiv dialog«.
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Rønn Christensen vil gerne fortælle herregår
den Bratskovs historie, dels fordi han selv er 
optaget af den som en del af hjemstavnens 
historie, dels fordi Bratskov netop er blevet 
overtaget af Brovst kommune og tænkes an
vendt som medborgerhus for kommunens 
indbyggere. Hans undersøgelse omfatter 
Bratskovs historie så langt tilbage, han har 
kunnet finde skriftlige vidnesbyrd. Studenter
opgaven har derimod fokuseret på landbore
formerne i slutningen af det 18. årh. først 
generelt derefter specielt på Bratskov. Dette 
er et rimeligt og fuldt tilstrækkeligt undersø
gelsesfelt.

Ketty Johansson og Ulla Thomasen indle
der deres undersøgelse med en gennemgang 
af Karl Marx’ værker fortrinsvis kapitalen. 
Dette sker i et vanskeligt tilgængeligt sprog, 
som uvilkårligt leder tanken hen på det 18. 
årh.’s Erasmus Montanus og hans brug af 
latinen. Er universiteterne i dag ved at have 
opbygget en intern sprogbrug/slang, som på 
linie med fortidens latin kommer til at virke 
som en barriere for læsere uden for murene? 
Dette står i dette tilfælde i grel modsætning til 
ønsket i forordet om at formidle viden ud til 
befolkningen.

Som indledning til det generelle afsnit om 
landboreformerne giver forfatterne en god 
indføring til V. Kula: An Economic Theroy of 
the Feudal System, (1976). Med støtte i hans 
argumentation inddeler de økonomien i tre 
sfærer: pengeøkonomi (staten), naturaløko
nomi (bønderne- d.v.s. de betaler deres skat
ter og afgifter med varer, hvilket forfatterne 
dog glemmer s. 83 f.o., hvor prisstigninger 
anføres at gøre det lettere for bønderne at 
betale deres afgifter) og en blandingsøkonomi 
(godsejerne). Det er efter min mening en ud
mærket arbejdshypotese, selvom det i praksis 
vil vise sig at være mere sammensat end som 
så. Staten udskrev f.eks. en stor del af skatter
ne i korn, ligesom bønderne betalte penge
skatterne både med penge og naturalier.

Der er mange enkeltheder, der må undre. 
Normalt anses strøbønder for bedre aflagte 
end andre- de er jo sædvanligvis hovfri. Hvor
på bygger påstanden om deres mange restan
cer? Dette er iøvrigt også imod forfatternes 
egne teorier. Sådan kunne der fremføres flere

eksempler. Det er desuden interessant, at for
fatterne på en ganske anden baggrund kom
mer til at lægge vægten lige så stærkt på 
bønderne som forfatterne ved stavnsbåndsju
bilæet i 1888. Deres viden bygger også på 
ældre litteratur, V. Falbe Hansen (1889) og 
Hans Jensen (1936 og 1938). I litteraturlisten 
figurerer vel en del nyere landbohistorisk lit
teratur, men den synes ikke iflg. kildehenvis
ningerne at være anvendt ved opgavens ud
formning.

Sidste afdeling om Bratskov er ikke så 
hæmmet af utilgængelig sprogbrug, men for
fatterne har ikke haft meget konkret stof at 
arbejde med. Deres arkivsøgning har mildest 
talt ikke været grundig, selvom jeg ikke me
ner, at et studenterspeciale behøver at nå op 
på siden af den meget kyndige indsamling, 
Rønn Christensen har præsteret.

Bogen viser, at K. J. og U. T. udmærket er 
i stand til at bearbejde et stof, ligesom deres 
opfattelse af lokalhistorie på baggrund af den 
almindelige historie -  i dette tilfælde landbo
reformerne -  efter min opfattelse er givende 
og rigtig. Derimod mener jeg, de er blevet 
ladt i stikken af Universitetet. Der er ikke 
blevet stillet tilstrækkelige krav til dem om 
litteratursøgning og arkivarbejde, ligesom der 
ikke er blevet luget ud i deres sprogbehand
ling. De har med andre ord ikke lært histori
kerhåndværket fra bunden. Jeg kan ikke vide, 
hvorledes deres specialevejledning har funge
ret. Men deres specialevejleders varme anbe
faling viser, hvor ansvaret skal placeres.

Dette arbejde rejser generelt spørgsmålet 
om specialers publicering. Der er ofte nedlagt 
meget arbejde i sådanne undersøgelser, lige
som det i den fortvivlede beskæftigelsessitua
tion kan være af betydning for den færdige 
kandidat at kunne henvise til et arbejdes of
fentliggørelse. Men ofte er det en bjørnetjene
ste mod studenten at tilråde offentliggørelsen 
af et speciale, der ikke er bearbejdet med 
udgivelse for øje. Ofte stiller Universitetet an
dre krav til en opgave end den almene offent
lighed.

Rønn Christensens bog er af en ganske an
den karakter. Første halvdel, d.v.s. op til mid
ten af det 18. årh., har mere karakter af en 
historiekrønike. Den ene godsejer afløser den
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anden. Der berettes om, hvem de var gift 
med, hvor mange børn de fik og hvordan det 
gik dem i livet. Det afspejler en interesse for 
menneskeskæbner, som var almindelig på 
landet i hvert fald for nogle år tilbage. Om 
godsejerens liv lykkes, måles på, om han for
mår at holde sammen på eller endnu bedre 
udvide Bratskovs tilliggender. Krøniken er 
sporadisk i starten, men siden flyder den rige
ligere. Da vi når op til godsejer Langes refor
mer i slutningen af det 18. årh., far vi god 
besked om deres indhold og forløb. Derefter 
følger en beskrivelse afjorden og dens udnyt
telse både under hovedgård og bøndergods, 
af det tidligere så rigelige fiskeri til Bratskov 
og til sidst af hovedbygningen, den eneste der 
står tilbage i dag.

Kildehenvisningerne i noteapparatet viser, 
at det hele hviler på et solidt detektivarbejde 
-  ikke engang den besværlige tingbogsgen
nemgang er han veget tilbage for. Det hele er 
skrevet i et let tilgængeligt sprog, som ikke 
skaber tilegnelsesproblemer. Desuden leveres 
bogen i et smukt udstyr med fine fotografier 
og nogle smukke tegninger af Bent Gammel
gård.

Da hovedsigtet er at fortælle, hvordan hele 
krøniken forløb, er der ikke mange problem
stillinger eller vurderinger i arbejdet. De er 
foregået i forfatterens værksted inden ned
skrivningen, uden læseren skal delagtiggøres 
heri. Det er op til forfatteren at træffe denne 
afgørelse. Hvad læseren derimod kan savne er 
en mulighed for at forstå begivenhederne på 
Bratskov som en del af den almindelige histo
riske udvikling. Krøniken på Bratskov er ikke 
sat i relation til Danmarks historien. Vi far 
derimod fortalt en god historie i et levende og 
godt sprog.

AUC behøver på baggrund af disse to vær
ker ikke at være nervøs for, at nogen skal 
mistænke det for at sidde inde med et videns
monopol.

Ketty Johansson og Ulla Thomasen: Landborefor
merne i Danmark 1758-1810 og på Bratskov ho
vedgård, Brovst 1784—1810. Aalborg Univer
sitetsforlag 1981., 237 s. kr. 60,-. P. Rønn Chri
stensen: Bratskov. Hovedgård og bøndergods. 
Brovst kommune. 1981. 135 s., ill., kr. 62,-.
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Vagn Dybdahl og Michael H. Gelting (red.): 
Danmarks Arkiver. Historie, funktioner, frem
tid. Rigsarkivet. 1982. 168 s., ill., kr. 134,20.

Med Danmarks Arkiver er kommet en længe savnet 
grundbog i arkivkundskab. Med sit flydende sprog 
og pæne billeder ligner den ikke en lærebog som 
Nils Nilsson »Arkivkunskap«, men ligesom denne 
beskriver Danmarks Arkiver de vigtigste proble
mer, der er knyttet til arkivarbejdet -  forholdet til 
de afleverende myndigheder, tilgængelighed, kas
sation, opbevaring af arkivalier, forskning og for
midling af arkivalier. Bogen er ikke som Nilssons 
skrevet af en person, derfor er den mere uensartet, 
og gentagelser har heller ikke kunnet undgås. Det 
havde været rart at vide, hvilke forfattere, der har 
skrevet hvilke afsnit, men det er nu overladt til 
læserens gætterier.

Indledningsvis forklares omhyggeligt hvad et ar
kiv er, og herudover er bogen opdelt i to hovedaf
snit. Det første er en gennemgang af de arkivinsti
tutioner, der findes i Danmark og deres individuel
le opgaver, det andet afsnit kaldes lidt forsigtigt 
»Temaer i arkivernes virke« og her gennemgås de 
problemer, der knytter sig til arkiverne og formid
lingen, borgernes retsstilling i forhold til arkiverne, 
tilgængeliggørelse, kassation, forskning og konser
veringsproblemer.

For det statslige arkivvæsen gennemgås nøje 
bygninger, personalesituation, forskningsindsats 
og bevillinger, med tydelig adresse til de bevilgen
de myndigheder, men en tilsvarende oversigt over 
de ny arkivinstitutioner, især de lokalhistoriske ar
kiver er ikke forsøgt. Påfaldende er det imidlertid, 
at mens de statslige arkiver fra og med 1974 har 
måttet klare sig med stagnerende eller faldende 
ressourcer i forhold til tidligere, er der netop fra 
samme år sket en betydelig ekspansion i bevillin
gerne til de lokalhistoriske arkiver finansieret af 
kommunerne, hvorved et stort antal faghistorikere 
er blevet ansat.

Herved er skabt en mulighed for at løse det 
problem, som i bogen påpeges som værende frem
tidens største arkivopgave -  sikringen af de amts- 
og primærkommunale arkivalier for eftertiden. 
Fremtiden vil så vise, om det statslige arkivvæsen 
vil være med til at styre denne udvikling ved at 
uddelegere ansvar for disse arkiver til de kommu
nalt ansatte videnskabeligt uddannede arkivarer.

Birgitte Dedenroth-Schou

Niels Petersen: Justitsministeriet. Organisation 
og arkiv. Administrationshistoriske studier 
nr. 6, Rigsarkivet/G.E.C. Gad, 1982. 195 s., 
ill., kr. 134,20.

Fra 1813 blev præsidenten for Danske Kancelli 
kaldt justitsminister, men det var først med over
gangen fra det kollegiale forvaltningssystem til mi- 
nisterialsystemet i 1848, at justitsministeriet blev 
oprettet. Niels Petersen fortæller om dets oprettel
se og om de overvejelser, man gjorde sig omkring 
antallet af ministerier og deres ressortområder. I 
boet efter Danske Kancelli fik justitsministeriet til 
opgave at forvalte overtilsynet med lovenes opret
holdelse, politivæsenet, retsplejen, skiftevæsen, 
fængsler og straffeanstalter, desuden brandforsik
ring, lensvæsen, offentlige stiftelser og udskrivning 
til landkrigs- og søkrigstjeneste. Islandske og fæø
ske sager hørte indtil 1861 til indenrigsministeriet, 
blev så overført til justitsministeriet, der så igen i 
1874 afgav de islandske sager til et særligt ministe
rium for Island.

I begyndelsen af 1870’erne mistede ministeriet 
også bl.a. brandforsikringen, der privatiseredes 
samt administrationen af Det kgl. Vajsenhus, Det 
kgl. Frederiks Hospital og Den kgl. Fødsels- og 
Plejestiftelse, der alle overgik til kultusministeriet. 
Ved en omorganisering af ministerierne overgik i 
1914 tilsynet med den offentlige børneopdragelse, 
stadfæstelsen af sundhedsvedtægter og udskriv
ningsvæsenet til indenrigsministeriet. Men dette 
resulterede ikke i et fald af antallet af udgående 
skrivelser fra ministeriet, der nåede et foreløbigt 
højdepunkt i 1919 i forbindelse med gennemførel
sen af retsplejeloven.

Justitsministeriet havde fra gammel tid opsyn 
med de offentlige forlystelser, dog ikke Det kgl. 
Teater. Forlystelseslivet overgik til kulturministeri
et, da dette oprettedes i 1961.

Ud over gennemgangen afjustitsministeriets de
partements historie er et helt afsnit i bogen viet 
fængselsvæsenet, der allerede i 1848 fik en faglig 
centralledelse, og dettes udvikling fra 1848 til vore 
dage.

Bogens sidste tredjedel er en registratur over 
arkivalier afleveret til Rigsarkivet fra justitsmini
steriet og den afslører, hvilke store muligheder der 
her er for at udvide kendskabet til periodens rets- 
og kulturhistorie. En ny verden er åbnet for rigshi
storikere og lokalhistorikere.

Birgitte Dedenroth-Schou
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Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til 
dets benyttelse. En oversigt. I -  II, Viborg 1980 
-  1981, 272 s. + 261 s., kr. 61 + 61.

Landsarkivet i Viborg er det sidste landsarkiv, der 
har laet sin guide -  en oversigt over arkivets ind
hold og hjælpemidlerne til benyttelsen. Landsarki
vet for de sønderjydske landsdele lagde ud i 1944 
(Vejledende arkivregistraturer VI), men i nyere 
tid var det Landsarkivet for Sjælland, der i 1966 
udarbejdede modellen for hvorledes en »guide« 
skulle være, og denne model er blevet fulgt først af 
Landsarkivet for Fyn og nu Landsarkivet for Nør
rejylland.

Formålet har ikke været at udgive en arkivregi
stratur over landsarkivernes samlinger -  det havde 
været en umulig opgave at få et så stort materiale 
trykt, -  men det, man har villet er at give en kort 
oversigt over den administrationshistoriske udvik
ling således som den er afspejlet i landsarkivernes 
samlinger, samt en kortfattet oversigt over de en
kelte arkivfonds indhold med angivelse af yderår 
for de vigtigste grupper. Ikke egentlige arkivregi
straturer, der kan bestilles arkivalier efter på arki
vernes læsesale, men en summarisk oversigt, der 
giver mulighed for at man i lænestolen derhjemme 
kan forberede sit arkivbesøg, således at man direk
te kan gå til de relevante seddel- og folioregistratu- 
rer på læsesalen ved ankomsten til landsarkivet.

Landsarkivet i Viborg er kommet sidst med sin 
guide, men den er også blevet den bedste af de tre i 
rækken. De administrationshistoriske indledninger 
er fyldigere end de tidligere f.eks. om toldvæsenets 
arkiver, udskrivningsvæsenet m.m. Meget nyttigt 
er det også at der er gode henvisninger til littera
tur, der belyser arkivernes indhold og kildeværdi. 
Man er derfor også blevet nødt til at udsende 
værket i to bind, hvor Hans Worsøe har stået som 
hovedredaktør af bd. 1, der omfatter lens- og amts
administration, den finansielle administration, den 
retslige administration og den kommunale admini
stration, mens Poul Rasmussen i bd. 2 har taget sig 
af de gejstlige arkiver, sundhedsvæsen, brandfor
sikring, udskrivningsvæsen, trafik m.m. og arkiver 
af privat proveniens, begge med støtte fra landsar
kivets øvrige sektionsledere.

På flere punkter er bøgerne allerede forældede -  
der sker løbende afleveringer, yderårene skal så 
korrigeres og nye arkivfonds føjes til. Men største
delen af det, der står, vil være korrekt også langt 
frem i tiden. Arkivbenytterens tilværelse er blevet 
lettet umådeligt ved udgivelsen af dette værk. Det 
næste man så kan ønske sig er, at der bliver tid til 
udgivelse af flere egentlige arkivregistraturer.

Birgitte Dedenroth-Schou

Ole Feldbæk: Danmarks historie, 4: Tiden 1730— 
1814. Gyldendal 1982, 383 s., kr. 260.

Med Ole Feldbæks bind af Gyldendals danmarks
historie, der omhandler tiden 1730-1814 (for 
udenrigspolitikken dog 1720-1814) brydes den 
kronologiske rækkefølge; bind 3, der skal omfatte 
tiden 1648-1730, foreligger endnu ikke. -  Ole 
Feldbæks bind har som duplikeret manuskript væ
ret tilgængeligt siden 1974 og er i de mellemliggen
de år blevet anvendt ved undervisningen på bl.a 
Københavns Universitet, ligesom det er blevet be
nyttet og kommenteret i den løbende historiske 
forskning. Der kan konstateres omfattende ændrin
ger i teksten siden 1974. Kunne det oprindelige 
manuskript karakteriseres som en ajourført op
summering af Danmarks historie 1730-1814, så 
repræsenterer det endelige resultat snarere et ven
depunkt i synet på perioden, der fremstilles som 
præget af vedvarende, mangesidet vækst. Hånd i 
hånd med dette går en gennemført respekt og ag
telse for periodens pragmatiske styre. Væk er ideen 
om, at Danmark stod i stampe til slutningen af 
1700-tallet. Væk er den skepsis, grænsende til 
modvilje med enevælden, der næsten undtagelses
frit har præget de store synteser i dansk historie
skrivning siden C. F. Allen (1811-71).

I det følgende vil der først blive givet en kort 
beskrivelse af bogen med enkelte bemærkninger 
fortrinsvis af betydning for dens funktion som uni
versitetslærebog og håndbog i 1700-tallets historie. 
Dernæst vil Ole Feldbæks tese om, at Danmark i 
1700-tallet var et samfund i permanent, mangesi
dig vækst blive diskuteret med særlig henblik på 
spørgsmålet om vækstens årsager. Værkets dobbel
te karakter som håndbog i og som ny helhedsopfat
telse af det attende århundrede vil forhåbentlig 
retfærdiggøre denne disposition.

I.
Den egentlige fremstilling af perioden 1730-1814 
er på 301 s., opdelt i 66 §§, der er grupperet i en 
indledning (§§ 1-3), 8 hovedafsnit (§§ 4—65) og en 
sammenfatning (§ 66). Første hovedafsnit (§§ 
4-10) giver et tværsnit af det danske samfund 
omkr. 1730 inden for rammerne af det dansk- 
norsk-slesvig-holstenske monarki (39 s.). De 7 føl
gende giver en række længdesnit gennem perioden 
1730-1814: først regering og administration (§§ 
11-19, 43 s.) og den generelle økonomisk-sociale 
udvikling (§§ 20-26, 35 s.). Derefter et afsnit på 49 
s. -  bogens største -  om landbosamfundet (§§ 27- 
37) og to mindre på hhv. 33 og 25 s. om bysamfun
det (§§ 38-45) og om tro, viden og holdninger (§§ 
46-52). De to sidste afsnit (§§ 53-60 & 61-65, i alt 
58 s.) handler om forholdet til udlandet, først som 
det formede sig under den exceptionelt lange fred
speriode fra 1720, derefter som det var under kri
gen 1807-14.
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Mens man i manuskriptet fra 1974 kunne spore, 
at forf.s oprindelige arbejdsområde var handelshi
storie og udenrigspolitik, så er dette næppe længe
re muligt. Samtlige 8 hovedafsnit ligger på et be
mærkelsesværdigt højt, ensartet niveau. Ole Feld- 
bæk giver overalt så vidt muligt alle grundlæggen
de oplysninger -  hvad, hvor, hvor mange og hvornår. 
Helhedsindtrykket er derfor, trods fraværet af no
ter og trods den absolutte, dvs. ikke-diskuterende 
fremstillingsform (jf. s. 14) hverken autoritært eller 
påståeligt.

Litteraturoversigterne, der udgør sidste para
graf i indledningen og i hvert hovedafsnit (§§ 3, 10, 
19, 26, 37, 45, 52, 60, 65) er fyldige og instruktive. 
Dog kan karakteristikken af de enkelte titler under
tiden forekomme afglidende og lidt mekanisk ved 
den hyppige brug af næsten synonyme adjektiver 
som f.eks. >god<, >perspektivrig<, >væsentlig< og >lø- 
dig<. -  Lejlighedsvis forplanter denne tendens sig 
ud i selve teksten. Dette er dog kun mindre skøn
hedsfejl i forhold til forf.s kontante, moderne 
sprog, der harmonerer godt med rokoko- og empi
retidens intellektuelle kølighed.

I de tre paragraffer som følger efter den egentli
ge fremstilling finder man en 12-siders oversigt 
over kilder til studiet af perioden 1730-1814 (§ 67), 
en oversigt over referenceværker, dvs. bibliografi
er, arkivregistraturer og biografiske opslagsværket 
(§ 6 8 -5  s.) og en 8 sider lang liste over kildepubli
kationer vedr. perioden (§ 69). Kildeoversigten (§ 
67) er orienteret mod arkivalier; trykte kilder (avi
ser, tidsskrifter og bøger) forbigås.

Uden for paragrafnummereringen findes en liste 
over relevante tidsskrifter og årbøger (s. 342f.) og 
en såkaldt bogliste, en 34 sider lang alfabetisk 
ordnet bibliografi over bøger, tidsskriftsafhandlin
ger og visse utrykte arbejder, navnlig universitets
specialer. Boglisten giver de fuldstændige biblio
grafiske data for den litteratur, hvortil der er blevet 
henvist i de ovf. omtalte litteraturoversigter1 og 
rummer derudover et bredt udvalg af den nyere og 
betydelige dele af den ældre litteratur om perioden 
1730-1814. Ole Feldbæks princip om navnlig at 
medtage den nyere litteratur (jf. s. 347) er i det

hele udmærket, selv om det i enkelte tilfælde bety
der, at ældre, solide værker er gledet ud til fordel 
for nyere, mere tvivlsomme.2

Som i de foregående bind af Gyldendals dan
markshistorie savner man elementære krydshen
visninger i boglisten, f.eks. mellem J. H. Bangs og 
Peter Brocks udgaver af Chr. VI.s dagbøger. Det 
er ligeledes et savn, at boglisten ikke giver nogen 
vejledning til anmeldelseslitteraturen, der for de 
sidste 35 år, nemlig fra 1947, hvor Dansk Historisk 
Bibliografi slutter, efterhånden er blevet uoverskue
lig. En udtømmende oversigt over anmeldelser af 
alle de fortegnede, eller bare af de siden 1947 ud
komne bøger ville næppe være mulig; i hvert fald 
ikke hvis det skulle ske på den absurd pladskræ
vende måde, der er forsøgt i bd. 2, hvor et antal 
mere eller mindre vilkårligt udvalgte anmeldelser 
er registreret som selvstændige indførsler. En løs
ning kunne være i forbindelse med de enkelte ind
førsler i kortest mulige form at henvise til centrale 
anmeldelser. Efter Erik Rasmussens disputats fra 
1955 om Kurantbanken 1737-73 kunne således 
noteres: HT 11 rk V. Dette ville være tilstrækkeligt 
til at sikre, at Povl Bagges vigtige anm. i Historisk 
Tidskrift ikke glider ud af den kollektive erindring.

II.
Et ledemotiv for Ole Feldbæk er som nævnt væk
sten i 1700-tallets danske samfund. Hele vejen 
igennem forfølges væksten og de forandringer, der 
fulgte af denne, og som betød, at landet ved slut
ningen af Chr. VII.s regeringstid var blevet uken
deligt for de ganske fa, som kunne huske tilbage til 
Fr. IV.s tid. Man møder væksten i befolkningstal
let, i produktionen, i indenrigs- og udenrigshande
len, i statsbugettet og i den voksende administrati
ve og militære effektivitet. Retsplejens udbygning 
og standardisering, den stigende betydning af den 
offentlige mening og de store landskabelige æn
dringer, bl.a. som følge af udskiftning og anlæg af 
nye veje, peger ligeledes på hver deres måde i 
retning af vækst og forandring. Et andet aspekt af 
vækst og forandring, som forf. lægger stor vægt på, 
er den øgede klassedeling, der slog igennem både

1. Dog leder man forgæves efter Københavns Universitets 14 bind store jubilæumsskrift (1979- ), hvortil
der henvises s. 250. Man finder kun med vanskelighed Statistiske Undersøgelser, 24: Kreditmarkedsstati
stik, hvortil der henvises s. 131 og 145, idet dette arbejde er anbragt under forfatteren (Bjerregaard 
Jensen). Kapitelstakster i aldre og nyere tid, hvortil der er henvist s. 141, skal til gengæld findes under 
scriebetegnelsen: Statistiske Meddelelser. Ståle Dyrvik m.fl., Norge under eneveldet 1720-1800, hvortil der 
henvises s. 66, er gemt under Handbok i Norges historie (uden angivelse afStåle Dyrviks navn). Af andre 
uregelmæssigheder kan nævnes, at Vilhelm la Cours danmarkshistorie skal findes under titlen (Dan
marks Historie), mens C. F. Allens tilsvarende præstation findes under forfatternavnet. -  Én af bogens fa 
trykfejl, muligvis den eneste meningsforstyrrende, findes i boglisten s. 361, hvor et arbejde af Jens 
Holmgaard angives som trykt i Kultur- istf. Åirføhistoriske Samlinger.

2. Således burde Jørgen H. Monrads e.m.m. underlødige bog fra 1976 om Den københavnske klub 1770-1820 
(jf. nærv. tidsskr., XXIX, s. 335f.) ikke have kunnet udkonkurrere de pålidelige værker om klublivet, 
som Knud Bokkenheuser o.a. udsendte omkr. århundredskiftet.
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inden for by- og landbosamfundet i løbet af 1700- 
tallet.

Mangelen på fyldestgørende statistisk materiale 
gør det nogle steder vanskeligt for Ole Feldbæk i 
detaljer at underbygge tesen om vækst, og andre 
steder fremsættes påstande, der kan anfægtes. Det 
gælder f.eks. når det hedder, at landbrugsproduk
tionen »fra midten af århundredet ... steg dobbelt 
så stærkt som befolkningstallet« (s. 119). Der er 
ingen tvivl om, at landbrugsproduktionen steg be
tragteligt i tiden efter 1750, og det er også muligt, 
at den steg dobbelt så hurtigt som befolkningstal
let. Spørgsmålet er naturligvis, hvordan forf. kan 
vide det så nøjagtigt. Her er et af de få tilfælde, 
hvor den absolutte stil må siges at give læseren en 
falsk tryghed. Som helhed fremlægges dog så man
ge, hinanden supplerende og af hinanden uafhæn
gige indicier på vækst og forandring inden for alle 
dele af samfundet i 1700-tallet, at tesen står til 
troende.

III.
Et centralt problem er hvad der fremkaldte denne 
vækst. Ole Feldbæk behandler ikke dette spørgs
mål samlet. Af teksten synes dog at kunne frem
drages mindst tre nogenlunde adskilte svar: (1) 
Der antydes en sammenhæng mellem befolknings
væksten og den øvrige vækst. Karakteren af denne 
sammenhæng er imidlertid ikke klar. På den ene 
side omtales den kraftige stigning i befolkningstal
let som »den væsentligste vækstfaktor« (s. 111). På 
den anden side forklares væksten i befolkningen 
ved bl.a. den øgede produktion, der gav et bedre 
ernæringsgrundlag (s. 124). (2) Den lange fredspe
riode 1720-1807 bringes i forbindelse med væk
sten. Bl.a. fik erhvervslivet ro til at udvikle sig (s. 
313). Denne forklaring er umiddelbart tiltalende, 
men rejser spøgsmålet om, hvorfor det tilsynela
dende ikke hæmmede den almindelige europæiske 
vækst, hvori den danske indgik som et integreret 
led, at den ene stormagtskrig fulgte efter den an
den gennem hele 1700-tallet. Dette spørgsmål be
svares ikke. (3) Endelig henvises til, at der i løbet 
af århundredet foregik en gennemgribende moder
nisering (også kaldet »professionaliserings »specia- 
lisering< og >effektivisering<) af alle betydningsfulde 
samfundssektorer. Denne modernisering var 
grundlaget for landets øgede økonomiske, admini
strative og militære kapacitet, altså for væksten. 
Også denne forklaring ender imidlertid blindt, idet 
moderniseringsbølgen fremstår som selvforklaren

de. Dette ses således i fremstillingen af centralad
ministrationens udvikling mod et moderne, sam
fundsstyrende og -kontrollerende bureaukrati (s. 
85-87, jf. også s. 259). På samme måde fremstilles 
flådens professionalisering og specialisering reelt 
som selvforklarende (s. 100, sml. s. 220 f.).

Det der her især savnes er opmærksomhed over 
for den naturvidenskabelige udvikling og for den
nes betydning. Naturvidenskabernes selvstændigt 
vækstskabende funktion er ikke svær at påvise. 
Således havde den administrative effektivisering 
og professionalisering i 1700-tallet bl.a. sin forud
sætning i, at man takket være triangulationsbasere 
opmålinger for første gang fik et pålideligt overblik 
over det land, man skulle administrere (jf s. 10, 
86f.). Disse opmålinger var imidlertid et praktisk 
resultat af udviklingen inden for de eksakte viden
skaber, navnlig matematikken, således som det 
personificeres af Thomas Bugge (1740-1815), på 
én gang førende matematiker og ledende inden for 
den geografiske opmåling. På samme måde stod 
den forbedrede maritime navigation og udviklin
gen inden for våbenteknologien i nøje forbindelse 
med fremskridt inden for matematikken. Også det
te kan illustreres med et dansk navn, nemlig J. M. 
Geuss (1745-86), der både arbejdede med den 
rene matematik og forfattede en række internatio
nalt anerkendte arbejder af matematisk natur om 
minervæsenet. Et andet udtryk for sammenhæn
gen mellem matematik og våbenteknologi er Vi
denskabernes Selskabs matematiske prisspørgs
mål, f.eks. for 1785: »At bestemme de hensigts
mæssigste Dimensioner af Bombekastere, naar Di
ametren af Kuglen, der skal udkastes, er given, og 
Krudtmængden er proportionel med Kuglen. End
videre at bestemme Virkningen i det vandrette og 
skraa Skud tilligemed Principerne for Stabilite
ten«.3

For at vurdere rækkevidden af den her skitsere
de sammenhæng mellem matematisk analyse og 
udviklingen inden for centrale samfundsområder 
må yderligere tages i betragtning, at matematiske 
nyskabelser, så snart de var omsat til formler og 
tabeller, kunne anvendes af enhver, der havde gen
nemgået et kursus i landmåling ved universitetet 
eller fulgt en forelæsningsrække i anvendt matema
tik på søkadetakademiet. Effekten af de matemati
ske landvindinger rakte derfor langt ud over de 
kredse, hvor man havde dybere indsigt i matemati
ske problemer.4 Omkr. 1780 kunne en hvilken som 
helst landmåler som følge af de sidste 100 års

3. Chr. Molbech, Det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Historie i dets første Aarhundrede 1742-1842. Kbh., 
1843, s. 564 f. (Opgaven var udskrevet på latin. Den her gengivne overs. er efter S. A. Christensen, 
Matematikens Udvikling i Danmark og Norge i det XVIII. Aarhundrede. Odense, 1895, s. 226). -  Se også f.eks. 
opgaven for 1776, anf. arb., s. 562.

4. Jf. H. G. Zeuthen, »Ved Forelæggelsen af »Mathematikens Historie i 16. og 17. Aarhundrede«« i: Over
sigt over det kgl. Da. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1903. Kbh., 1903. 553—72, s. 572.
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fremskridt inden for matematikken gennemføre ge
ografiske opmålinger med en præcision, der var 
utænkelig, da man 100 år tidligere foretog opmå
lingerne til Chr. V.s matrikel. Af tilsvarende grun
de kunne søofficererne i slutningen af 1700-tallet 
navigere deres skibe og anvende deres skyts med 
en nøjagtighed, som ikke var mulig først i århun
dredet. -  Man kan udmærket som Ole Feldbæk 
sige, at Chr. VII.s flådeofficerer var mere profes
sionelle end Fr. IV.s. Men man kan komme et 
skridt længere. Indholdet af denne øgede professio
nalisme var nemlig udviklingen inden for naturvi
denskaberne, der nu bød på resultater, som ikke 
var til stede på Fr. IV.s tid.

Også på andre områder kan moderniseringen 
sættes i forbindelse med udviklingen inden for de 
eksakte videnskaber. De forbedringer i monarkiets 
fysiske infrastruktur, som var resultatet af århun
dredets vej- og kanalbyggeri (jf. s. 206, 212) var 
bl.a. afhængige af udviklingen inden for ingeniør
videnskaberne, således som det fremgår af Aage 
Rasch’s bog om Ejderkanalen, bygget 1777-84? 
Ligeledes kan udviklingen inden for landbruget, 
bl.a. den s. 186 nævnte begyndende forædling af 
kvægracerne, betragtes som et udslag af fremgan
gen inden for fag som zoologi og biologi.

Alt i alt er det derfor et savn, at Ole Feldbæk 
forbigår de eksakte videnskaber, ikke bare i selve 
fremstillingen, men også i § 68 (referenceværker) 
og i boglisten. Der mangler henvisninger ikke bare 
til væsentlige monografier som Julius Petersens og 
Gordon Norries medico-historiske arbejder, men 
også til bibliografisk-historiske oversigtsværker 
som Niels Nielsen, Matematiken i Danmark 1528-1800 
(1912), C. C. A. Gosch, Udsigt over Danmarks zoolo
giske Literatur, I—III (1870—78, især bd. 11,1 og 
III), Carl Christensen, Den danske Botaniks Historie 
med tilhørende Bibliografi, I—11 (1924-26) og Axel 
Garboe, Geologiens historie i Danmark, I (1959). Den 
eneste nøgle, som er medtaget til denne side af 
1700-tallets samfund, er Ole Karup Pedersens 
landbrugsbibliografi fra 1958. Men det skyldes ud
trykkeligt, at man heri finder en fortegnelse over 
den politiske debatlitteratur fra landboreformperio- 
den (s. 194). Den humanistiske historieforskning 
lukker sig således om sig selv, i øvrigt i overens

stemmelse med den almindelige tradition i dansk 
historieskrivning, ikke mindst for så vidt som an
går behandlingen af 1700-tallet.6 Denne tendens 
mod humanistisk selvtilstrækkelighed er forment
lig bl.a. forbundet med den forkærlighed for arki- 
valske kilder, der som nævnt også findes hos Ole 
Feldbæk. Denne forkærlighed leder uden om na
turvidenskaberne, hvis udvikling fortrinsvis skal 
følges i den trykte litteratur, og kan derfor siges at 
være med til at spærre for indsigt i en vigtig side af 
baggrunden for den dynamik, som kendetegnede 
1700-tallet.

Thorkild Kjærgaard

Vagn Dybdahl: Det nye samfund på vej 1871-1913. 
Dansk social historie 5. Gyldendal. 1982, 309 
s., ill.

Vagn Dybdahls bog, »Det nye samfund på vej 
1871-1913« udgør femte bind af den danske social
historie, der herved er afsluttet, idet bind 6 og 7 om 
perioden fra 1914 jo udkom i 1980.

Forudsætningerne for at skrive en socialhistorie, 
der har selvstændig værdi for forståelse af sam
fundsudviklingen er helt anderledes gunstige for 
denne periode end for de forudgående. I bind 1-3 
er kræfterne og pladsen i virkeligheden koncentre
ret om en nødtørftig klarlæggelse af produktions
forholdene, retssystemet og befolkningens sam
mensætning som er nødvendige strukturelle betin
gelser eller almene rammer for det sociale liv men 
jo ikke selv udgør substansen i dette. Såvidt denne 
opgave lykkes, er resultatet snarest en form for 
økonomisk historie, eller måske snarere en række 
historiske økonomiske samfundsbeskrivelser -  idet 
der jo ikke er netop den koncentration om produk
tionsudviklingens love og dynamik, der gør økono
misk historie til et særligt fag.

Når der i disse første bind kun glimtvis kastes 
direkte lys over socialhistoriens flertydige, men 
dog fornuftigvis ikke altomfattende område, er 
grunden først og fremmest, at der nærmest ikke 
eksisterer noget kildemateriale til en substantiel

5. Ejderkanalen = Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, 49. Aabenraa, 1978, s. 47-58. -  Det 
må beklages, at Aa. Rasch ikke fik lejlighed til at afslutte sine studier over de teoretiske forudsætninger 
for dette vældige ingeniørarbejde, jf. anf. arb., s. 137, n. 12 (anm. af udgiveren Birgitte Dedenroth- 
Schou).

6. Hverken C. F. Allen, Edvard Holm eller den af Erik Arup og Albert Olsen påvirkede »Historikergrup
pe«, der udsendte en danmarkshistorie i begyndelsen af 1950erne (med Gunnar Olsen, Fridlev Skrub- 
beltrang og Kamma Struwe som forfattere af de her relevante afsnit) interesserede sig for naturviden
skabernes udvikling i 1700-tallet. Det samme gælder Sv. Cedergreen Bech og Jens Vibæk, der skrev 
bindene om 1700-tallet i Politikens danmarkshistorie fra 1960erne. Eneste undtagelse, der ikke har faet 
efterfølgere, synes at være Th. A. Müller, der gav en kortfattet oversigt over naturvidenskabernes 
udvikling i 1700-tallet i Det danske Folks Historie (V. Kbh., 1929. 367-74 og VI. Sst., 1928. 290-95. 
Gentaget i Schultz Danmarkshistorie, III. Kbh., 1942. 634—40 og IV. Sst. o.å. 318-23).
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skildring af forskelle og relationer mellem geogra
fisk, erhvervsmæssigt, retligt eller kulturelt define
rede grupper -  mellem kønnene, generationerne og 
individuelle roller i arbejdsliv, lokalsamfund, fami
lier o.s.v. For oldtidens vedkommende er denne 
mangel så udtalt, at man næppe seriøst kan forsva
re andre løsninger end Niels Lunds »det ved vi 
ikke«, thi faghistorikeren må jo kende grænser for 
brugen af udfyldende hypotetiske konstruktioner 
bygget på analogi til helt andre samfund og helt 
andre tider, på ekstrapolationer og påstået com
mon sense.

Med sin forstandige, søgende fremstilling kan 
Kaj Hørby virkelig på vigtige punkter sandsynlig
gøre, at middelalderens samfund ikke blot i stilart 
og proportioner, men i grundplan og materialer 
byggede på ganske andre præmisser end vort eget. 
Ikke desto mindre må vi jo forkaste den tanke (s. 
270f), at vore egne begreber og målestokke skulle 
være irrelevante for denne fjerne tid -  medmindre 
da social (og al anden) historie overhovedet skulle 
være ørkesløs som erkendelsesgrundlag. Og vi må 
samtidig konstatere, at man ikke uden for meget 
begrænsede områder kan begrunde faste forestil
linger om sociale relationer og processer, endsige 
deres rolle i udviklingen.

Omtrent det samme gælder i virkeligheden La- 
dewig Petersens grundige skildring af 1500- og 
1600-tallet. Her er det muligt at fremdrage kontu
rerne af samfundsøkonomiens opbygning og om
skiftelser, såvel som dens vekselvirkning med sta
tens finanser og reguleringer. Men med små und
tagelser er det de samlede træk i befolknings- og 
produktionsforholdene samt den store politiks lin
jer, der vejer til, således at bogen i sit anlæg kun 
lidet adskiller sig fra normale forventninger til en 
moderne Danmarkshistorie (når udenrigspolitik
ken holdes væk). Særlig de lavere, talstærke sam
fundsgrupper optræder stort set bare som »black 
boxes« -  abstrakte helheder, hvis indre mekanik og 
drivkraft forbliver helt ubekendte. Periodens øvri
ge kendere vil sikkert bekræfte, at denne indsnæv
rede vinkel på socialstrukturen, som værende blot 
et resultat af produktionens proces og udbytte 
samt statens indgreb heri, er dikteret allerede af 
kildestoffet selv. Læserne undgår alligevel ikke at 
føle savnet af en mere massiv udredning af hvad 
autoritets- og beslutningsformer, oplæring og soci
alisation, kommunikationsmønstre, trosformer og 
holdninger til konge, nation, by og slægt kom til at 
betyde for statens liv og styrke, produktionens 
vækst og retning, indbyggernes trivsel og overle
velse.

Først med perioden 1700-1870 åbnes der tilsy
neladende for en systematisk indtrængen i disse 
samfundslegemets fysiologiske, neurologiske og bi
okemiske processer. Økonomhistorikeren Hans 
Chr. Johansen har kunnet nøje sig med summarisk 
at uddrage de relevante rammeoplysninger af den 
nu betydelige oversigtsviden om det økonomiske 
liv, blot med tilføjelse af data om vejret. Med

udgangspunkt i dette samt en ret udførlig befolk
ningsstatistik kan han opstille og i store træk be
skrive de vigtigere gruppedannelser i samfundet 
under dets gang fra patriarkalisme til pengeøkono
mi, fra subsistensøkonomi til selvgenerende vækst: 
godset, landsbyen, sognet, småkøbstaden, familie
bruget o.s.v. Og han kan udfylde dette skema en 
del med oplysninger om levestandard, socialsi
kring, læseevne, muligheder for offentligt virke 
m.v. Skønt oplysningerne stedvis kun er svagt per
spektiverede og slet integrerede -  og skønt adskilli
ge væsentlige aspekter kun omtales skitsemæssigt, 
må man dog bemærke denne bog som et klart 
udspil med et selvstændigt socialhistorisk sigte, 
understøttet af specialundersøgelser, hvor sådant 
var mest påtrængende nødvendigt.

Ret beset er det nok hidtil det eneste af bindene, 
man vil kunne give denne positive karakteristik. 
Thi Svend Aage Hansen og Ingrid Henriksen ven
der på en måde i deres to bind om tiden fra 1914 
tilbage til de første binds socialhistorie -  fra-oven: 
Den væsentligste forskel er vel, at tiden her skæres 
ud i meget kortere snit, omtrent tiår for tiår, i tæt 
forbindelse med det økonomisk-politiske hand
lingsforløb. Da vi her hidtil har savnet solide all- 
roundfremstillinger, udfylder de to tætpakkede 
bind afgjort en vigtig rolle i undervisningssyste
met, og mange andre vil have stor nytte af denne 
kondensering og sammenskrivning af den omfat
tende solide kundskab, der ligger gemt i betænk
ningerne, Rigsdagstidende og tidens debatlittera
tur om relationer, ændringer og spændinger i leve
vilkår, beskæftigelse, tryghed o.s.v. Men alt dette 
anskues mest som konsekvenser af den økonomiske 
udvikling og statens politik, med meget nødtørfti
ge, temmelig konventionelle og mekaniske indkob
linger af socialgruppernes egen dynamik, deres op
levelser, indsigter og reaktioner. Mangt og meget 
kan fremdrages til belysning af de sociale forhold, 
når man således arbejder ud fra den politiske pro
ces, motiverne og resultaterne i de vekslende lov
givningsarbejder, arbejdskonflikter og andre større 
opslag i landets tæt besatte økonomisk-politiske 
kronik. Men man kan ikke på dette grundlag -  
opsat i analogi med Fr. Zeuthens definition af 
socialpolitik -  skrive en socialhistorie, der ikke ale
ne ved sit populariseringspotentiel, men også som 
selvstændig tilgang til forståelse af samfundsudvik
lingen adskiller sig positivt fra økonomisk eller 
politisk historie.

Rent bortset fra, at bind fem altså er blevet 
slutstenen i værket, er der en vis berettigelse i at 
jeg her har fremført det ovenstående synspunkt 
(der så vidt jeg kan se ligger ret nær ved Aksel E. 
Christensen i H. T. 1982). Anken er jo, at de 
enkelte forfattere har skilt sig rimelig godt ved 
denne indsats i historieskrivning, men at man må 
bebrejde forlaget og opdragsgiveren, at der ikke er 
fastholdt noget bestemt fagligt sigte i det store og 
dyre værk, der jo ikke kan ventes remplaceret i 
årtier. Da Vagn Dybdahl vel var hovedmanden i

151



Anmeldelser

værkets søsætning i 1975 har det en betydelig in
teresse at se, hvorledes han selv har grebet opga
ven an.

Dybdahls indsats som forfatter til bind 12 af 
Politikens Danmarkshistorie (1965) og en række 
andre arbejder gjorde det rimeligt at stille store 
forventninger, thi vilkårene er som nævnt relativt 
gode. I modsætning til de tidligere perioder, Hans 
Chr. Johansens kun delvis undtaget, foreligger der 
et omfattende grundlag af samtidig statistik, over
sigtsværker og betænkninger om de fleste sider af 
udviklingen. Alene Scharlings og Falbe-Hansens 
»Danmarks Statistik« (seks bind 1788-1890) og 
Warmings opfølgende håndbog af samme navn 
(1913) gør det muligt at starte flere hestelængder 
foran de andre, og både virksomheds-, forenings- 
og lokalhistorien samt de trykte erindringsværker 
fra perioden danner et mægtigt reservoir af oplys
ninger om forhold, der er centrale for socialhistori
en. Det sidstnævnte materiale er vel endda mere 
omfattende for årene 1871-1913 end for de sidste 
par menneskealdre, og der er ihvertfald en større 
række af grundige historiske afhandlinger om soci
ale forhold, bl.a. et dusin skrifter fra Institut for 
Historie og Samfundsøkonomi 1930-1945. Rent 
bortset fra aviserne, tidsskrifterne og andre kilder 
til selvstændige undersøgelser.

Bogen lever ikke rigtigt op til disse forventnin
ger. Dybdahl har selv i tidligere arbejder bidraget 
til at skildre sider af udviklingen, som har vægt i 
denne sammenhæng, men det dækker dog kun en 
mindre del af opgaven, og når han som her vælger 
at gengive, for en stor del endog bare genoptrykte 
passager fra egne værker, bliver resultatet behæftet 
både med svagheder og med betydelige mangler. 
Store vigtige emner er forbiset, andre behandlet 
yderst stedmoderligt uden inddragelse af bare alle 
de centrale videnskabelige bidrag.

Efter en ganske fornuftig indledning om befolk
ningens vækst og struktur, sundhed og fysik m.v. 
følger flydende omtale af de enkelte befolknings
gruppers stilling og dagligdag. Men kun de højere 
borgerlige (og adelige) lag bliver rigtigt dækket ind 
på denne måde, mens funktionærgruppen (der jo 
også fandtes uden for etaterne) kun strejfes og 
arbejderne på det nærmeste er forbigået som særlig 
samfundsgruppe. Et kapitel om levevilkårene er 
skrumpet ind til næsten ingenting (bortset fra bo
ligforholdene), skønt niveauer, forskelle og ændrin
ger jo nu findes belyst og diskuteret mange steder.

Til bogens gode sider hører de, der behandler 
skolevæsenet, inclusive fag- og efteruddannelsen af 
unge mennesker, og man far også noget med om 
underholdningsvaner. Derimod er der næsten intet 
at læse om kommunikationssystemets former og 
indhold. Danskernes totale omvendelse til at blive 
daglige læsere af lokale politiske opinions- og ny
hedsaviser, til ugebladslæsning og lejlighedsvis 
deltagelse i møder, foredragsaftener o.s.v. hører 
ellers til de vigtigste linjer i den nye tids sociale 
netværk. Det går heller ikke an i denne sammen

hæng at overse udviklingen i tros- og tankeformer
ne. Netop disse tiår så kulminationen på de store 
folkebevægelser, og ændringer i folks stilling til 
samfundslivet-, socialiserings og participations
mønstrene -  var givetvis både revolutionerende og 
komplekse. Bogen burde i langt højere grad have 
fordybet sig i meningslivets, afholdsagitationens, 
kommunalpolitikkens og den lokale arbejdskamps 
konkrete sociale mønster. Selv dette sidste, der er 
så indgående skildret af bl.a. Georg Nørregaard 
(Arbejdsforhold inden for dansk Haandværk og 
Industri 1857-1899, 1943) er blevet en ret tam 
fodformet historie.

I stedet for at øse af dette rige stof gengiver 
Dybdahl over mere end hundrede tryksider sine 
egne forskningsresultater -  dels om handels- og 
håndværksforeningernes start og kamp for næ
ringslovsrevision og lukkelov, dels de statistiske 
opgørelser over den sociale sammensætning i par
tiernes vælgerkorps og medlemskreds. Rent bortset 
fra at en del nyt allerede er kommet til siden Dyb
dahls disputats (»Partier og Erhverv 1-11« 1969), 
bl.a. i Kurt Sørensen (red.): »Venstre -  50 år for 
folkestyret« (1979), giver denne fremgangsmåde 
bogen en helt meningsløs slagside og mangel på 
proportioner. Forfatteren har selv ladet sig vildle
de så langt, at hans afsluttende betragtninger om 
perioden 1871-1913 sammenfattes under titlen 
»det regulerede samfund«. Sådan kan det gå, når 
man skriver over tyve sider om lukkeloven og den 
illoyale konkurrence, men ikke et ord om fastsæt
telse af karleløn på landet, huslejerne på Vesterbro 
eller reglerne om banker og aktieselskaber (hvor 
der først blev lovgivet i 1919). Noget wild west var 
Danmark naturligvis heller ikke ved århundred
skiftet -  men var det trods alt ikke fjernere fra »det 
regulerede samfund« end nogensinde før eller si
den?

En del af bogens indhold viser ganske tydeligt, 
at Dybdahl nok så klart som de øvrige bidragydere 
til værket har øjnet socialhistoriens selvstændige 
muligheder. Det er synd at han ikke har udviklet 
dem for alvor på denne periode, hvor grundlaget 
afgjort er tilstede.

Niels Thomsen

Herregårdsliv. Beretninger fra århundredskif
tet. Udgivet afOle Højrup. Bd. 4—8: Skovfolk 
og skytte, Godsinspektør og forpagter, Tje
nerskabet, Herskabet, Herregård og omegn. 
Nationalmuseet 1981-82, alle bindene mel
lem 191 og 232 s. Løssalgspris pr. bd. kr. 
268,- i abonnement kr. 228.

Med fremkomsten af sidste bind af Herregårdsliv 
har Ole Højrup (O.H.) afsluttet serien på ialt otte 
pragtbind om dagliglivet på danske herregårde i 
tiden 1880-1920. Hele serien består af optegnelser
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indkommet til Nationalmuseets Etnologiske Un
dersøgelser (NEU), og udgiveren har ud fra egne 
studier på området redigeret forskellige afsnit af 
optegnelserne sammen efter tematiske kriterier. 
Det er således beretternes egne skildringer, vi præ
senteres for -  lige fra svinerøgteren til lensgrevin
den. Hvert bind er forsynet med en knap generel 
introduktion og hver kapitel med en lille manchet, 
ligesom O. H. kort præsenterer beretterne, således 
at læseren nogenlunde kan orientere sig blandt de 
mange meddelere, der kommer til orde i værket.

Seriens første tre bind omhandlede forvaltere og 
elever, landbrugets tjenestefolk og stald- og have
folk. Titlerne er alle godt dækkende for indholdet, 
og trods et ret uensartet skriftligt materiale må 
man sige, at værket fremtræder homogent og af
rundet. Der er kvalitetsforskelle mellem beretnin
ger indenfor de enkelte bind, og også mellem bin
dene indbyrdes, men de er dog ikke større, end at 
de virker acceptable. Med kvalitetsforskelle menes 
dog ikke variationer i skriftlig fremstillingsevne, 
men derimod om beretteren skriver (bevidst?) ure- 
flekterende om forhold, hvorom vi måske allerede 
har hundredvis af ret ens beretninger, eller ved
kommende virkelig forsøger at viderebringe oplys
ninger om en bestemt måde at gøre ting (for ham 
eller hende rigtigt) på, om bestemte hændelsesfor
løb, problemer eller udfordringer. Næsten hvert 
bind rummer beretninger af begge typer. O. H. 
Kan givetvis bedst lide den sidstnævnte slags, men 
har været nødsaget til at tage de førstnævnte med 
for at fa alle ønskede temaer belyst. Her har devi- 
cen været: Hellere en mindre god belysning af et 
forhold end slet ingen. Det er nok vilkårene for et 
værk af denne slags. Men nogle gange ønsker læse
ren inderligt, at O. H. selv havde grebet pennen og 
strøget mange ret intetsigende sider. Det må dog 
indrømmes, at i så fald ville hele seriens smukt 
fuldførte editionsprincip være brudt. Man har 
måttet lade sig nøje med, hvad arkivet rummer, og 
hvad man har kunnet indhente via yderligere kor
respondance.

Selve seriens redaktionelle side og disponering i 
forhold til materialets karakter og værkets inten
sion har jeg omtalt i anmeldelsen af de første bind 
(jfr. Fortid og Nutid, bd. 29, hf. 3, 1982, s. 497- 
500). I en dobbeltanmeldelse er det fristende at 
efterspore, til hvilken grad forfatteren/udgiveren i 
kommende bind har taget anmelderens -  i hand 
egne øjne relevante -  indvendinger højtideligt. El
lers er det et taknemmeligt job senere hen at påpe
ge de problematiske forhold med dobbelt styrke. 
Det er tydeligt, at der for mig at se er sket forbed
ringer igennem serien. Billedredaktionen er tyde
ligvis kommet op på et højere plan. Fotografierne 
er ikke alene smukke, men nu har de også mere 
direkte forbindelse med de omtalte forhold. Billed
teksterne er også blevet bedre, idet de nu stilistisk 
og indholdsmæssigt refererer både til hovedteksten 
og til billederne. Vi far i de senere bind desuden 
mange beretninger, som ikke er så stærkt sammen

klippede som tidligere. Endelig er Nationalmuse
ets pressemeddelelser til hvert bind blevet mere 
præcise og informative. Vi far alment at vide, hvad 
bindet handler om og spares for diverse bemærk
ninger, som der ikke er dækning for i bindene. Det 
er, som det skal være.

At O. H. midt i en serie skulle begynde radikalt 
at ændre disponeringen eller editionsprincipperne, 
ville være halsløs gerning, men ét tidligere nævnt 
forhold vil jeg ikke undlade at gentage. Værket 
mangler en solid indledning eller en ditto afslut
ning, selv om en sådan naturligvis måtte blive af 
generel karakter og ikke empirisk kunne tage hen
syn til de mange regionale variationer. At O. H. 
ikke midt i udgiverarbejde ville skrive en blot over- 
sigtsagtig redegørelse for organisationen på en her
regård omkring århundredskiftet, er måske forstå
eligt. Men kommende udgivelser af denne karakter 
kan ikke undvære en sådan indføring eller afrun
ding. Jeg tænker ikke på et selvstændigt forsk
ningsarbejde over indholdet af beretningerne eller 
lignende, men blot på en redegørelse for, hvad en 
herregård (et gods) var for noget, hvordan hoved
bygning, avlsgård, skov og landbruget hang sam
men, hvilke sociale/kulturelle kategorier vi finder 
på herregården, og hvad deres sproglige betegnel
ser var. De læsere, som ikke kender til herregårds
liv, skal nu med notesblokken ved hånden pløje sig 
igennem værket og forsøge at sammenstykke sig 
det helhedsbillede, som udgiveren i mine øjne bør 
hjælpe med at tilvejebringe. Hvis beretningerne 
var mere ensartet skrevet, og hvis de dækkede 
bredere aspekter aflivet, end de trykte optegnelser 
rent faktisk gør, kunne udgiverens store mosaik
edition have sammenfattet temaet herregårdsliv i 
en speciel litterær-dokumentarisk genre. Når dette 
ikke er tilfældet, og sikkert yderst sjældent vil kun
ne lade sig gøre ved beretninger af denne karakter, 
må læseren ad anden vej have chance for at erhver
ve det overblik, som enkeltoptegnelserne ikke i sig 
selv kan give. Hvis læseren kun vil bruge optegnel
sesudgivelser som orienteringer om svundent liv 
eller som interessant underholdning, behøver man 
naturligvis ikke at stille den slags krav. Men Her
regårdsliv kan rent faktisk bruges til mere end det!

Når man læser over 1500 sider trespaltede op
tegnelser, kan man ofte glædes over, hvad man far 
at vide, men interessant nok sker det mindst lige så 
ofte, at læseren reflekterer over, hvad han eller hun 
ikke bliver bekendt med. Dette forhold har intet at 
gøre med O. H.’s udvælgelse af beretninger eller 
lignende (som er god), men bunder alene i, hvad 
meddelerne selv har fortalt og skrevet. Forholdet 
kommer tydeligt frem i bindene om både Tjener
skabet og Herskabet. Bindet om tjenerskabet inde
holder over 30 beretninger fra husjomfruer, køk
kenpiger, kokkepiger, stuepiger, elever, kuske, tje
nere, barnepiger og huslærere. Det er på mange 
områder informative og velskrevne optegnelser. Vi 
hører om, gennem hvilke og ofte kringlede kanaler 
de unge fik de eftertragtede pladser på de store
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gårde, hvad de lavede, hvorledes deres forhold var 
til folkene på avlsgården og i bondelandsbyerne, 
om det interne hierarki blandt tjenestefolkene på 
»slottet«, om hvordan man gennem flid og dygtig
hed kunne avancere, og under hvilke omstændig
heder man ofte mistede sin plads og måske gled 
helt ud af herregårdsmiljøet. Der berettes også lidt 
om tjenestefolkenes herskab. Hvad herren og fruen 
forventede, de gjorde; om deres børneopdraglese 
og måske om forskellen på det liv de oplevede i 
hovedbygningerne i forhold til de miljøer, de selv 
kom fra og måske senere vendte tilbage til. Men vi 
hører uendelig lidt om de konflikter, der uvægerligt 
må eksistere i et sådant socialt forhold på en herre
gård. Intet om de holdninger, man som tjenerskab 
måtte bøje sig for, hvis man ville beholde pladsen. 
Ingen reflektioner over for de mange af de unge 
mærkelige forhold, de må have oplevet og undret 
sig over. Herskaberne er indirekte til stede på hver 
eneste side, men i selve teksten forsvinder de i 
ubemærkethed. De fleste af beretningerne er skre
vet, da meddelerne er blevet ældre mennesker og 
har været borte fra herregårdslivet i mange år, 
men læseren fornemmer, at det stadig er i rollen 
som aktivt tjenende tyende, de udtaler sig. Og de 
fortæller alle kun, hvad der næsten kunne siges, 
mens andre hørte på det. Aldrig om de ting, de må 
have talt om på pigekamrene, ved opvasken, i 
folkespisestuen, eller i hestestalden. Her er der stor 
forskel på disse beretninger og de (indu
stri) arbejderberetninger, der i disse år lige ud ad 
landevejen nok skildrer arbejdslivet, men også for
tæller om forholdet til arbejdsledere og arbejdsgi
vere. Om forholdet til herskabet eller om selve 
herskabets holdninger og livsidealer er der ikke 
meget at hente. Men hvad nu, hvis vi går til næste 
bind, som netop drejer sig om godsejerfamilierne?

Her har seks forskellige godsejere (heraf fire 
kvinder) haft mulighed for at skrive om det for 
mange aflukkede og eksotiske liv, der foregik in
dendørs i hovedbygningerne og mellem »ligestille
de«. Måske med undtagelse af Ada Kiærs korte 
beretning (født Reedtz Thott, gift (1) Juel Brock- 
dorff) er disse optegnelser desværre tynde og på 
mange felter underlig tilknappede. I forhold til den 
ret store samling herregårdserindringer, der allere
de er udgivet, supplerer disse skildringer ikke med 
ret meget af interesse. De er næsten alle mere eller 
mindre følsomme tilbageblik på ungdomstiden på 
herregården. De fleste af beretterne har kun i bar
ne- og ungdomsårene levet på den gård, de skriver 
om, og har senere hen udelukkende vedligeholdt 
kontakten i ferierne. Dvs. det skildrede er oplevet 
af meget unge mennesker, som ikke har haft større 
mulighed for at kontrastere det sete med andre 
forhold. Og alle fortæller de som ældre om den 
såkaldte gode tid før 1. verdenskrig. Det kunne 
være interessant, hvis vi ikke var nødt til at lade os 
nøje med disse ungdomsskildringer, men havde 
beretninger fra godsejere og deres ægtefæller, som 
så at sige skrev på et tidspunkt midt i deres liv.

Dette med at forholdene er oplevet indefra, skal 
imidlertid ikke misforstås. Det, som her er det 
centrale, er, hvad der berettes fra indercirklerne. 
Det er her, monotonien hurtigt melder sig. Det er 
dagens forløb, møblerne, familien, højtider, selska
ber, (jagterne er som regel fyldigt omtalt), under
visningen og legene, som beskrives i enkeltheder. 
Så skete der det, derefter gjorde vi således, og 
endelig hændte dette eller hint. I omgangskredsen 
foregik det stort set lige sådan, måske med enkelte 
variationer. Kun i Ada Kiærs flygtige skildring far 
vi antydninger af, hvordan livets udfordringer for 
godsejere kunne tage sig ud. Hvad de stræbte mod, 
hvad deres holdning til forskellige tildragelser var, 
hvad der var rigtigt og forkert at beskæftige sig 
med etc. Bindet er fuldt af forløbsbeskrivelser, men 
næsten blottet for hvad der hos herskaberne ideo
logisk strukturerede disse forløb. Det skriver man 
åbenbart ikke om. Men derved bliver de træk af 
social og kulturel karakter, vi far præsenteret, også 
svært begribelige. De virker blot for de fleste læsere 
fremmedartede, men hjælper ikke meget til i egent
ligste forstand at forstå dette godsejerliv. Man 
kommer ved læsningen af Herskabet til at længes 
efter flere af beretningerne af herregårdshusmæn- 
dene, eleverne og forvalterne i seriens to første 
bind.

Disse bemærkninger skal dig ikke afholde kom
mende læsere fra at stifte bekendskab med tilværel
sen -  eller tilværelserne -  i herregårdenes saloner, 
værelser og kælderkøkkener. Det må blot erindres, 
at der ikke findes nogen entydig model for, hvorle
des alle aspekter af det, vi kalder livet eller virke
ligheden, kan beskrives. NEU’s spørgelister til 
skriftlig besvarelse har givet bedre udbytte i nogle 
miljøer end i andre. En tjenestekarl eller forvalter 
kan give en mere sammenhængende skildring af 
aspekter som fysiske omgivelser, arbejde og (faste) 
forpligtelser end en godsejerfrue. Hun beskriver 
nøje sine omgivelser (stuer, have og eventuelt køk
ken), men har svært ved at definere sit »arbejde« i 
samme forstand som den ansatte karl. Og hvem 
eller hvad definerer hendes forpligtelser? At hun 
føler, at hun har forpligtelser er uomtvisteligt, men 
når hun skal skrive dem den, far vi fx kun præsen
teret de mange forberedelser i forbindelse med 
jagtmiddage etc., men aldrig overfor hvem eller 
hvad disse forpligtelser gjaldt. Dette kan naturlig
vis forekomme ganske indlysende. Men så må vi jo 
skaffe os disse forhold belyst ad anden vej. Fx 
gennem samtale (direkte interviews) mellem gods
ejerfamilien og en person, som kan stille uddyben
de spørgsmål, og som selv kender lidt til det pågæl
dende miljø. Denne reportageform kendtes tidlige
re fra visse blade og aviser, men er nu forsvundet 
fra den moderne (begivenheds)-journalistik. Må
ske var det værd at tage denne genre op igen i 
museets formidlede arbejde. Udenlandske litteræ
re magasiner dyrker den stadig med udbytte, og 
den ville bryde lidt af den ensformige stil i beret
ningerne samtidig med, at vi ville fa belyst mange
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forhold mere dybtgående. Nogle vil måske finde 
formen for subjektiv, men erindringsoptegnelserne 
besidder i sig selv ikke nogen større »sandhedsvær
di«. Det er også produkter af helt subjektive struk
tureringen af erfaringsstof.

Nuvel, hvad Herregårdsliv angår i den udform
ning, serien nu fremtræder i, må man sige, at O. 
H. har haft en heldig hånd i valg af tema og -  de 
forhåndenværende begrænsninger taget i betragt
ning -  også i selektion af beretninger. Redigerin
gen er gennemført systematisk, og en del skønheds
fejl er blevet rettet hen ad vejen. Dette første store 
udgiverarbejde fra NEU er således bragt til afslut
ning på værdig vis. Denne form for udgivelser af 
beretninger er som nævnt næppe lige velegnet for 
alle de optegnelser om forskellige måder at leve på, 
som arkivet rummer, og de anker man kan fremfø
re overfor værket, burde i mine øjne tages op til 
overvejelse ved kommende udgivelser. Men at Na
tionalmuseet bør fortsætte det indledte arbejde, 
skal der ikke herske tvivl om. Herregårdsliv er 
trykt i et meget stort oplag, og flere af bindene er 
allerede udsolgt, hvilket siger noget om den inter
esse, der i øjeblikket er for bøger om dagliglivet. 
Dette bør så meget mere anspore fagfolkene til at 
drøfte problemerne omkring opfatelsen og frem
læggelsen af dette dagligliv.

Som et særkende for denne serie bør det til sidst 
fremhæves, at O. H. såvel som forlaget har over
holdt tidsplanen for de forskellige binds fremkomst 
på mønsterværdig vis. Sådan kan og bør det gøres.

Palle 0. Christiansen

Hans Neumann: Olgerdiget -  et bidrag til Dan
marks tidligste historie. (Skrifter fra mu
seumsrådet for Sønderjyllands amt, 1), Ha
derslev 1982. 158 s., 13 tvl., kr. 130.

Museumsinspektør Hans Neumann var i over fyr
re år knyttet til Haderslev Museum og virkede der 
ikke blot som historiker, som han var af uddannel
se, men tillige som arkæolog og meget andet,' som 
en leder af et alsidigt museum må gøre. I denne 
undersøgelse af Olgerdiget, der optog ham i adskil
lige år, søger han dels at give en arkæologisk rede
gørelse for dette dige, i ordets gamle betydning af 
grøft eller grav, dels at etablere dets historiske 
kontekst og at vurdere dets betydning for vor op
fattelse af Danmarks ældste historie. Denne proces 
fører vidt, den begynder med en udredning af de 
politiske forhold i Sønderjylland i ældre romersk 
jernalder, og den slutter med en revolutionerende 
nytolkning af indskriften på den store Jellingsten, 
idet Jellingdynastiet opfattes som et udefra, nemlig 
fra det siden romersk jernalder uafhængige rige 
Jylland, kommende dynasti, der erobrede hele

Danmark, dvs. Angel, øerne og Skåne, Halland 
etc. Og undervejs ser vi ikke blot savens indførelse 
i Danmark århundreder før vi hidtil har kendt den, 
vi far også et toldvæsen helt tilbage i romertiden, 
efter romersk mønster, og affatningen af det olden- 
gelske digt Widsith dateres og placeres i Angel før 
udvandringen til England. Der er meget nyt i den
ne bog.

Desværre må man nære en række betænkelighe
der ved Neumanns resultater. Når man arbejder i 
kildefattige tider, hvor hver stump vidnesbyrd må 
udnyttes fra alle synsvinkler, og hvor mange fag 
derfor har interesser, far syntesemageren nemt en 
række vrede specialister på nakken fordi han ikke 
har ydet deres fag retfærdighed, måske endda gjort 
vold på det eller overset det. Neumann kan ikke gå 
ram forbi under denne synsvinkel, men hovedpro
blemet ligger ikke her. Den væsentlige anke mod 
hans arbejde lyder på manglende metodisk strin
gens, hvadenten det drejer sig om historisk, om 
arkæologisk eller om filologisk metode og på mang
lende klarhed i problemstillingens formulering og 
løsning. Endvidere må man ofte konstatere, at 
Neumann ikke er ajour med forskningen på flere af 
de områder, han kommer ind på, men holder sig til 
ældre standardværker. Stedvis forlader han sig til
med, selv på centrale punkter, på sådanne hvad 
kilderne angår og undlader at gå til teksterne selv. 
Dette præger særlig hans behandling af det old- 
engelske materiale.

Olgerdiget strækker sig omtrent fra Urnehoved i 
nord til Gårdesby i syd. Arkæologiske undersøgel
ser har fastslået, at det består af en tredobbelt 
palisaderække, der på nogle strækninger er supple
ret med en vold og en grav på østsiden. Normalt vil 
man tolke en sådan disposition af anlæggene såle
des, at de skal forsvares fra vestsiden, altså vender 
mod øst, men på grundlag af terrænforholdene 
fastslå Neumann, at Olgerdiget må være opført af 
befolkningen øst for det. Et forbillede findes i ro
mernes Limes. Dateringen er vanskelig. Vold og 
grav kan ikke dateres, men rester af palisaderne er 
gjort til genstand for både C-14 og dendro-date- 
ringsforsøg. Resultaterne heraf er pauvre og vidner 
om, at Neumann ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i 
de problemer, der knytter sig til disse metoders 
anvendelse. C -14 prøverne fordeler sig fra kort før 
Kristi fødsel til ca. 600 efter og antyder således en 
meget lang funktionstid. Da Neumann selv regner 
med, at Olgerdiget har spillet en rolle helt til Ha
rald Blåtands tid, ville det have stor interesse, om 
dets vedligeholdelse så langt op i tiden kunne kon
stateres. Men ikke alene på denne baggrund er der 
udtaget alt for få prøver, og de er ikke taget de 
mest hensigtsmæssige steder. Olgerdiget er derfor 
stadig meget løst dateret, og den væsentligste be
tingelse for at indplacere det i en historisk pro
blemstilling er dermed uopfyldt.

En sådan indplacering er imidlertid Neumanns 
ambition. Bag et værk af Olgerdigets dimensioner 
må stå en magtkoncentration af en vis størrelse, og
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der må have været et bestemt formål med at ned
lægge så meget arbejde i konstruktionen. Et egent
ligt forsvarsværk er Olgerdiget ikke. Det bestem
mes i stedet som en trafikspærring opført med det 
formål at lede al trafik på Hærvejen ad en bestemt 
rute, -  og det i den hensigt at opkræve told af den. 
Som bygherre bestemmes anglerne, der således 
markerede deres grænse mod jyderne. Olgerdiget 
er således ifølge Neumann både trafikspærring og 
grænsemarkering, og læseren er ikke overbevist om 
dets egnethed til at tjene noget af disse formål. Fra 
dette uldne udgangspunkt søger Neumann herefter 
at spore anglers og jyders historie i de følgende 
århundreder, både i Danmark og i England. En 
hovedsag for ham er det at fastslå eksistensen af et 
selvstændigt jysk rige, der ikke før efter Harald 
Blåtands indsats udgjorde en del af Danmark. 
Tanken er interessant, men argumentationen for 
den overbeviser ikke. Den bygger ikke på nogen 
metodisk gennemgang af hele kildematerialet, men 
på en optimistisk tolkning af udsøgte bidder. Den 
nytolkning af den store Jellingstens ord om, at 
Harald vandt sig hele Danmark, som indgår i den
ne hypotese, kan derfor ikke anerkendes.

Neumanns arbejde fortjener anerkendelse som 
et forsøg på at gøre det principielt rigtige, nemlig 
at skabe en syntese af de arkæologiske og de histo
riske vidnesbyrd, men det tjener samtidig som ek
sempel på, hvorledes det ikke må gøres.

Niels Lund

E. Porsmose: Bønder, bryder og tjenere. Gårdbru- 
gervilkår på Fyn 1502—1542. OU og Landbo
historisk Selskab, 1983, 109 s., ill., kr. 109,80.

I 1946 udkom A. E. Christensens på mange måder 
banebrydende artikel »Senmiddelalderlige fæste
former som forudsætning for forordningen om livs
fæste af 1523« (trykt i Festskrift til Erik Arup, s. 
134—156). Som den første søgte han at finde virke
lighedsbaggrunden for forordningen ved at forlade 
det normative vurderingsstade og begive sig ned 
på det konkret virkelige plan. Nærmere betegnet 
ved at underkaste to senmiddelalderlige regnska
ber en undersøgelse for at bestemme, hvor udbredt 
livsfæstet var før 1523. Hans konklusion var klar: 
hverken livs- eller arvefæste var stærkt udviklet i 
årene op til 1523.

Som sit sidste bidrag til vor viden om dansk 
historie -  direkte foranlediget af B. Scocozzas af
visning af tanken om det forordningsindførte livs
fæste (i Fortid og Nutid 1981, s. 184—201) og vel 
ikke mindst provokeret af Scocozzas lovgivnings- 
focuserede omhandling -  forsvarede AEC sine re
sultater og metode (i Fortid og Nutid 1982, s. 672- 
681). Han pointerede igen at lovgivning må kræves 
afprøvet mod motivering og virkelighed, og han

afstak en vej til afdækning af det 16. årh.’s sociale 
virkelighed, hvor »det meget spredte og kun i ringe 
grad udgivne eller udnyttede sociale og økonomi
ske kildemateriale fortsat er en kraftig udfordring 
til vore landbohistorikere. Til denne forskning vil 
en redegørelse for forordningen af 14. maj 1523 og 
livsfæstets betydning i det 16. årh. være en vigtig 
introduktion eller udgøre et centralt nøglepunkt 
for forståelsen af landboforholdenes omformning 
under overgangen fra senmiddelalder til nyere 
tid.« (s. 680).

Dette arbejde er igang. E. Porsmoses »Bønder, 
bryder og tjenere.« er et godt skridt udad den vej 
AEC afridsede (samtidig er den et udmærket kor
rektiv til AECs artikel fra 1946).

Midt i en heftig debat om forordningen af 14. 
maj 1523 har Porsmose udkastet et stykke virkelig
hedsfast forskning, som det ikke vil være muligt at 
komme udenom i livsfæste-debatten.

Undersøgelsen dækker Odense Bispegårds gods 
1514—42 og Næsbyhoved Len 1502-10; to geogra
fisk sammenfaldende godskomplekser. Hans mate
riale er de velkendte regnskaber fra Næsbyhoved 
Len og det tidligere ret ubenyttede regnskabsmate
riale fra Odense Bispegårds godt.

Regnskaberne fra de enkelte gods gennemgåes 
systematisk og synspunkter gøres klare med gode 
oversigtskort. Porsmoses resultater er ganske inter
essante, idet han konstaterer væsentlige forskelle 
godserne imellem. Vigtigst af disse er påvisningen 
af et reelt livsfæste på bispegodset med gennem
snitlige fæstetider på 23-24 år mod det kgl. lens 12 
år. (Begge steder er sønnefæsteprocenten dog rela
tivt høj: 22% stigende til 27% mod lenets 18%). 
Årsagen til de store forskelle finder Porsmose i 
godsernes besiddelsesforhold og opbygning. Fæste
godset på Næsbyhoved er centreret omkring stor
driften på Næs by hoved Ladegård, hvor en hård 
hoveribyrde kan forklare et stort fæstergennem
træk i lenets godskerne, mens mere stabile forhold 
dominerer periferien. Herimod er tilstandene på 
Bispegårdsgodset ret stabile; især synes dette til
fældet i godskernen. Godset er opbygget som en 
række fæstegårdskoncentrationer uden særlig stor
drift. Hoveriet må da være minimalt.

Til at forklare lenets mange fæsterskift forudsæt
ter Porsmose yderligere, at lensmanden har haft en 
form for flytningsret. En ganske interessant tanke 
sammenholdt med det faktum, at indtægterne ved 
stedsmål og førlov kunne være ret betydelige. Ek
sempelvis af de 8 gårde i Stige beløb landgilden sig 
til mindre end 1/5 af indtægterne ved fæsternes 
ind- og fraflytning. Eksemplet er måske langtfra 
repræsentativt, men det indicerer at kraftige fæ
sterudskift og korte fæsteperioder på et gods ikke 
var ensbetydende med en dårlig økonomi for gods
herren. (Eksemplet kan sammenlignes med N. 
Skyum-Nielsens eksempel fra 1490 (i »Ærkekonge 
og ærkebisp«, Scandia bd. XXIII, s. 1-101, s. 84), 
hvor alene forsvarsafgiften eller gæsteriet af nogle 
sjællandske gårde beløb sig til 50% af landgilden.
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Man mærker i disse tilfælde en senmiddelalderlig 
udvikling med et afgiftstryk knyttet stærkere til 
fæsterens person fremfor den dyrkede jord)!

Porsmoses bog er et lille overflødighedshorn, 
hvad angår disse små iagttagelser og de delkonklu
sioner, der udledes deraf. Af disse er værd at frem
hæve hans afvisning af AECs gamle tanke om ind- 
fæstningsafgiftens forbindelse med et reelt livsfæ
ste. Istedet argumenterer Porsmose for stedsmålet 
som en art husbondhold, kun ydet ved indgåelsen 
af fæsterens første fæsteforhold på godset.

Megen interesse påkalder hans undersøgelse af 
selvejerne sig. Ved en minutiøs sammenstilling af 
kilder før og efter Næsbyhoved Lens regnskaber 
lykkes det Porsmose at frasie de selvejere, som 
AEC ulykkeligvis medregnede i sine tal og konklu
sioner fra 1946: 130 ialt. Bemærkelsesværdigt er, at 
den gennemsnitlige besiddelsestid kun er 13 år 
mod fæsterens 12! (Det er dog her de urolige til
stande i Lunde herred, der især trækker ned). No
get entydigt billede af selvejernes forhold kan ikke 
gives. Selvejet synes dog mere at have præg af en 
arvepligt end en -ret. I regnskaberne findes således 
eksempler på selvejeres frikøb fra arvepligt og køb 
af ret til at flytte. Man synes således hos Porsmose 
at finde belæg for Erslevs gamle dedinition på 
selvejeren som ‘arvefæster’, der i modsætning til 
fæsteren kun havde større fordring på den fædrene 
gård.

Porsmoses væsentligste konklusion er påvisnin
gen af »at livsfæste, åremålsfæste og fæste på ube
stemt tid utvivlsomt har eksisteret side om side 
såvel på det normative som det virkelige plan i 
årtierne før 1523-ordningen, omend altså med sto
re variationer fra gods til gods«, (s. 100). Han 
argumenterer videre for at disse tre former for 
fæste stadigt anerkendtes retsligt efter 1523. For 
Porsmose kan forordningen af 14. maj 1523 da ikke 
være en livsfæsteforordning -  hverken i sin ordlyd 
eller som kodicliceringslov, og i sit appendix til
slutter han sig da også Scocozza (omend han til
knytter små forbehold).

Værket er naturligvis focuseret på specielt fyn
ske forhold og synes som sådant ret lydefrit. En 
uheldig tendens til at jævnføre det sjællandske vor
nedskab med reelt livsfæste (jfr. s. 11 og 18) må 
dog beklages. Vornedskabet kunne indebære man
ge ting for bonden: bl.a. tvangsflytning (også udaf 
godset) og overtagelse af ledig (og øde) gård. En 
udbredt praksis, hvor bonden i kraft af sin føde
stavnspligt var nødsaget til at forblive på sin gård 
på livstid, er dog endnu ikke påvist.

Den afsluttende hypotese virker besnærende 
men holder næppe for en nærmere undersøgelse. 
Udfra sine resultater går Porsmose til en tolkning 
afChr. 11 ’s Landlov af 1521, som han opfatter som 
et stykke reformarbejde »rettet mod det feudale 
samfunds traditionelle jordlcjebetingelser, nemlig 
livsbreve og ad gratiamsbreve, og til gengæld søger 
at fremme en art forpagtningssystem baseret på 
frie, individuelle aftaler. Det er en nærliggende

tanke, at fæsteforholdene på kronlenet i hovedsa
gen har været baseret på et lignende system«. 
Porsmose har her bidt sig fast i Landlovens § 101, 
som er »rettet mod indgåelse af fæsteforhold på 
uaftalt tid«, (s. 101).

I denne tolkning henholder Porsmose sig ude
lukkende til Kolderup-Rosenvinges gamle manu
skript (trykt i »Samling af Gamle Danske Love«, 
bd. IV, 1824). Paragraffen heri kunne måske synes 
at have til hensigt at reformere fæsterinstitutionen, 
idet den nøgternt bestemmer at fæsteren har ret til 
en aftale om fæstets længde ved dets indgåelse »y 
thy Aar, tholff Aar, lenger eller Stecker. . .« I den
ne periode kan han ikke udvises ifald han overhol
der fæstets betingelser.

Hvad angår forholdet fæster -  jorddrot, er det 
dog ganske problematisk at opfatte Landloven som 
nyskabende og reformerende. Det havde nok været 
formålstjenligt at sammenholde Kolderup-Rosen
vinges manuskript til Landloven med det manu
skript, J. Hvidtfeldt opdagede i 1934 (jfr. dennes 
artikel »Et nyt haandskrift til Christiern den an
dens landlov« i Scandia bd. VII, s. 160-166). De 
er ikke ganske ens; ihvertfald ikke i bestemmelser
ne om landboforhold.

I begyndelsen af tresserne stod en debat om 
hvilket manuskript, der lå tættest på den endelige 
Landlov (jfr. Gyldendals »Danmarks historie«, bd. 
2, s. 24Iff). Debatten synes at være forstummet og 
man kan ærgre sig over, at det aldrig er blevet 
aktuelt at udgive Hvidtfeldts manuskript.

Den relevante paragraf hos Hvidtfeldt (§ 68) har 
et noget andet udseende end Porsmoses refererede. 
Den starter med at bestemme, at ingen bonde skal 
kastes af sin gård, sålænge han er pligtig med 
afgifter og ellers »ære hanss hosbondhæ lydigh och 
hørrigh och(?) thilbørligh thienesthæ.« Paragraf
fen slutter (nærmest som et vedhæng til den første 
bestemmelse): »Wille wy och att nar nogher fæsthe 
gaardt Tha schall hand thendt beholthæ wdj viij 
aaer j thet myndtzsthæ, før handt maaowtwisses«. 
(Fotokopi af denne Landlov haves på Arhus Uni
versitet, historisk institut). I denne udformning 
har den relevante lov snarere til hensigt at forhin
dre for korte fæstemål. Dens motiv synes at være at 
lette det sociale tryk på bonden ved at sætte mind
stemål for fæstets længde, snarere end at ville re
formere fæsteinstitutionen.

Nu skal man nok vare sig for at lægge for meget 
ind i paragraffens explicitte ordlyd, men tolker 
man den relevante paragraf som et tiltag vendt 
mod konkrete urimeligheder fra jorddrotternes 
side, er man mere i overensstemmelse med Land
lovens hele holdning til forholdet fæster -  herre
mand. En noget forarget holdning, der ikke søger 
at reformere men kun at lindre bondens situation. 
Tag f.eks. forbudet mod den ‘ukristelige sædvane’ 
at sælge og bortgive ‘stakkels bønder og kristne 
mennesker’ i vornedskabsområdet (K-R §111, 
Hvidtfeldt § 85) eller forbudet mod den praksis, 
som kongen har erfaret ‘at når nogen bliver mand-
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helgløs, da må man frit slå på ham så meget man 
lyster’ (K-R § 115, Hvidtfeldt § 83).

Løsrevet fra de øvrige paragraffer og især uden 
hensyntagen til Hvidtfeldt-manuskriptets bestem
melse om åremålsfæste kunne Porsmoses tolkning 
synes besnærende, sammenholdt med dem falder 
den til jorden.

At fæsteforholdene på kronlenet skulle være ba
seret på et slags forpagtningssystem synes absolut 
heller ikke bekræftet af de mange kortvarige fæste
mål på Næsbyhoved Len (jfr. tabel s. 84).

Bogen slutter med en excurs til ‘livsfæsteforord
ningen’. I vakuum’et mellem færdiggørelsen af 
Porsmoses manuskript og selve udgivelsen har 
Scocozza ramt ind med sin klare afvisning af tan
ken om det forordningsindførte livsfæste. Porsmose 
har følt sig foranlediget til at forholde sig til Sco
cozza. I sit tillæg bringer han ikke meget nyt til 
torvs bortset fra en omtale af den seneste litteratur 
om emnet og nogle småkommentarer hertil (især 
til Scocozza). De ekstra sider virker som et noget 
overflødigt appendix til et ellers smukt afrundet og 
informationsholdigt værk; et unødigt forsøg på at 
holde sig aktuel med en bog, hvis aktualitet i kraft 
af sin afdækning af faktiske fæsterforhold fremfor 
en tolkning af normativt materiale vil bestå.

Frank Pedersen

Stads administration i Norden på 1700-talet. Det 
nordiska forskningsprojektet Centralmakt 
och lokalsamhälle -  beslutsprocess på 1700- 
talet Publikation 1, Universitetsforlaget Oslo- 
Bergen-Tromsø 1982. 392 s. N.kr. 110,00.

Vi bliver her præsenteret for den første publikation 
fra et nordisk komparativt forskningsprojekt, der 
så dagens lys på det nordiske historikermøde i 
Uppsala i 1974, og hvis hovedemne er forholdet 
mellem centralmagt og lokalsamfund i det enkelte 
nordiske land og en sammenligning mellem lande
ne. De enkelte publikationer, seks i alt, der ud over 
byadministration skal behandle fattigvæsen, større 
industriforetagender, reguleringer af næringsvæse
net og det administrative apparat uden for byerne 
samt bringe en afsluttende komparation, belyser 
alle hovedemnet ud fra et beslutningsprocesaspekt, 
hvor såvel de formelle beslutningskanaler som sel
ve beslutningsprocessen på nogle udvalgte områ
der behandles. Hele projektet er tidsmæssigt kon
centreret til det 18. århundrede, der i kompara
tionsøjemed har den fordel at repræsentere to for
skellige statssystemer: det enevældige styre i Dan
mark, Norge og Island og det repræsentative 
system i Sverige og Finland.

I den foreliggende publikation behandler Helle 
Linde for Danmarks vedkommende købstadsadmi
nistrationen uden for København, hvis bystyre Si
gurd Jensen belyser. Byadministrationen i Norge

tager Steinar Supphellen sig af, mens de svensk- 
finske byers administration behandles af Anne- 
Marie Fällström og Ilkka Mäntylä, bjergstædernes 
og Stockholms forvaltning dog af Birgitta Ericsson, 
der som projektleder også skriver det afsluttende 
komparative afsnit. Island er ikke inddraget, da 
det gennem hele det 18. århundrede forblev et 
udpræget bondesamfund.

Artiklerne har taget udgangspunkt i en fælles 
disposition, men er ikke præsenteret på helt sam
me måde. Fælles for de fleste af artiklerne er en 
indledning med en præsentation af de omhandlede 
byer, det lovgivningsmæssige grundlag samt sty
relsens organer og disses funktioner, derefter bely
ses beslutningsgangen og dermed de enkelte be
slutningsniveauers indflydelse på en række konkre
te sagsområder: rekrutteringen til de lokaladmini
strative organer, opnåelsen af borgerskab og det 
lokale regnskabsvæsen.

Artiklernes indhold er bestemt af hensynet til 
komparationen. Forfatterne har måttet udvælge 
problemer og funktioner, der fandtes i alle lande
ne, mens nogle af de problemer, der må formodes 
at være af største betydning for beslutningsproces
sen i de enkelte byer, ikke har kunnet vises, fordi 
de ikke var generelle, men specielle. Forfatternes 
arbejde er blevet vanskeliggjort ved, at byerne ikke 
bare landene imellem, men også inden for det en
kelte land var yderst forskellige ikke bare i struk
tur, men også i forvaltningspraksis, for ét var lov
givningen -  hvis der overhovedet var en sådan -  
noget andet overholdelsen af den. Et andet pro
blem for projektet, der naturligt nok kun i begræn
set grad har kunnet foretage større arkivstudier, 
har været, at valget af byer er blevet bestemt af den 
forhåndenværende litteratur og kvaliteten af den. 
Steinar Supphellen advarer desuden (s. 116) mod 
den tilbøjelighed, man, fordi fremstillingen er sty
ret af en fællesnordisk disposition med henblik på 
komparation, vil have til at formulere påstande, 
der virker generelle og almene, uden at der er fuld 
dækning for dem.

Man aner gennem hele fremstillingen ligesom en 
lille utilfredshed med resultatet hos forfatterne, der 
måske snarest ser berettigelsen i deres arbejde 
deri, at det kan opmuntre til videre forskning. Man 
må da selvfølgelig ikke lukke øjnene for de påpege
de problemer; men mon ikke forfatternes pessimis
me skyldes, at de havde forventet at kunne levere 
en meget mere afrundet fremstilling, hvor tingene i 
højere grad blev sat på plads. Inden for de be
grænsninger, som det komparative aspekt har sat 
for de enkelte artikler, har vi laet en god, overskue
lig og nyttig håndbog i byadministration i de nor
diske lande. Artiklerne er som hovedregel klare og 
overskuelige med indholdsfortegnelse til hver arti
kel, opdeling i mange afsnit, diagrammer over ad
ministrationens opbygning, delkonklusioner og 
konklusioner, noter og litteratur.

Ikke mindst er bogen værdifuld, fordi den nuan
cerer det billede, man i almindelighed har på basis
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af normative kilder, ved at trænge bag om det 
formelle og se på konkrete sager. Artiklerne viser 
den forskellighed, der var i administrationspraksis 
mellem byerne, selv inden for det enkelte land. Et 
endnu mere nuanceret billede vil kunne fas ved 
flere detailundersøgelser, hvortil artiklerne giver 
mange incitamenter.

Skulle man undervejs i gennemgangen af de en
kelte landes forhold have mistet det fællesnordiske 
overblik, bringer Birgitta Ericssons opsamling i 
den sidste artikel os igen på rette vej. Denne op
summering af de enkelte artiklers resultater og 
komparation af byernes administration med un
derstregning af forskelle og ligheder, navnlig mel
lem det enevældige og det repræsentative system, 
er klar og overskuelig. Det bør også bemærkes, at 
bogen er forsynet med et engelsk resumé.

Behandlingerne af byadministrationen i de en
kelte lande skal ikke nøjere behandles her, og det 
vil ikke være rimeligt at fremhæve nogle af artikler
ne på de andres bekostning. Derimod vil det være 
nærliggende at se nærmere på, hvorledes det 
spørgsmål besvares, som publikationens, ja hele 
seriens, oplæg leder op til: Var der stor forskel på 
at være borger i et enevældigt system og et repræ
sentativt system? Havde de svenske og finske bor
gere større udfoldelsesmuligheder politisk end 
deres danske og norske standsfæller?

Ligesom den danske enevælde aldrig har været 
et fuldstændigt totalitært, vilkårligt system, kan 
den svenske frihedstid selvfølgelig ikke sammenlig
nes med et moderne demokrati, og når der tales 
om en mulig lokal politisk indflydelse, var det i 
både Danmark-Norge og Sverige-Finland kun et 
fatal, der overhovedet kunne komme på tale som 
potentielt politisk aktive.

For at besvare ovenstående spørgsmål kan man 
dels undersøge de forskellige beslutningsniveauers 
betydning i beslutningsprocessen, dels undersøge 
hvor beslutningsmagten på det lokale niveau lå. 
Der må skelnes mellem tre beslutningsniveauer: 
centralmagten (konge, kollegier, rigsdag), central
magtens regionale repræsentant (stiftamtmand, 
landshøvding) og lokalsamfundet (magistrat, byfo
ged, borgere). På det lokale niveau må borgerne 
som helhed eller deres repræsentanter (de eligere- 
de, de ældste) sættes over for magistraten, der må 
betragtes som centralmagtens repræsentant. At 
borgerskabets medvirken i byadministrationen i 
form af ombud var helt nødvendig, for at forvalt
ningen kunne fungere, er helt klart; men havde det 
også indflydelse på beslutningerne?

Byadministrationen skulle uanset statssystem 
først og fremmest sikre, at statsledelserne havde et 
system, der på lokalt plan kunne varetage kronens 
økonomiske, fiskale og militære interesser samt op
retholde almindelig orden og fungere som et binde
led mellem de styrende og de styrede. Grundstruk
turen i byforvaltningen var da også lagt før de to 
gældende statssystemer var indført.

Den dansk-norske enevælde var præget af en

række usikkerhedsmomenter, som kunne åbne mu
ligheder for lokal indflydelse. Den enevældige kon
ge kunne principielt gribe ind overalt, og dette gav 
administrationen en usikkerhed. Kongen kunne 
imidlertid ikke være allestedsnærværende, og hans 
magt måtte uddelegeres til embedsmænd. Da nog
le af disse fik for stor frihed, og deres kompetence 
ikke var fastlagt, kunne dette også skabe usikker
hed. Det samme gjorde den ofte manglende lovgiv
ning vedrørende købstadsforhold. Endelig bør det 
bemærkes, at man på lokalt plan ikke tog overhol
delsen aflove og andre bestemmelser særlig tungt, 
et forhold der dog også gjorde sig gældende i Sveri
ge-Finland.

I det svensk-finske repræsentative system gav 
valgretten til magistratsembederne og til borger
standen i rigsdagen byerne formelt mulighed for 
indflydelse. Til gengæld var det svensk-finske em
bedsapparat langt mere bureaukratiseret end det 
dansk-norske, og der var en langt mere omfattende 
lovgivning. Sidstnævntes omfang og manglende 
præcision skabte dog usikkerhed.

På de konkrete sagsområder, forfatterne har un
dersøgt, må det konstateres, at i spørgsmålet om 
embedsbesættelser, et meget vigtigt punkt for cen
tralmagten, havde borgerne i de dansk-norske byer 
ingen indflydelse, mens de svensk-finske byer via 
deres forslagsret til magistratsembederne havde en 
vis indflydelse, det endelige valg fandt dog sted på 
højere niveauer. Borgerskabsspørgsmål afgjordes i 
begge systemer lokalt af magistraten, men i Sveri
ge-Finland efter høring hos borgerskabet. I det 
lokale regnskabsvæsen og den lokale finansforvalt
ning var der minimal indblanding ovenfra -  bort
set fra en række tilfælde i København -  og her 
havde borgerskabet mulighed for at gøre sig gæl
dende over for magistraten, ofte var der dog strid 
om, hvor grænsen for indflydelsen skulle gå. Magi
straten drøftede anliggender af betydning for byen 
med repræsentanter for borgerskabet i alle lande
ne, og borgerskabets repræsentanter dannede da 
også en modvægt mod magistraten; men de har 
savnet bestemte beføjelser og deres indflydelse haft 
begrænset rækkevidde. Borgerskabets interesse for 
at deltage i byadministrationen synes heller ikke 
overalt at have været særlig stor, navnlig ikke i 
Danmark.

Mens der har kunnet påpeges grundlæggende 
formelle forskelle mellem de to statssystemer, har 
det været vanskeligt af afgøre, om forskellene rent 
faktisk også spillede nogen rolle i byernes admini
stration. Der har kunnet påpeges en række lighe
der, der dels var traditionsbestemt, dels bestemt af 
ens økonomiske og sociale forhold. De enkelte ar
tikler synes for begge systemer at vise, at hvor 
centralmagten har haft stor interesse i at gøre sin 
indflydelse gældende, er det også sket, og her hav
de den enevældige konge nok lidt bedre mulighe
der. Centralmagtens interesse for hovedstæderne 
synes at naturlige årsager at have været større end 
for den øvrige række aflangt mindre og i nationalt
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aspekt mindre betydningsfulde byer. På trods af 
enevælden kunne man i de dansk-norske byer i høj 
grad varetage sine egne anliggender, hvis man for
stod at gøre det uden alt for store indre uoverens
stemmelser.

Selv om den enkelte borgers stilling kun behand
les sporadisk, far vi her som i en række nyere 
arbejder om den dansk-norske enevælde det ind
tryk, at det måske ikke var så slemt endda at være 
indbygger i det dansk-norske monarki. Man havde 
mulighed for direkte henvendelse til kongen gen
nem supplikinstitutionen, og ens ansøgning blev 
ofte bevilget i spørgsmål, der alene afhang af kon
gelig nåde. Steinar Supphellen mener (s. 165) at 
kunne konstatere, at i praksis var det oftest dem, 
der ikke havde faet tildelt magt og ansvar og ikke 
var blandt de fornemste, der kunne sætte deres lid 
til centralmagten.

Selv om publikationen ikke generelt har kunnet 
fastslå beslutningsniveauerne og selvstyrets om
fang, er vi nået et skridt på vejen. Vi har laet en del 
holdepunkter for komparation og er blevet præsen
teret for en hel række problemstillinger, der kan 
danne basis for flere undersøgelser. Yderligere og 
ikke mindst har vi laet en nyttig håndbog.

Jette Kjærulff Hellesen 
og Ole Tuxen

Gerd Callesen, Steen Bille Larsen & Niels Ole 
Højstrup Jensen (red.): Marx i Danmark: Histori
ske bidrag, SFAHs skriftserie 14, 1983, 198 s. 
Kr. 125?

Traditionen tro er et rundt år for Marx’ død (14. 
marts 1883) blevet markeret på forskellig vis i store 
dele af verden. Herhjemme har blandt andre Sel
skabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, 
SFAH, samlet og udgivet ni historiske bidrag om 
Marx’ betydning i Danmark.

Traditionen er efter min mening positiv i den 
grad, der ikke er tale om en højtideligholdelse, men 
om at tage Marx’ teori for pålydende, nemlig som 
teorien om historien og dermed også teorien om 
dens egen historie. Det særegne ved marxismen er 
netop det dialektiske forhold, der bistår mellem 
den selv som teori og dens materiale, historien. 
Marxismen er på samme tid en materialistisk og 
en dialektisk teori. Den er materialistisk i den for
stand, at den anerkender virkelighedens eksistens 
forud for og uafhængig af teoriens erkendelse af 
den. Den er dialektisk i den forstand, at den aner
kender tankens, ideens, teoriens mulighed for at 
gribe ind i virkeligheden, i historien. Det var det, 
Marx udtrykte i Teser om Feuerbach: »Filosoflerne 
har kun fortolket verden, hvad det kommer an på 
er at forandre den«.

Netop dette problem, forholdet mellem det for
andrende og fortolkende perspektiv ved marxis
men, trækkes frem i Forord og Indledning, dels for

at understrege aktualiteten ved marxismens sam
fundsforandrende perspektiv, og dels for at påpege 
marxismens svage position i dagens Danmark i og 
med den primært er -  eller rettere har været -  
bundet til universiteterne. Den akademiske mar
xismes tendens til at forstærke marxismens karak
ter af at være en »udflydende pluralitet« (s. 11) af 
forskellige retninger problematiseres således gan
ske kort. Ligeledes rejses -  omend på en noget 
uklar måde -  det centrale spørgsmål om marxis
mens betydning i den danske arbejderbevægelse i 
lyset af den kendsgerning, at Socialdemokratiet 
som et ikke-marxistisk parti har været og stadig er 
absolut dominerende.

Antologien består som nævnt af ni bidrag, der 
falder i 2 hovedgrupper. Den ene behandler mar
xismens indflydelse i den danske arbejderbevægel
se op til århundredeskiftet, den anden omhandler 
indflydelsen på videnskaben. Denne opbygning 
udelader desværre mellemkrigstiden, som er en 
vigtig periode i arbejderbevægelsens historie.

Antologiens første og et af de mest interessante 
bidrag er »Skandinavien og håndværkerkommu
nismen« af Erik Gamby, som giver et billede af 
håndværkersvendes politiske aktiviteter i Europa. 
Deres politiske forståelse, håndværkerkommunis
men, udspringer ifølge forfatteren af »konfrontatio
nen mellem håndværk og industri« (s. 16). Artik
len belyser nogle af de problemer som denne tidli
ge arbejderbevægelse stod overfor, f.eks. den evin
delige forfølgelse fra myndighedernes side. Derud
over er forståelsen af håndværkerkommunismen, 
dens ideologi, dens internationale orientering m.v. 
central for forståelsen, af den efterfølgende politisk 
og fagligt organiserede arbejderbevægelse, der fik 
sit gennembrud i sidste halvdel af 1800-tallet, 
d.v.s. i takt med og på grundlag af industrialiserin
gen.

Den opkommende arbejderbevægelses interna
tionale orientering er temaet i Søren Federspiels 
»Pio, Jensen og Marx. Internationalismens mulig
heder og praksis«. Internationalismen var karakte
ristisk for den tidligere arbejderbevægelse (og er 
det stadig i vekslende omfang), men den var også 
underlagt de politiske og økonomiske konjunktu
rer. De ugunstige forhold i 1880’erne og i det hele 
taget »overgangen til imperialismens epoke« (s. 
66) bidrog til en omstrukturering af internationa
lismen fra at være fagbestemt til at tage udgangs
punkt i de landsdækkende faglige organiseringer. 
Overgangen fra 1. til 2. Internationale udgør det 
organisatoriske udtryk for denne omstrukture
ringsproces.

Arbejdet for national konsolidering blev sat i 
fokus samtidig med at vekselvirkningen med den 
internationale orientering stadig bestod. Federspi- 
els pointe ville nok have stået klarere, hvis denne 
organisatoriske udvikling i højere grad var blevet 
kædet sammen med den politisk-ideologiske udvik
ling i de nye socialdemokratier, f.eks. omkring for
holdet mellem parti og fagbevægelse.
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Ole Stender-Petersen bidrager med to artikler, 
»Friedrich Engels’ to breve til Louis Pio, 1872« og 
»De danske Marx-Engels-oversættelser og den 
danske Marx-forståelse 1848-1895. Det er måske 
for meget at kalde den første for en artikel, idet der 
er tale om gengivelse og oversættelse af Engels’ 
breve med nogle få realkommentarer. Det virker 
temmelig malplaceret, brevenes rettelige plads er 
efter min mening i SFAH’s tidsskrift Arbejderhi
storie. Det samme kan iøvrigt siges om Erik Eltens 
»Hvad skete der med Marx’ manuskripter, breve 
og bøger kort efter hans død«, en artikel, der er 
helt uden forbindelse med bogens tema. Den inde
holder iøvrigt en fæl fejl: det er ikke rigtigt som 
Elten hævder (s. 108) at Engels fandt et udkast til 
en.bog om dialektik. Tværtimod, Engels ledte, men 
fandt intet, hvilket også klart fremgår af det brev 
fra Engels, som Elten henviser til.

Også Stender-Petersens andet indlæg forekom
mer perifert i forhold til bogens tema. Det ville 
have været interessant med en belysning af det 
danske Socialdemokratis udgivelses- og oversættel
sespolitik i forhold til den teoretiske udvikling i det 
danske og det tyske Socialdemokrati, men i stedet 
bliver læseren præsenteret for en rent akademisk 
problemstilling »om oversættelser(ne) nu virkelig 
var i overensstemmelse med Engels’ rimelige krav 
om en korrekt gengivelse af originalen« (s. 115). Et 
rimeligt krav, ja, men hvilken betydning det har 
om et skrift er korrekt eller ukorrekt oversat gives 
det intet svar på. En del af svaret skal man imidler
tid nok finde i Stender-Petersens håndfaste sam
menkædning af »manglende oversættelse af rele
vante Marx-Engels-skrifter« og »manglende kend
skab til Marx’ og Engels’ revolutions- og statslæ
re« som forklaring på uklarheder i Marx-forståel- 
sen (f.eks. i Socialdemokratiets programmer) (s.
119). Ja  det er ikke alene håndfast, det er simpelt
hen en fejlagtig problemstilling. I det omfang, der 
overhovedet er en årsagsvirkning er det den mod
satte, hvilket samtidig peger på nødvendigheden af 
at give nogle materielle forklaringer på uklarheder 
og modsætninger i den socialdemokratiske ideologi 
og teori.

Marx brugte det meste af sin tid på at udvikle 
socialismen fra utopi til videnskab, men havde 
også et ret omfattende ‘praktisk’ arbejde i 1. Inter
nationale. Begge aspekter af hans virkefelt hang 
snævert sammen med en løbende stillingtagen til 
forskellige udviklingstendenser i arbejderbevægel
sen, specielt selvfølgelig den tyske. Hverken han 
eller Engels har i særligt omfang forholdt sig til 
udviklingen i den danske arbejderbevægelse. Og 
det er måske baggrunden for at Hans Norbert 
Lahmes »Om splittelse i arbejderbevægelsen. En 
diskussion mellem A. C. Meyer, »Arbejderen« og 
Friedrich Engels, med et fragment af et ukendt 
Engelsbrev« lader en af de første alvorlige uenighe
der udspille omkring et Engels-brev, kendt i frag
ment.

Modsætningen gik mellem Arbejderens udgive

re Gerson Trier og Nicolai Petersen, som stod på et 
grundlag i nærheden af de af Marx og Engels 
kritisk støttede eisenach’er i det tyske parti, og den 
dominerende linie i Socialdemokratiet, der stod 
Lasalle’s li/nie nærmest. I stedet for en redegørelse 
for denne modsætning blæses en -  sikkert karakte
ristisk -  bemærkning fra den socialdemokratiske 
agitator og journalist A. C. Meyer om at Marx og 
Engels lejlighedsvis så »uvenligt« på det praktiske 
arbejde op til at være artiklens kerne, vel fordi 
Engels reagerede på denne urimelighed i et brev til 
Arbejderen. Uden tvivl var Engels’ brev et rygstød 
for Trier og Petersen i deres forsøg på at få Social
demokratiet ind på en anden mere revolutionær 
linie, men ikke mere end det og bestemt ikke en 
opfordring til at danne en ny organisation ved 
siden af Socialdemokratiet. Fokuseringen på denne 
detalje reducerer Triers og Petersens arbejde i So
cialdemokratiet til et spørgsmål om det var split
telsesmageri.

Steen Bille Larsen tegner sig med »Danske 
Marx-Engels udgivelser 1945-80« sig for bogens 
mest besynderlige artikel. Bortset fra en liste over 
Marx-Engels udgivelser i perioden er artiklen en 
samling venstrefløjsdogmatik af værste skuffe. Ek
sempelvis latterliggøres DKPs fremdragning af 
»klassikernes« videnskabelig og metodiske grund
lag som en dogmatisk, nærmest religiøs opfattelse 
af marxismen (s. 148), mens den universitære ka
pitallogiks fremdragning af dele af »klassikernes« 
videnskabelige og metodiske grundlag vurderes 
positivt (f.eks. s. 152). Uagtet at DKP som del af 
en international tradition knytter klassikernes 
skrifter til den økonomiske og politisk-ideologiske 
udvikling, d.v.s. løbende foretager en teoretisk vi
dereudvikling (som man sagtens kan være uenig i). 
Uagtet at kapitallogikkens eksegeser om noget var 
udtryk for en Marxortodoksi (vel og mærke for de 
økonomiske skrifters vedkommende) som ikke 
nævneværdigt har forholdt sig til arbejderbevægel
sens politiske og ideologiske udvikling og historie.

Et andet aspekt i Bille Larsens kritik af »Marx- 
ortodoksien« er, at han er tæt på at afvise, at Marx 
undergik en udvikling (s. 149). I og med ‘stalinis
men’ har forholdt sig skeptisk overfor Marx’ ung
domsskrifter bliver det for Bille Larsen odiøst over
hovedet at skelne mellem Marx’ tidligere skrifter, 
der betegner et filosofisk opgør med den tyske idea
lisme, med Hegels filosofi og med den mekaniske 
materialisme (Feuerbach og Proudhon), og hans 
senere indsats i form af kritikken af den borgerlige 
nationaløkonomi og dermed oparbejdningen af en 
teori om historien.

Antologiens vægtigste bidrag er Niels Finn Chri
stiansens »Den borgerlige politiske økonomi og 
marxismen i Danmark 1870-1900«. Problemstil
lingen er ikke så meget rettet ind på direkte påvirk
ning i form af læsning af Marx’ skrifter, i form af 
brevveksling m.v. som på at redegøre for de for
hold marxismen var oppe imod i Danmark. I og 
med der ingen direkte stillingtagen var til den
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danske oversættelse af Kapitalen 1-2 (1886-87) 
»har jeg søgt at indkredse de politisk-økonomiske 
og samfundsteoretiske grundholdninger, der præ
gede den borgerlige ideologi fra omkring 1870— 
1900« (s. 167) og dermed give en karakteristik af 
elementer i borgerskabets ideologiske kampbered
skab overfor arbejderbevægelsen. Det er specielt 
fagøkonomerne og kredsen omkring Nationaløko
nomisk Tidsskrift, der behandles.

Danmarks internationale placering, både øko
nomisk og politisk, taget i betragtning er det ikke 
overraskende, at de danske økonomer holdt sig 
grundigt informeret om tendenserne i udlandet. 
Men det er særegent, at retninger som internatio
nalt var i vælten eller var stærkt (om)diskuteret, 
nemlig grænseværdilæren og kathedersocialismen, 
ikke satte synderligt præg på de danske økonomer.

Den foretrukne teoretiker under den tidlige in
dustrialisering i 1870’ernes og 1880’ernes Dan
mark var John Stuart Mill, hvis strenge individua
lisme forenende en moderat liberalisme med socia
le overvejelser, en forening, der åbenbart passede 
de danske forhold, og som indskriver sig i en slags 
kontinuitet fra det nationalliberale højdepunkt til 
klassesamarbejdets etablering omkring århundre
deskiftet. Udfra denne grundopfattelse tog de dan
ske økonomer, naturligt foranlediget af opsvinget i 
arbejderklassens kampe i 1870’erne, »arbejder
spørgsmålet« alvorligt, både i form af analyser af 
de sociale forhold og i form af diskussioner om, 
hvordan problemerne kunne ‘løses’. Men det inde
bar derimod ikke en åbning overfor kritikken af 
liberalismen, det være sig den kathedersocialistiske 
eller konservative kritik (f.eks. biskop Martensens 
kristelige etik).

Den »grå zone« (s. 176) af økonomer eller sam
fundsteoretikere, der på den ene side følte sig pres
set af arbejderbevægelsens fremgang i en grad at 
de diskuterede deres teoretiske grundlag, men som 
på den anden side ikke engagerede sig i arbejder
bevægelsen, denne grå zone var i modsætning til 
Tyskland ikke »overbefolket« i Danmark: Vilhelm 
Arntzen og Kristian Ring repræsenterede denne 
tendens, men fik omgående svar på tiltale af Willi
am Scharling.

Mere markeret end Arntzen og Ring står Clau
dius Wilkens, hvis værk »Liv -  Nydelse -  Arbejde« 
(1873-76) udover at være påvirket af Comte og 
Spencer også formidlede socialistiske synspunkter 
af lassalleansk art, men også på centrale punkter i 
overensstemmelse med Marx’ teori. Wilkens fik 
ingen stor indflydelse, hvilket Christiansen især 
tilskriver at han ikke allierede sig med arbejderbe
vægelsen. Interessant er den modtagelse Wilkens 
værk fik blandt fagøkonomerne. Hvor Nationalø
konomisk Tidsskrift så på de utopiske socialister 
(Owen og Fourier) og Proudhon med en vis positiv 
interesse, blev Marx pure afvist som værende uvi
denskabelig og medlem af »det tyske præsteskab« 
der fordrejede hovederne på arbejderne. Det ud
trykker udmærket, at det var Marx og marxismen,

der var hovedfjenden og anstødsstenen for den 
borgerlige ideologi. I forlængelse heraf blev Wil
kens mødt med en skarp kritik: at tage Marx’ 
videnskabelige indsats alvorligt var utilstedeligt.

Hans Kryger Larsens »Materialistisk historie
skrivning i Danmark indtil 1950’erne« udgør det 
afsluttende indlæg. De materialistiske historieskri
vere, der behandles er Gustav Bang, Jak. Kr. 
Lindberg (nationaløkonom), Hartvig Frisch og Al
bert Olsen. Om alle fire kan karakteriseres som 
historiske materialister kan nok diskuteres, men 
Kryger Larsens udgangspunkt er åbenbart at de 
alle henholder sig positivt til den historiske materi
alisme, og er interesseret i »de sociale klassers 
udvikling og modsætning og statens relation her
til« (s. 188). Hver for sig angiver de yderligere, 
som det hedder i konklusionen, »en grundlæggen
de forskel i opfattelsen af den historiske materialis
me« (s. 197) samtidig med at forskellene markerer 
trin i Socialdemokratiets teoretiske udvikling. En 
interessant konklusion, men det overlades desvær
re til læseren selv at foretage forbindelsen til denne 
markeren trin, ikke alene i forhold til den teoreti
ske udvikling i Socialdemokratiet, men også i for
hold til andre ideologiske eller kulturelle strømnin
ger i samfundet som helhed. F.eks. ville det være 
rimeligt at relatere Albert Olsens standpunkter til 
den kulturradikale bevægelse og hans deltagelse i 
kulturarbejdet vendt mod reaktion og fascisme 
(Frisindets Kulturkamp).

I stedet for at anlægge det bredere historiografi
ske perspektiv, der antydes i konklusionen, giver 
Kryger Larsen en kort karakteristik af de fire ma
terialister, som i hvert fald for Bangs og Frischs 
vedkommende er stærkt forkortet. Centrale skrifter 
er udeladt, af Bang f.eks. »Den materialistiske Hi
storieopfattelse« (1915), ligesom hele hans nok så 
interessante diskussion af socialisme som historisk 
tendens og Socialdemokratiets opgaver i forbindel
se hermed ikke er behandlet. Tilsvarende sker ka
rakteristikken af Frisch alene udfra hans Kulturhi
storie, hvilket er klart utilstrækkeligt. F.eks. er 
hans skrifter om det antikke græske demokrati og 
dets filosofier udeladt, ja hans stadige relateren 
ethvert nutidigt emne til forholdene i det græske 
demokrati, som sammen med hans karakteristik af 
f.eks. Platon som kommunist, tyder på en delvis 
overhistorisk og formel forståelse af socialismen, 
der svarer til en -  igen delvis -  formel og fænome
nologisk forståelse af demokrati, diktatur m.v. Et 
forhold, der ikke skinner helt så tydeligt igennem i 
Kulturhistorien.

Bortset fra de undtagelser jeg har nævnt efterla
der antologien indtrykket af at være en tyndbenet 
sag, hvor perifere problemer og detaljer har fundet 
plads efter det forhåndenværende søms princip. 
Bidraget til forståelsen af Marx i Danmark og af de 
problemstillinger, der formuleres i Indledningen er 
således begrænset.

Mogens Rüdiger
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Arne Gammelgaard: Mennesker i malstrøm. Tyske 
flygtninge i Danmark 1945-1949. Systime. 
1981. 240 s. ill. kr. 90.
Den fortjente lokalhistoriker Arne Gammelgaard, 
Hammel, har med dette arbejde taget springet fra 
beskæftigelsen med hjemegnens nyere historie til et 
stykke dansk historie fra årene under og umiddel
bart efter 2. verdenskrig. Som den første har han 
taget de tyske flygtninges historie op til en samlet 
behandling, og det er der kommet en meget læse
værdig og stedvis meget bevægende bog ud af. 
Arne Gammelgaard begynder lokalt -  med en lejr
leders efterladenskaber. Og så folder han perspek
tivet ud. Han fortæller, hvorledes hans arbejde 
tager form, hvilke skuffelser og resultater, han op
lever og opnår, og beretningen om undersøgelsens 
udformning og gennemførelse kædes bogen igen
nem sammen med selve beretningen om de tyske 
flygtninges historie.

Det er en vanskelig bog at anmelde -  i et fagtids
skrift. For Arne Gammelgaard har valgt en form, 
hvor han til stadighed er tilstede som beretter, som 
den, der introducerer sine personer (»Hildegaard 
er robust fysisk og psykisk«), som den, der indflet
ter sine egne erindringer (»Jeg mindes begge retter 
fra min barndom om end med absolut ulyst«) og 
som den, der af og til lidt skurrende fremkommer 
med moralsk betonede vurderinger (f.eks. s. 176).
I en ramme, der sættes af 2. verdenskrigs forløb, de 
tyske flygtningestrømmes ankomst til landet og 
flygtningeadministrationens virksomhed og ende
lig hjemsendelsen, udspilles så den egentlige histo
rie -  de enkelte flygtninges beretninger om deres 
oplevelser fra opbruddet over opholdet i Danmark 
og i flere tilfælde frem til de en dag kontaktes af 
Arne Gammelgaard. Også i disse enkeltforløb er 
bogens forfatter nærværende med fingerede 
spørgsmål, dækkede referater af direkte tale osv. 
Det kan lejlighedsvis være vanskeligt at afgøre, 
hvornår vi i en beretning rent faktisk møder beret
teren og hvornår forfatteren har taget over og 
brugt den pågældende som udgangspunkt for at 
fremkomme med sin viden og sine indtryk. Men 
det er gang på gang lykkedes Arne Gammelgaard 
at fange læserens interesse for de enkelte skæbner, 
at fa de pågældende til at fremtræde individuelt og 
med hver deres særpræg, det er en glimrende præ
station.

Helt så umiddelbart grebet bliver man ikke, når 
Arne Gammelgaard f.eks. i afsnittet »Den offentli
ge mening« gennemgang den danske opfattelse af 
flygtningsspørgsmålet. At Land og Folks artikel fra 
marts 1945 forekommer modbydelig idag er måske 
lidt letkøbt overfor de så humane og forstående 
indlæg fra lærer- og præsteside efter befrielsen. Og 
man far ingen forestilling om, hvor repræsentativ 
Arne Gammelgaards gennemgang af denne debat 
nu er.

Styrken i Arne Gammelgaards bog er hans greb 
om et ømtåleligt emne i vor nyeste historie, hans

åbenbare valg af en humanistisk-medmenneskelig 
vinkel på sit stof og hans vilje til at ville nå frem til 
en vurdering af den danske stats og den danske 
befolknings optræden i denne situation. I en tv
udsendelse, der var foranlediget af bogens udsen
delse, gav han som skolelærer Danmark karakte
ren mg-J- for behandlingen af de tyske flygtninge. 
Med andre ord -  det kunne lige gå an. Når man 
gennemlæser hans fremstilling og også ind imellem 
prøver at overhøre ham i flygtningeselvbiografier
ne, så når man også frem til et: det kunne vel lige 
forsvares. Med en bestemt undtagelse. Bestemmel
serne for lægebehandling af flygtningene synes at 
have været uhyggeligt rigoristiske og ihvertfald at 
have været administreret meget skrapt med mange 
småbørnsdødsfald som følge (s. 78, 98Q.

Det er svært at blive færdig med Mennesker i 
malstrøm. Og denne konstatering rummer i sig 
både noget positivt og noget lidt mere forbehol
dent. Man bliver grebet af bogens skildring af en 
række menneskeskæbner og af forfatterens engage
ment i sit stof. Det er også en bog, der skal skrives 
om -  ja, hvorfor ikke: Et demokrati på prøve -  nu 
blot et par år senere. Men så er der løse ender i 
hans beretning. Undertegnede har ikke helt kunnet 
fa klarhed over, hvad der gemmer sig i »Pimpernel 
Skjoldagers« indsats (s. 184ff.). Den foregik i det 
gedulgte, men her kunne forfatteren godt have for
klaret lidt mere. Man kan også undre sig lidt over, 
at Arne Gammelgaard ikke har følt sig ansporet af 
fodermesterkonens Minnas fortælling om klasse
skel i flygtningelejren (s. 105ff.) til at gå lidt nær
mere ind på Knud Rahbek Schmidts bedømmelse 
af forholdene i Land og Folk fra august 1945 (s. 52) 
og lader det stå ved den danske lejrleders »overra
skelse« over 35 år senere at blive konfronteret med 
denne lidt anderledes opfattelse af lejrlivet (s. 
175f.).

Men læs endelig Mennesker i malstrøm. Den må 
være oplagt som udgangspunkt for arbejde med 
lokalhistorie i de øverste klasser i folkeskolen, og 
den bør afstedkomme både specialer og flere erin
dringer fra lejrledere, vagtpersonale, tidligere 
flygtninge osv. Arne Gammelgaard har taget hul 
på et emne fra besættelsestiden, som man fremover 
vil beskæftige sig med i dansk historie -  for vor 
egen skyld.

Claus Bjørn

Laura Jacobsen: Søllerød set med malerøje. Kom
menteret registrant over kunstværker med 
Søllerød-motiver. 276 s., ill. Udg. af Histo- 
risk-Topografisk Selskab for Søllerød kommu
ne. 1983. Kr. 125.

Det område nord for København, som nu hører 
under Søllerød kommune, har af forståelige grunde 
tiltrukket mange kunstnere i tidens løb. Der er
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naturskønt, området ligger ikke alt for langt fra 
hovedstaden, og der har desuden altid været inter
esse for kunst og kultur i denne del af landet. Der 
har også været nogen, der var istand til at købe 
kunstværkerne.

Nu har Laura Jacobsen for Søllerøds historisk
topografiske selskab udarbejdet en registrant over 
ikke mindre end 2200 billeder, mest malerier, af 
ca. 500 malere, som har fundet motiver i Søllerød- 
området. Registranten er bygget kronologisk op, 
og den omfatter arbejder fra midten af 1700-tallet 
til de seneste år. Et register over kunstnere og en 
mere end 100 sider lang indledning gør det muligt 
at anvende registranten ikke blot topografisk, men 
også i mere kunsthistorisk orienterede sammen
hænge. Man kunne dog have ønsket en oversigt, 
som i store træk henviste til, hvad der er skildret af 
enkelte lokaliteter i kommunen, og mon det ikke 
skulle have været muligt at foretage en grovere 
typebestemmelse af billederne f.eks. i skovbilleder, 
landsbyeksteriører, gårde, marker o.s.v. Det vig
tigste er dog, at registreringen er foretaget, for ud 
fra den kan opdelinger af forskellig art altid foreta
ges.

Det skal siges, at forfatteren bevidst har afstået 
fra at være selektiv ud fra en kunstnerisk vurde
ring, alene det topografiske har været styrende, og 
det har -  som det klart erkendes i bogen -  betydet, 
at en mængde af det, der er med i registranten, er 
af blandet kvalitet. Ikke desto mindre er der ofret 
smukt tryk og udstyr på denne registrant. Det skal 
man ikke lægge nogen til last, men det fine udstyr 
burde måske have været reserveret til en rigtig 
kunstbog med det bedste af det bedste af Søllerød- 
kunsten. Forhåbentlig bliver der også midler til en 
sådan, grundlaget er skabt med denne værdifulde 
registrant.

Margit Mogensen.

Parti og by. Socialdemokratiet i Arhus. 1883— 
1983. Socialdemokratiet i Århus. Universi
tetsforlaget i Århus. 1983. 110 s., ill. kr. 97,60.

»En jubilæumsbog kan nemt blive en udpræget 
»rose« -  bog. Det har vi ikke ønsket med denne 
bog. Derfor henvendte vi os til forfatterkredsen 
omkring Byhistorisk Udvalg for at få dem til at 
forestå arbejdet med at forme en objektiv, perspek
tivrig og samtidig spændende skildring. Citatet er 
fra den pressemeddelelse, som Socialdemokratiet i 
Århus udsendte d. 22. april 1983.

Bogen er opdelt i to afdelinger. I den første del 
berettes kronologisk om partiet ide 100 år. Chr. R. 
Jansen: Fra Demokratisk Samfund til socialdemo
krati (1883-1914), Ib Gejl: Krig, fred -  og magt
overtagelse (1914—ca. 1933), Henrik Vedel-Smith: 
Kriseår -  og krig igen (1933-1950) og Erik Korr 
Johansen. Magistratstyre og storkommune (1950—

1983). I anden del (s. 77-106) behandles to emner 
igennem hele perioden: Finn H. Lauridsen skriver 
om »Partiet og byrådsvalgene« og Karl Vilhelm 
Christiansen om »Partiets organisation«.

Forfatterne leverer en stofmættet, men dygtigt 
fortalt beretning om begivenheder og personer, der 
har tilknytning til Socialdemokratiet i Århus. Først 
i anden række inddrages byens historie. Alle forfat
tere har valgt at koncentrere sig om en politisk 
synsvinkel. Kilderne er i overvejende grad for
handlingsprotokoller, personlige arkiver fra for
skellige ledere og andet »officielt« materiale i parti
ets besiddelse. »Demokraten« er naturligvis også 
benyttet i stor udstrækning. Det er helt oplagt 
partiets lederniveau, der i centrum for beretnin
gen. Lidt ondskabsfuldt kunne man påstå, at bo
gen næsten lige så godt kunne være skrevet af 
nulevende og forhenværende partiledere i Århus. 
Det kunne den selvfølgelig ikke, først og fremmest 
på grund af det grundige kildekritiske arbejde for
fatterne har gennemført. Megen spalteplads bru
ges på at berette om lederne indbyrdes kiv og strid. 
Ib Gejl vover følgende karakteristiaka: »... Stiv
stikkere og principryttere har der været, og er der 
stadig i det århusianske socialdemokrati...« (s. 
37). På mange af bogens fotos optræder ledere, og i 
de fleste tilfælde ledsages omtalte fotos af ret om
stændelige biografier.

Nogle hovedtendenser kan indfanges i bogen:
Det går stort set fremad og fremad for socialde

mokratiet i Århus. Stemmemæssigt og mandat
mæssigt, til kommunale- som nationale valg. Først 
valgene i 1974, 1978 og 1981 i storkommunen giver 
for alvor SD problemer, således at en mangeårig 
politisk dominerende position brydes. SD i Århus 
havde faktisk flertal i byrådet fra 1909-1913, fra 
1917-1946 og påny fra 1954-1970.

Desuden behandler flere af forfatterne udslag af 
de århusianske socialdemokraters mere eller min
dre venstreorienterede holdninger i landsparti-po- 
litisk sammenhæng. Anti-militarismen og anti-EF- 
kampagnen omtales blandt flere emner. På det 
kommunalpolitiske område er det først og frem
mest »kongemiddagene« på Marselisborg Slot, 
der giver anledning til langvarig og større principi
elle og personlige opgør.

Bogen er også ganske underholdende -  et ek
sempel: Et bestyrelsesmedlem, havnearbejder 
Vald. Petersen ville i efteråret 1915 have forbudt 
boston- og tango-danse ved partiets baller. Forsla
get blev nedstemt med 50 st. nej, 42 ja og 9 blanke. 
Med Vald. Petersen opgav ikke ævret. Han over
tog hvervet som balinspektør! »I protokollen hed
der det stilfærdigt, at der var knap så mange voks
ne til julctræsfcst, som der plejede«, (s. 37) Anmel
deren har blot en hovedanke mod bogen. Udover 
den fortrinlige gennemgang af begivenhederne og 
personer på lederniveau, kunne forfatterne have 
forsøgt at indsamle mundtlige og skriftlige oplys
ninger fra »menige« socialdemokrater. Det ville 
have stor interesse at fa at vide, fx.: hvorfor var de
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medlem af partiet, i hvor høj grad deltog de i 
partiets aktiviteter, evt. hvorfor ikke? o.s.v. På den
ne måde ville der være fremkommet oplysninger 
om, på den ene side sammenhold og solidaritet, på 
den anden side om meget forskellige interessefelter 
hos forskellige grupper af medlemmer. Hvad var 
vigtigst? Det landspolitiske eller det kommunale? 
Var der også andre aspekter end det rent politiske, 
som havde tag i medlemmerne? Forholdet til ung
domsorganisationen omtales kun fa steder, og 
kvindernes lave grad af deltagelse i partipolitik 
behandles kun spredt.

Ib Gejl gør opmærksom på, at der i perioderne 
1909-1913 og 1925-46 kun sad én kvindelig social
demokrat i byrådet-mod 10-13 mandlige (s. 31 og 
tabel s. 90). Ib Gejl beretter også om en henven
delse fra 9 kvinder på en generalforsamling i okt. 
1917. De foreslog, at der altid skulle være tre kvin
der i bestyrelse. Forsamlingen hævdede, at forsla
get var i modstrid med partiets opfattelse af ligebe
rettigelse. Kvinderne blev i stedet for opfordret til 
at møde op og stemme. Forslaget blev da også 
trukket (s. 31-32). Hvordan gik det med kvindere
præsentation efter 1950???

Helge Stavnsbjerg

Keld Dalsgaard Larsen: Papirarbejdernes historie i 
Silkeborg. 1844—1982. AOF/AFO. Vestergade 
77C. 8600 Silkeborg. 1982. 106 s., ill..

Bogen handler om perioden fra ansættelsen af de 
første papirarbejdere i Silkeborg i 1844 til det sidste 
år, hvor afdelingen i Silkeborg udgjorde en selv
stændig afdeling under Papirindustriarbejdernes 
Forbund. Efter den 1. januar 1983 blev afd. omdan
net til en brancheklub indenfor SID.

Forfatteren præciserer indledningsvis, at det er 
»papirarbejdernes historie« og ikke »Fabrikkens 
historie« eller »papirfremstillingens historie«, der 
er bogens ærinde. På denne måde vil han være 
med til at gøre en uretfærdighed god igen, idet der 
næsten ikke eksisterer fremstillinger af papirarbej
dernes historie. Derimod er der flere værker om 
papirindustrien, og fabrikken i Silkeborg og i sær
deleshed om fabrikkens grundlægger Michael 
Drewsen.

De første kapitler »Fabrikken i udørkenen -  pe
rioden 1844—1889« og »Kræfterne afprøves -  pe
rioden 1894—1922« (s. 11-52) bringer mange op
lysninger om arbejdspladserne på fabrikken, om 
løn-, bolig- og levevilkår. Tre barndomserindringer 
af papirarbejderbørn fra ca. 1900 udnyttes næn
somt og klogt. Forfatteren sammenfatter skildrin
gerne om de tre brandomshjem således: »... Alle 
omtaler deres barndomshjem som beskedent men 
godt, og de mindes ikke at have manglet noget -  
alle andre havde det jo ligesådan«, (s. 35) Jul. 
Bomholts »På vej til livet« (1954) udnytter forfat

teren glimrende til at belyse stemningen blandt 
papirarbejderne og arbejdet på fabrikken.

Alligevel ville værket have været lettere tilgæn
geligt, i fald forfatteren havde brudt med det tradi
tionelle kronologiske princip, og startet med det 
fagligt mest givende kapitel om »Fast arbejde -  
»hyt for livet« (s. 53-88)«. Her beretter 20 arbejde
re om deres tilværelse i perioden 1922-1950. Clara 
Rasmussen og Mathilde Mortensen lægger ud med 
at fortælle om arbejdet og omgangsformer m.m. i 
»Kludesalen«, og derpå følger historier om de næ
ste afdelinger frem til »Papirsalen«, der også er en 
kvinde-arbejdsplads. Der er så mange glimt af ar
bejdernes fortid, at læseren sidder tilbage med et 
mangesidigt indtryk af papirfabriksarbejderne i 
Silkeborg. Et par smagsprøver:

Carl Rasmussen siger om driftsbestyreren, God- 
ske-Nielsen: »... Han var aristokrat ... Når G.-N. 
gik sin runde på fabrikken, så hilste han på 1. skæ
reren og maskinføreren, men ikke på presseman
den eller 2. skæreren. Han hilste ikke, men vi skulle 
sgu, og eet nik var ikke nok. Vi bukkede ...« 
(s. 85).

Fini Nielsen: »... G.-N. var ikke slem til at fyre 
folk på grund af drikkeri, derimod brugte han den 
metode at sende manden hjem en uge eller to. For, 
som han sagde, det var den værste straf, man 
kunne give: konen ville gå derhjemme og skælde 
manden huden fuld over, at pengene udeblev ...«.

Bogen afsluttes med et par oversigter over ud
viklingen efter 1950 og om understøttelsen -  fra 
1845 og frem (s. 89-102). Disse kapitler skal blot 
perspektivere de omtalte hovedafsnit om perioden 
1894—1950. Forfatterens fremgangsmåde betyder, 
at Viola Holt, Carola Fogde og alle de andre aktø
rer, far mæle. De forblev ikke elementer i en grå 
masse. Så vidt så godt. Men, forfatteren kunne 
godt i lidt højere grad have forsøgt sig med nogle 
analyser og forklaringer, der lidt mere direkte kor
rigerede og supplerede nogle hovedopfattelser af 
arbejderens og arbejderbevægelsens historie. Plad
sen tillader ikke mere indgående diskussion af den
ne anke. Derfor blot følgende betragtninger: Bo
gens gennemgående tema er det gensidige samar
bejde mellem kapitalejer(ne) og arbejderne. Kun 
undtagelsesvis brydes samarbejdslinjen af arbejds
kampe og konflikter. Bogen giver utallige eksem
pler på arbejdskøbernes handlemuligheder: de 
bygger arbejderboliger, de låner penge ud til be
trængte arbejdere, de yder hjælp til sociale formål, 
de anlægger et nyt sportsanlæg... og betaler papi
ret til dette værk! De vigtigste trumfer var naturlig
vis tilbuddet om fast arbejde, og det tilbud blev 
stort set holdt på papirfabrikken, og fastholdelse af 
at måtte »lede og fordele arbejdet«.

Heroverfor stod indbyrdes uenige grupper af ar
bejdere: kvinder contra mænd. Hjælpere contra 
afløsere contra maskinførere o.s.v. Der blev stridt 
indbyrdes om akkorder, om bonusordninger og 
andre ting. Nogle kaldte sig »papirmagere«-ikke 
»papirarbejdere« (s. 74).
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Og hvad med papirarbejdernes solidaritet med 
byens øvrige arbejdere? I fritiden optrådte de som 
frisør, tjener, taxichauffør, kanonfotograf, gartner 
m.m.’ Var det på grund af en forholdsvis lav løn, 
eller? Loyal overfor forfatteren og udgivernes in
tentioner vil anmelderen dog give Mathilde Mor
tensen det sidste ord: »... Det med mørkelægnin
gen og de ændrede arbejdstider betød også, at vi 
sløjfede den lange middagspause og nøjedes med 
en halv time. Det var dejligt, og heldigvis beholdt 
vi den lille middagspause også efter krigen og kun
ne gå dét tidligere hjem. ... Mændene var derimod 
imod det, de var jo vant til at have koner til at have 
middagen parat til dem. Heldigvis vandt vi...« (s. 
57).

Helge Stavnsbjerg

Ellen Andersen. En jysk herregård. Nationalmu
seet 1983, ill., 140 s.

Ellen Andersens bog er en erindringsskildring fra 
barndoms- og ungdomstiden på en mindre østjysk 
herregård, Serridslevgård ved Horsens. Forfatte
ren afslører på side 75, at hun er identisk med den 
velkendte fhv. museumsinspektør på Nationalmu
seet, som bl.a. har beskæftiget sig indgående med 
klædedragtens historie. Det er også kart, at tyng
depunktet i bogen ligger på beskrivelserne af ho
vedbygningens indretning, møblerne og påklæd
ningen. Det har tydeligvis for museumseksperten 
været vanskeligt at sammenføje flere af de kultur
historiske påpegninger om haveanlæg, mode m.v. 
med de mere direkte, selvoplevede skildringer af 
dagligdagen. Det er på det sidste område, bogen 
har sin styrke. Vi har ikke mange trykte fremstil
linger fra mindre herregårde, og Ellen Andersens

beretning skildrer udmærket den isolation, herska
bet fornemmede i hverdagen. Berøringsfladerne 
var ret snævre og åbenbart uhyre stereotype. Man 
omgikkes såkaldt ligestillede i et ret fast mønster, 
og som barn af herskabet kendte E. A. ikke meget 
til, hvad der foregik på avlsgården eller i landsbyer
ne. Hun havde sine dyr og heste, men kunne kun 
lege med sin mindre bror. Men når børnene var 
sammen med bybørn (dvs. børn af »bedre« famili
er, opvokset i Horsens eller København), opfattede 
de sig som »landboer«, der kendte til livet i natu
ren med køer og heste.

Det var forfatterens bedstefader, Hans Christian 
Brodersen, som var skibsreder i Flensborg og des
uden ejede plantager i Vestindien, der købte går
den til den ene af sine to sønner. I beretningen far 
læseren små indblik i, hvorledes en familie uden 
større tilknytning til landbrug og storstilet hus
holdning omformes til godsejerherskab (E. A.’s 
mor stammede dog fra et tysk gods), og på flere 
punkter nærmest må rette sig efter de ansattes 
»traditionelle« opfattelse af, hvorledes forholdene 
skal være, og hvordan tingene bør laves.

Beskrivelserne indeholder på nogle områder en 
meget stor detailrigdom, men E. A. skriver til gen
gæld ikke meget om det menneskelige liv. Der er 
ganske vist redelige neutrale fremstillinger om fol
kene i huset, besøg og selskabelighed, men læseren 
kommer ikke rigtig til at kende familien. Mange 
steder mærker man, at forfatteren rent faktisk har 
gjort sig klare forestillinger om mange følelseslade
de forhold, men desværre videregiver hun dem 
ikke til sit publikum. Hun trækker grænsen der, 
hvor hun mener den bør gå. Det må man respekte
re. Den 85-årige forfatters herkomst fornægter sig 
ikke, selv om hun forlod Serridslevgård i 1919.

Palle O. Christiansen
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