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En regionalundersøgelse af Hads herreds bebyggelse i
yngre stenalder
Et bidrag til diskussionen om arkæologiske regionalundersøgelser
Af Jan Skamby Madsen

Formålet med det her fremlagte arbejde har
været at indsamle og bearbejde materiale fra
yngre stenalder i Hads herred for at undersø
ge i hvor høj grad en totalindsamling af mate
riale, fundet i området, vil kunne danne
grundlag for nogle generelle betragtninger
om periodens bebyggelsesforskydninger set i
forhold til topografien og til jordernes dyrk
ningsmæssige kvalitet1.

U ndersøgelsesområdet
Herredets areal var i 1961 22.936 ha., heraf
var ca. 18.000 ha. landbrugsareal og ca. 95
ha. vandareal. Herredet omfatter 14 sogne
(fig. 1).
Landskabet er præget af de sidste afsnit af
den sidste istid. Würm-istidens hovedop
holdslinie, der forløb omtrent nord-syd i en
linie fra Viborg til Padborg, deler Jylland i en
vestlig del - hedelandskabet, og en østlig del morænelandskabet. Efter at isen havde truk
ket sig tilbage første gang, kom der flere is
fremstød, hvoraf det største nu markeres ved
den såkaldte østjyske israndslinie, der i sin
helhed forløber vest for Hads herred. Isen
trak sig først tilbage vestover, senere mod
syd-øst og syd. De israndslinier, man finder i
Hads herred, hører til disse sidste2. Området
er dækket af moræneaflejringer, der er afsat af
den smeltende is og smeltevandet. Over en

del af området er der kun et ret tyndt dække
af istidssedimenter over de tertiære sedimen
ter, der her hovedsageligt består af det miocæne Søvindmergel. En del af bakkelandska
bet består af flager af tertiære sedimenter
(ler), der er skubbet sammen med moræneaf
lejringer af de sidste isfremstød. Landhævnin
gen efter isens tilbagetrækning er ubetydelig i
området.
Den store senglaciale tunneldal, der stræk
ker sig fra Norsminde fjord over Odder til
Uldrup og Amstrup ved Horsens fjord, deler
herredet i en østlig, lavtliggende del med
jævnt, bølget moræneland, og et vestligt højereliggende, stedvis stærkt kuperet bakkeland.
I den østlige del går terrænet jævnt over i
havet og har en højde over daglig vande på
max. 25 m. Området består næsten udeluk
kende af gode, lermuldede jorder, med et un
derlag af svær, fed moræneler. Kun fa steder
består jordbunden af sand.
Herredets vestlige del har ret vest fra tun
neldalen, især nordvest og nord for Odder,
karakter af en randmoræne afsat af et isfrem
stød fra sydøst gennem Kattegat (evt. Storebæltsgletscheren), mens det mere jævne ter
ræn længere vestpå må betragtes som det øst
jyske isfremstøds bundmoræne. Generelt er
jorderne i den vestlige del af mere uensartet
beskaffenhed end tilfældet er mod øst, idet
sand og grus er mere fremtrædende som
undergrundsmateriale.

Jan Skamby Madsen f. 1947, cand.phil (Forh. arkæologi) museumsinspektør, Vikingeskibshallen, Roskilde
1. Manuskriptet til denne artikel blev færdiggjort foråret 1980. Senere offentliggjorte artikler omkring
bebyggelsesarkæologi er derfor ikke kommenteret. Der tænkes her specielt på Madsen, T: Settlement
Systems of Early Agricultural Societies in East Jutland, Denmark: A Regional Study of Change.
Journal of Anthropological Archaeology. Volume 1, No. 3. 1982.
2. Anvendt litteratur om landskabets tilblivelse: Ussing 1907, kortbilag. Harder 1908, p. 25 ff. Møller
1927, p. 151 ff. Trap 1963, p. 306 ff. Nielsen 1967, p. 271 ff. Spjeldnæs 1968, p. 28 ff.
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Fig. 1: Oro-hydrografisk kort over Hads herred.
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Jordernes bonitet
I forbindelse med en vurdering af de tidlige
agerbrugeres valg af bosættelsesområder, er
det væsentligt at kunne finde et udtryk for
jordernes dyrkningsmæssige kvalitet. Boni
tetsanalyser er forsøgt anvendt tidligere in
denfor bebyggelsesarkæologiske undersøgel
ser3, men i høj grad løsrevet fra og uden en
vurdering af de sammenhænge, hvormed jor
danalyserne blev foretaget. Jeg skal derfor
kort redegøre for matriklernes historie, samt
med udgangspunkt i Hads herred omtale de
muligheder og svagheder, der ligger i anven
delse af materialet.
Generelt om matriklerne4
Vi har ialt 3 matrikler fra 1600-tallet: 1)
Landgildematriklen fra 1662, 2) Amtsstue
matriklen fra 1664 og 3) Landmålingsmatrik
len fra 1688. De to førstnævnte byggede begge
på skyldsætninger ud fra bøndernes land
gilde, og udviste store skævheder i vurde
ringsgrundlaget. Ved vurderingerne til land
målingsmatriklen 1688 gik man bort fra at
anvende landgildet som grundlag og arbej
dede nu efter helt andre principper. Hver
enkelt landejendoms skatteevne skulle findes
ud fra en opmåling af jordens geometriske
areal og den bonitering. Skatteevnen blev ud
trykt ved et tal, hartkornet, som havde hævd
ved sådanne beregninger. Hartkorn betyder
hårdt korn (rug og byg) og var en omregning
af jordens ydeevne til tdr. hartkorn. Ved are
alberegningen blev betegnelsen tdr. land be
nyttet. 1 tdr. land defineredes som normala
realet for besåning med 1 td. korn og var lig
14.000 kvadratalen.
I begyndelsen var man opsat på at foretage
en totalopmåling af al agerjorden, samt af de
enkelte agre. Af praktiske grunde måtte man
imidlertid slække væsentligt på målekravene.

Først blev hver enkelt ås (samling af agre)
opmålt særskilt, hvorefter de enkelte agre
blev opmålt med én længde og to bredder.
Denne fremgangsmåde var ikke særlig nøjag
tig, men den var hurtig.
Dernæst skulle jorden boniteres. Det fore
gik i Jylland således, at al agerjord uden hen
syn til »hvilen«, skulle henføres til en eller
flere af 6 værdiklasser. Takseringen af engene,
overdrevene og skovene blev foretaget på en
anden og mere summarisk måde.
Engene blev takseret efter mængden og
kvaliteten af det hø, som de kunne yde. Over
drevene, d.v.s. de store arealer, som lå per
manent hen til græsning, blev takseret ud fra
antallet af kreaturer, der kunne græsse herpå.
Skovene blev takseret dels ud fra græsningen
på samme måde som andre græsarealer, og
dels ud fra antallet af svin, som de kunne
oldenføde.
1688-matriklen repræsenterer, gennem det
mere ensartede vurderingsgrundlag, et væ
sentligt fremskridt i forhold til de tidligere
matrikler. Dens svagheder ligger i den forenk
lede opmålingsteknik, som kun omfatter ager
land, samt i den summariske hartkornsansættelse af de øvrige arealer.
Fra slutningen af 1700-tallet gennemførtes
de store landboreformer. Jorden blev udskif
tet, der blev udstykket husmandsparceller, og
der skete en betydelig nyopdyrkning. Om
kring 1805 gik man igang med forarbejderne
til en ny matrikel, der trådte i kraft 1844.
Denne matrikulering skulle omfatte al jord
ejendom i landet. Alle ejendommes arealer
skulle opmåles nøjagtigt, og der skulle tegnes
matrikelkort. Endvidere skulle al jord bonite
res i forhold til en normaljord, som blev vi
denskabeligt undersøgt. Den bedste jord blev
sat til 24 og den ringere i forhold hertil. Und
taget fra bonitering blev som det væsentligste
fredskovene, herudover veje, fællesarealer,
kirkegårde, grusgrave m.m.

3. Randsborg 1973-74, p. 197 ff. Randsborg 1974, p. 38 ff. Kristiansen 1978a, p. 320 ff. Kristiansen 1978b,
p. 158 ff.
4. Anvendt litteratur til generelt om matriklerne: Knudsen 1919, p. 1 ff. Ewens 1948, p. 247 ff. Pedersen
1951. Hansen og Steensberg 1951. Jarnhus 1958, p. 201 ff. Hansen 1964. Pedersen 1975. Balsvig 1976.
Jeg er cand.mag. Jakob Vedsted tak skyldig for hjælp og vejledning i forbindelse med arbejdet med
matriklerne.
li*
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Omkring 1820 var man færdig med opmå
lingerne og boniteringsarbejdet. Der blev la
vet en beregningsprotokol for hvert sogn (kal
det sogneprotokoller), som ejerlavsvis oplyser
om hver ejendoms ejer, bruger, matr.nr., be
liggenhed, samlede areal, samlede hartkorn,
samt de enkelte markstykkers areal og takse
ring.
Fordelen ved 1844-matriklen fremfor 1688matriklen er, at den bygger på helt anderle
des præcise opmålinger af al jord med tilhø
rende kortmateriale, samt på en finere gra
dueret og mere ensartet bonitering.
Anvendelse af matriklerne
Kortet fig. 2 er et bonitetskort over Hads
herred med udgangspunkt i 1688-matriklen.
Kortet er fremstillet således, at der på et om
ridskort er indtegnet sognegrænser. Derefter
er ejerlavsgrænserne indtegnet, d.v.s. de 14
sogn kan inddeles i ialt 55 mindre enheder.
Ejerlavsgrænserne er indtegnet ud fra de minorerede sognekort (formindskede matrikel
kort), der blev fremstillet i forbindelse med
1844-matriklen5. Så godt som alle ejerlavs
navnene fra 1688 kan identificeres med ejer
lavsnavnene i 1844, men det kan ikke udeluk
kes, at der kan være sket mindre ændringer af
ejerlavenes størrelser i det mellemliggende
tidsrum.
Talmaterialet er hentet fra Henrik Peder
sen’s bog: De danske landbrug6, som har ta
beller over den samlede hartkornsstørrelse og
størrelsen af det dyrkede areal i tdr. land for
hvert ejerlav. Ud fra disse tal er antallet af
tdr. land pr. td. hrtk. udregnet.
Svaghederne ved at arbejde med 1688-ma
triklen er, at det dyrkede areal ikke umiddel
bart er sammenligneligt med hartkornsangivelsen7. Hartkornet er fremkommet ved en
sammentælling af hartkornet for agre, enge,

moser og skove, der som tidligere nævnt er
takseret ud fra helt forskellige kriterier. Area
let er derimod kun en opmåling af det dyrke
de areal, - agrene.
Når kortet alligevel har en berettigelse,
skyldes det, at hartkornsangivelsen for eng,
mose og skov, gennemgående er så lave, at
det ikke i væsentlig grad vil kunne forrykke
billedet.
Kortet viser i store træk den samme tode
ling af herredet, som kan iagttages ud fra
topografien. Det flade, østlige moræneland er
domineret af jorder boniteret fra 4.00-5.99
tdr. land pr. td. hrtk., mens det vestlige bak
keland er domineret af jorder boniteret fra
8.00-9.99 tdr. land pr. hrtk.
Talmaterialet fra matriklen 1844 danner
grundlag for en række beregninger, foretaget
af Randsborg og Kristiansen8. De tager, uden
at kommentere det nærmere, udgangspunkt i
Trap’s 4. udgave9, hvor sognenes areal og
samlede hartkorn er opgivet. Disse to størrel
ser kan ikke umiddelbart sammenstilles, idet
større eller mindre arealer indenfor hvert
sogn ikke er boniterede. Det drejer sig hoved
sageligt om fredskovene.
I tabellen fig. 3 er der for et enkelt sogn
(Gosmer), ejerlavsvis foretaget en beregning
af det ikke takserede areal10. Tabellen viser, at
for de 6 ejerlav varierer det ikke takserede
areal med mellem 0,8% og 25,4% af det sam
lede areal. Når omkring ‘Å af et område ikke
er takseret, som f.eks. i Søby ejerlav, bliver
beregningerne vildledende. Forskellen på
gennemsnitsboniteten er her ca. 3,3 tdr. land
pr. td. hrtk., når man beregner på grundlag af
henholdsvis det samlede areal (12.966 tdr.
land/td. hrtk.) og det samlede takserede areal
(9.669 tdr. land/td. hrtk.). I denne forbindel
se skal det bemærkes, at Gosmer sogn ikke er
et særtilfælde, idet en del sogne, især i den

5. Kopier af de 14 minorerede sognekort fra Hads herred blev rekvireret fra Matrikeldirektoratet,
København.
6. Pedersen 1975, p. 225 ff.
7. Hansen 1964, p. 24 ff.
8. Se note 3.
9. Trap 4. udgave 1920-30. Her i arbejdet er anvendt Trap 1926, p. 248.
10. Ikke takserede areal er fremkommet ved sammentælling af samtlige ikke takserede lodder i den
originale beregningsprotokol fra Gosmer sogn. Matrikeldirektoratet, København.
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Fig. 2: Bonitetskort fremstillet på grundlag a f 1688-matriklen.
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Tdr.hrtk.

Total
tdr.land

Total
tdr.land/
td.hrtk.

Ikke taks.
tdr.land

Taks.
tdr.land

Takseret
tdr.land/
td.hrtk.

% ikke
taks
areal af
totale
areal

Gosmer
Fensten
Smederup
Søby
Dybvad
GersdorfTslund

39,73
124,31
33,52
21,15
15,77
73,13

354,8
1122,6
328,5
274,2
137,4
730,9

8,93
9,03
9,80
12,96
8,71
9,99

6,0
57,8
7,2
69,7
1,1
83,3

348,8
1064,9
321,3
204,5
136,3
647,6

8,78
8,57
9,59
9,67
8,64
8,86

1,7
5,1
2,2
25,4
0,8
11,4

Total

307,61

2948,4

225,1

2723,4

Ej er lav

Fig. 3: Beregninger ejerlavsvis a f de til matriklen 1844 ikke takserede arealer i Gosmer sogn.

vestlige del af herredet, har langt større, ikke
takserede skovarealer.
Kristiansen fratrækker ved de geometriske
arealberegninger arealerne for søer, moser,
klitter og indvundet land, for, som han skri
ver, at nå frem til det reelt dyrkbare areal i
oldtiden. Han sammenstiller således en areal
beregning for det dyrkbare areal i oldtiden
med en taksering af jorderne foretaget ud fra
de anvendte arealer i begyndelsen af 1800tallet.
Hvis man vil arbejde med 1844-matriklens
hartkornsangivelser, må man gå ud fra de
arealberegninger, der ligger til grund for dis
se. På kortet fig. 4 er skovarealerne sognevis
fratrukket de samlede geometriske arealer.
Gennemsnitsboniteten pr. sogn er taget fra de
herigennem fremkomne talstørrelser. Svaghe
derne ved denne beregningsmåde er, at ikke
al skov er fredskov, men det drejer sig om
langt den overvejende del11.
Skal man fremstille et ideelt bonitetskort
uden de nævnte fejl, skal man, ud fra de
originale beregningsprotokoller, hvoraf der
findes en for hvert sogn, fratrække de ikke
takserede arealer. Det er hvad der eksempel
vis er gjort i tabellen fig. 3 for Gosmer sogn.
At gennemgå samtlige sogne i herredet på

samme minutiøse måde er så stor en opgrve,
at det ligger udenfor dette arbejdes ram rtier.
At anvende de samlede, sognevise opg:jvelser fra Traps 4. udgave til så snævre bereg i:inger, som er foretaget af Randsborg og Kristiansen, er en misforståelse. Hvis m in i
stedet anvender Traps 3. udgave12, vil man
finde de samme, samlede hartkornsangiv«eiser
pr. sogn som i 4. udgave, men andre are;afberegninger for de forskellige landskabstypeer.
Mosearealerne er blevet væsentligt reduce;ret
fra 3. til 4. udgave, således har f.eks. Od der
sogn i 3. udgave 187 tdr. land mose og i 4.
udgave 92 tdr. land mose. Der er ikke sket
nogen justering i hartkornsangivelserne de to
udgaver imellem, så den nyopdyrkede mose
er ikke blevet omboniteret, men optræder i 4.
udgave i bonitetstallet som mose, men i a r|ealberegningen som ager eller eng. Opgivelse rne
i 3. udgave er lige så detaljerede som i 4.
udgave, så på baggrund af dette virker det
uforståeligt, at Kristiansen anvender 4. gaves angivelser for bl.a. mosearealerne, nå:r 3.
udgaves opgivelser er nærmere det oprindelige grundlag for hartkornsansættelserne.
I den her fremlagte undersøgelse har jeg
valgt at benytte kortet fig. 2, der er udadbejdet på grundlag af matriklen 168813.

11. Nielsen 1969, p. 48 ff.
12. Trap 1904, p. 160.
13. Kristiansen 1977, p. 14. Diskussionen, Hansen, V: Mener at bonitetstallene fra 1688-matriklen (]682
markbøgerne) er mere anvendelige ved forhistoriske undersøgelser end de tilsvarende tal fra 1344matriklen, da boniteten er afhængig af dyrkningsintensiteten.
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Fig. 4: Bonitetskort fremstillet på grundlag a f Trap 4. udgave. De geometriske arealer reduceret med skovarealer.
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Materialeindsamling og registrering
Det procentuelle forhold mellem fredede for
tidsminder og samtlige kendte fortidsminder
(lokaliteter fra sognebeskrivelserne) fra hele
oldtiden er på landsplan 24%, for Østjylland
21%14. Fra Hads herred er registreret ialt 285
lokaliteter i sognebeskrivelserne, heraf er kun
20 fredede anlæg, og det tilsvarende forhold
bliver her ca. 7%. Kun 140 af de ialt 285
lokaliteter fra området er høje eller megalitanlæg, af disse er 19 fredede. Forholdet mel
lem fredede og ikke fredede gravhøje og megalitgrave er på landsplan knap 1:215, for
Hads herrede ca. 1:7, så man kan med en vis
berettigelse tale om, at fortidsminderne har
overlevet dårligt i området. For at tilvejebrin
ge et mere repræsentativt materiale er der
derfor foretaget en materialeindsamling i mu
seer og privatsamlinger.
3 museers samlinger er gennemgået med
henblik på fund fra Hads herred16. Sognebe
skrivelserne fra områdets 14 sogne er hoved
sageligt anvendt til registrering af megalitgrave og gravhøje17. Herudover er som et forsøg
foretaget indsamling gennem en annonce i
områdets lokalavis, der udkommer én gang
ugentligt og omdeles gratis til samtlige hus
stande i herredet. I annoncen anmodede jeg
alle, der havde stenøkser, dele af stenøkser
eller andre oldsager liggende fra Hads herre
de om at henvende sig, hvorefter jeg ville
aflægge et besøg for at se og bestemme oldsa
gerne. Annoncen blev indrykket i to på hin
anden følgende uger.
For at sikre en så ensartet registrering og
typebestemmelse af de behandlede genstande
som muligt, er der under indsamlingsarbejdet
arbejdet udfra en række typedefinitioner, der
alle tidligere har været anvende og diskuteret

i litteraturen18. Lokaliteter, hvor der er fur
bopladsmateriale19 indenfor et begrænset <
råde sammen med nogle af de til datering
vendte typer, er registreret som bopladse
Indsamling af oplysninger om det mate
le, der indkom gennem annoncering, foret
sommeren 1978.
Det indsamlede materiale
Til en vurdering af områdets bebyggel
yngre stenalder blev registreret ialt 675 f
stande, der mere eller mindre kunne typ<
stemmes, samt bopladsmateriale og kerai
De 675 genstande kan fordeles på de opst
de perioder som følger: Tyndnakkede ø
tid 151 stk., tyknakkede økses tid 252 !
enkeltgravskultur 77 stk., senneolitikum
stk., samt materiale ubestemmeligt inde
de opstillede perioder 99 stk. Af de ialt
genstande var fundoplysningerne på 57i
præcise, at fundene kunne karteres. 72°/
de karterede fund indkom gennen annonc
områdets lokalavis.
Det gennem annoncering indsamlede
teriale i forhold til det behandlede genstai
materiale ialt fremgår af diagrammet fig.
Ud fra forskellige kriterier (udgravnin
bopladsmateriale, fundtæthed) er udskilt
51 bopladser, der kan fordeles på de opst
de perioder som følger: Tyndnakkede ø
tid 16 pladser, tyknakkede økses tid (tragt
gerkultur) 17 pladser, grubekeramisk kult
plads, enkeltgravskultur 6 pladser, sennec
kum 5 pladser, samt ubestemmelig perio<
pladser. Af de ialt 51 bopladser, er de
registreret ud fra materiale, indkommet (
nem annoncering.
Ud fra sognebeskrivelserne, samt ud
rekognoscering er lokaliseret ialt 48 meg

14. Bekmose 1977, p. 47 og p. 50, fig. 3.
15. Samme, p. 47.
16. Forhistorisk Museum, Moesgård. Nationalmuseet. Odder Museum. Det samlede her i arbc
registrerede materiale er i kartoteksform overdraget til Forhistorisk Museum, Moesgård. FHM 2
17. Nationalmuseets sogneberejsning af Hads herred blev foretaget i årene 1903-04 af Hans Kjær.
18. Becker 1936, 1947, 1950, 1954, 1957, 1973. Glob 1944, 1952. Højlund 1973-74. Lomborg 1
Malmer 1962, 1969. Salomonsson 1970. De til datering anvendte typer er hovedsagelig økser, mej
fladehugget flint og keramik.
19. Ved bopladsmateriale forstås i denne sammenhæng materiale, der normalt ikke findes i grave, v<
eller depotfund. Det omfatter flækker, skiver og afslag, redskaber tildannet af disse, samt forarbejc
kærner.
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Fig. 5: Et eksempel på en a f de mange overpløjede høje i Hads herred. Uden optegnelsernefra århundredskiftet i sognebe
skrivelsemej ville det i dag ikke have været muligt at få øje på disse anlæg.

Fig. 6: Samme anlæg somfig. 5, efter a f overjorden erfjernet. I området ved landmålerstokken ses som en mørk aftegning
resterne efter et jættestuekammer, hvor den sydvestlige del samt indgangspartiet er ødelagt ved vejføringen. Omkring
kammeret og dækkende hovedparten af højen var lagt et 30-40 cm tykt lerlag. (Odder Museum, journal nr. 10).

Jan Skamby Madsen
ANTAL FUND

Fig. 7. Diagram over antal fund pr. sogn. Åben signatur: Fund reg. på museerne. Signatur med lodret afstregning:
tilkommet gennem indsamling via annonce.

anlæg og 92 høje20. Af de 48 megalitanlæg er 8
jættestuer, 21 dysser og 19 ubestemmelige
megalitanlæg. Alle megalitanlæggene på nær
ét findes placeret i terræn, der skråner ned
mod ådale eller ned mod kysten.
Af de 92 gravhøje er der gjort tilfældige
fund af mindre bronzer i 3, 1 er ud fra højens

opbygning og centralgravens konstrul
dateret til bronzealderen og fra 1 vide
være fundet en flintøkse og en stridsøkse
skafthul.
Det totalt registrerede antal bopladse
grave ses på kortet fig. 8. En sammenlig
af megalitanlæggenes og højenes placeri

20. Af højtomter, hvorom det i sognebeskrivelsen nævnes, at der på stedet har stået »et stenalderm
ment/stenaldersmindesmærke«, og/eller at »det erindres, at der fra stedet er fjernet store sten«, foi
jeg i efteråret 1977 og foråret 1978 en besigtigelse. Steder, der henlå i pløjet mark, og hvor <
overfladen kunne opsamles knust, brændt flint, blev registreret som megalitanlæg ubestemmelige
har ikke kendskab til, at hvidbrændt, krakeleret flint træffes i forbindelse med andre gravanlæg
megalitgrave. Steder, der henlå i skov eller græsmark, og hvor overfladen således ikke kunne afsøg«
ikke registreret som megalitanlæg.
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Fig. 8: Bopladser, gravhøje og megalitanlæg.
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Boniteter
tdr. land/td. hrtk.

Areal
km2

I % af
saml. areal

Antal
mega.

Mega.
pr. km2

Antal
høje

4,00- 5,99
6,00- 7,99
8,00- 9,99
10,00-11,99

111,5
37,9
64,7
8,9

50
17
29
4

31
12
5
0

0,3
0,3
0,1
0

43
13
34
2

Ialt

223,0

48

Høj<
pr. ki
0,4
0,3
0,5
0,2

92

Fig. 9: Megalitanlæggenes og højenes placering i forhold til de forskellige jordboniteter.

forhold til de forskellige jordboniteter, er fore
taget i tabellen fig. 9.
Af tabellen fremgår det, at der pr. km2
ligger flest gravhøje på jorder boniteret til
8.00-9.99 tdr. land/td. hrtk., mens der pr.
km2 ligger flest megalitanlæg på jorder boni
teret til henholdsvis 4.00-5.99 og 6.00-7.99
tdr. land/td. hrtk. Overfor det indsamlede
materiales repræsentativitet må der imidler
tid tages en række forbehold.
Det er rimeligt at formode, at området øst
for tunneldalen, der har de bedste jorder, har
været mere intensivt dyrket end det vestlige
bakkeland, hvorved høje kan være udnivellerede. Ved en gennemgang af de udskiftnings
kort, der blev anvendt til matriklen 1844, stø
der man i det østlige område på en række
mark- og stednavne, der har -høj i endelsen21.
Det kan således ikke udelukkes, at der har
været betydelig flere høje i det lavtliggende
moræneland, end der er registreret i sognebe
skrivelserne.
Til gengæld må megalitgravenes spredning
stort set vise de faktiske forhold. Hvis der var
bygget megalitgrave i det vestlige bakkeland,
ville de have haft bedre muligheder for at
være bevarede i dag, end tilfældet er mod øst.
Det er værd at bemærke, at næsten samtli
ge registrerede megalitanlæg ligger på eller
ganske tæt ved grænserne mellem ejerlavene.
Ejerlavsgrænserne er oftest trukket ved vand
løb eller sumpede arealer, og områderne, der
støder op til dem, har i landbrugsfællesska
bets tid fungeret som overdrev, d.v.s. disse
grænseområder har tidligst været under plov
efter udskiftningen. Man skal derfor nok være
forsigtig med at tolke megalittomternes nu

værende beliggenhed ned til vådarealei
det østlige fladland, som udtryk for der
rindelige generelle spredning.

Hovedlinier i bebyggelsesudviklin
Med ovenstående forbehold overfor mat
lets repræsentativitet kan følgende hov
nier i bebyggelsesudviklingen fremlægge
Den tyndnakkede økses tid:Af de ialt 16 boj
ser fra perioden, ligger de 15 i det flade øs
moræneland. Næsten samtlige pladser li
på de bedste boniterede jorder, 11 på ur
grund af ler, 5 på undergrund af bakkes
Bopladserne samler sig i den nordlige og
lige del af det østlige fladland. Perioden*
keltfund viser en jævn spredning over
lavlandet med koncentrationer omkring
pladserne, mens der vest for tunneldalen
ses ganske fa fund.
Den tyknakkede økses tid (Tragtbægerkultur):
17 bopladser fra perioden ligger i det øs
fladland. Samtlige pladser ligger på de b
boniterede jorder, 14 på undergrund af L
på undergrund af sand. Bopladserne fint
de samme områder, som tilfældet var i
tyndnakkede økses tid. På de fleste af de p
ser, der kun er registreret som bopladsei
den tyknakkede økses tid, er der funde
enkelt tyndnakket økse, således at bebygg
på pladserne allerede i denne periode er s<
synlig. 7 af pladserne viser decideret bel
gelse fra både den tyndnakkede og tyki
kede økses tid. Periodens enkeltfund visi

21. Matrikelkortene til 1844-matriklen. Matrikeldirektoratet, København.
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forhold til den tyndnakkede økses tid, en
mere ujævn spredning over det flade moræne
land med flest fund omkring bopladserne,
samt enkelte fund vest for tunneldalen.
I det vestlige bakkeland findes kun megalitgrave i tilknytning til tunneldalen, mens
der øst for tunneldalen, foruden spredtliggende anlæg findes koncentrationer nord for
Odder, syd for Norsminde fjord, samt i lav
landets sydlige del.
De fleste megalitanlæg og størsteparten af
tragtbægerkulturens bopladser fra den tynd
nakkede og tyknakkede økses tid er således
samlede i to områder, nordligt og sydligt i det
østlige lavland. I området herimellem følger
megalitgravene tunneldalen, og der ses en
kelte spredtliggende bopladser. En samlet
vurdering af tragtbægerkulturens bebyggelse
i herredet må blive, at man i de 2 her opstil
lede perioder, har beboet de samme områder,
samt at den klart foretrukne del af herredet
har været det østlige lavland og hermed de
bedste jorder.
Enkeltgravskulturen: Af de ialt 6 bopladser fra
perioden, er 3 beliggende i lavlandet øst for
tunneldalen og 3 i bakkelandet vest for tun
neldalen. 3 pladser er placeret på de bedste
boniterede jorder, 3 pladser på jorder bonite
ret til 8.00-9.99 tdr. land/td. hrtk. 3 pladser
ligger på undergrund af ler, 3 på undergrund
af sand. Af de ialt 17 registrerede stridsøkser
er 2 fra undergravstid, 6 fra bundgravstid og
9 fra overgravs tid.
En sammenligning med tragtbægerkultu
rens bebyggelse viser dels en kraftig nedgang
i antallet af fund og dermed bopladser, dels
en forskydning af bebyggelsen mod vest, bort
fra kystområderne og ind i det vestlige bakke
land.
Der er nu stort set lige mange fund øst og
vest for tunneldalen. 13 af de 17 registrerede
stridsøkser er hele, uskadte eksemplarer, der
må antages at stamme fra ødelagte grave. 60
af områdets ialt 92 gravhøje ligger i bakkelan
det vest for tunneldalen. Det er vanskeligt at
vurdere, hvornår højene blev bygget. En del
er utvivlsomt fra bronzealderen, men største

parten af de små, overpløjede høje kan være
bygget i den senere del af yngre stenalder.
Senneolitikum: Af de ialt 5 bopladser fra perio
den er 3 beliggende i det østlige lavland, 2 i
bakkelandet. 3 pladser ligger på de bedst bo
niterede jorder, 2 på jorder boniteret til 8.009.99 tdr. land/td. hrtk. 4 pladser ligger på
undergrund af sand, 1 på undergrund af ler.
Bopladsfundene og enkeltfundene viser, at
både bakkelandet og fladlandet udnyttedes til
bebyggelse, som tilfældet var ved enkeltgravs
kulturen. 3 bopladser har givet materiale, der
kan dokumentere bebyggelser i begge perio
der.
Materiale, indsamlet og dateret efter de
ovenfor anførte retningslinier, kan kun an
vendes til i meget grove træk at påvise bebyg
gelsens forekomst. Kun 5 af de behandlede
bopladser har været gjort til genstand for ar
kæologiske undersøgelser, så at mere præcise
dateringer har kunnet foretages ud fra den
fundne keramik. Indenfor tragtbægerkultu
ren kan man ikke, i det her anvendte materia
le ud fra flintøkserne alene, foretage nogen
finere periodeinddeling end de to her an
vendte, den tyndnakkede og den tyknakkede
økses tid.
Therkel Mathiassens generelle betragtnin
ger om bebyggelsesudviklingen i Vestjylland i
yngre stenalder, svarer på mange punkter til
forholdene i den undersøgte del af Østjyl
land22. Tragtbægerkulturens bebyggelser i
den tynd- og tyknakkede økses tid findes stort
set i de samme områder og er hovedsagelig
kystbund. Der er i undersøgelsesområdet i
Vestjylland registreret færre bopladser fra
den tyknakkede økses tid end fra den tynd
nakkede økses tid (23:80), hvilket ikke er til
fældet i Hads herred, hvor der er næsten lige
mange pladser fra de to perioder (17:16).
Uoverensstemmelsen kan hænge sammen
med den kraftige enkeltgravsbebyggelse i
Vestjylland og den evt. deraf følgende ned
gang i tragtbægerbebyggelsen i den tyknak
kede økses tid. Mathiassen gør opmærksom
på, at bopladserne fra den tyknakkede økses
tid til gengæld er »større« end de registrerede

22. Mathiassen 1948.
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pladser fra den tyndnakkede økses tid. Vur
deret ud fra de samme kriterier, som anven
des af Mathiassen (antal overfladeopsamlede
genstande), kan det samme siges at være gæl
dende for forholdet mellem de to perioders
pladser i Hads herred, selv om man nok skal
afholde sig fra at vurdere pladsernes størrelse
ud fra overfladeopsamling alene.
Den markante forskel i arealudnyttelse og
bebyggelsesmønster for henholdsvis tragtbæ
gerkulturen og enkeltgravskulturen/seneolitikum, må tolkes som forskellighed i udnyttel
sen af de naturgivne ressourcer og dermed
som forskellige økonomiske grundlag for de
pågældende kulturer.
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Historikeren C. F. Allen og det danske folk
Af Grethe Jensen
I 1840 udkom Allens ungdomsværk: Haandbog i Fædrelandets Historie for første gang.
Bogen var et prisskrift valgt af Selskabet for
Efterslægten. Blandt bedømmerne taltes flere
af enevældens mænd. Lad så være, at nogle af
dem endnu på den tid regnedes blandt de
mere liberale, mådeholdets mænd var de dog
uden tvivl: A. S. Ørsted, Jonas Collin og
biskop Mynster blandt andre.
Især A. S. Ørsted læste Aliens udkast med
skepsis. Han mente, at forfatterens dom over
både adelsstand og visse konger var alt for
hård. Allen takkede for kritikken, omend han
ikke i alle tilfælde kunne tilegne sig kritikker
nes anskuelser.
Og ironisk nok var det måske selve den
bundne opgave, som Selskabet for Efterslæg
ten havde udstukket: at skildre fædrelandets
historie med stadigt henblik på folkets og sta
tens indre udvikling, der gjorde Allen særlig
velegnet til at blive dette skrifts forfatter.
Som den nye tids - nationalliberalismens mand havde Allen - som vel alle revolutio
nære før og siden - dannet sig en meningsfuld
helhedsforståelse af den nationale historie. En
forståelse, der gennem påvisningen af tidli
gere tiders uretfærdige undertrykkelse af fol
ket skulle give kampråbet for den ny tids
»genindsættelse af folket i dets oprindelige
rettigheder«.
Men af hvem bestod nu dette ’folk’? Som
for andre progressive og revolutionære til
andre tider kunne heller ikke for Allen ’folket’
blot være en betegnelse for alle danske. Det
danske samfund var og havde i lange tider
været et klassesamfund, og mellem samfun
dets klasser havde der ind imellem åbenlyst,
men oftest i det stille stået en kamp om
magten i staten. I denne kamp måtte der
vælges side, og Allen var at finde på ’folkets’,
borgeres og bønders side.
Men blot ved den sprogbrug, jeg her har
benyttet, står man i fare for at ’modernisere’
Allen utilgiveligt. Ikke fordi der i det sagte i

sig selv er noget urimeligt, men fordi begrebet
’folk’ såvel for Allen som for andre af hans
samtidige - f.eks. Grundtvig - hentede sit
meningsindhold i den tids, fra vores tankever
den ganske meget forskellige, ideologi. Allen
øste af den irrationelle og nationalbevidste
romantiks idékreds og så heri et væsentligt
fremskridt i forhold til den »flade og åndløse«
menneskerettigheds- og oplysningsfilosofi,
der også i Danmark havde kendetegnet tiden
omkring den første franske revolution.
For 1700-tallets filosofiske skribenter
havde kampen drejet sig om det abstrakte
menneskes frihedsrettigheder. Allerede Rous
seau og i Tyskland J. G. Herder reagerede
dog på oplysningstidens hovmodige tro på
fremskridtet, der uden videre afskrev fortiden
og den nationale, kulturelle egenart som ufor
nuftig.
Det var dog vel først med de napoleonske
erobringskrige, at reaktionen blev almindelig.
Det var først og fremmest i Tyskland, at
Napoleons politik blev anledning til en fri
hedskamp med hovedvægten lagt på det na
tionale. Og det var også fra Tyskland, at den
romantiske strømning skulle udgå med dens
vægt på den nationale egenart, den nationale
historie og som kernen i et hele det nationale
folk.
Romantikkens ’folk’ er på mange måder en
svævende størrelse. Kendetegnende var det
dog, at folket ikke bare var mennesker med et
sprogligt fællesskab. I romantikkens reaktion
mod oplysningstidens almene europæiske
kultur blev det naturligt primært at identifi
cere ’folket’ med de af denne kultur lykkeligt
uberørte lavere stænder, og det vil først og
fremmest sige bønderne.
Som alle sin tids og sit slægtsleds mænd i
Danmark var også Allen dybt berørt af den
tyske filosofi og dannelse. Og det var da også
det romantiske ’folke’begreb han tog til sig
som sit eget. Og det var ud af de indre
modsigelser i især akademikernes brug af

Grethe Jensen, f. 1955, cand.mag. i historie (Kbh.univ.) 1983.
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dette begreb, at (selv)modsigelserne i Allens
brug af begrebet opstod, hvad enten han
skrev som historiker eller som politisk interes
seret.
Den af modsigelserne i det romantiske ’folkebegreb’, der især ramte Allen med fuld
styrke, var, at mens kernen i staten/nationen
så givet var den uskyldige, men nationale og
frihedselskende almue, så var almuen, netop
fordi den manglede kulturens almene dan
nelse, samtidig uegnet til politisk at styre
nationen.
Og hermed har jeg også berørt en anden af
modsigelserne i Allens idéverden. For hvis
almuen en gang i fremtiden skulle blive i
stand til at styre, måtte den ihvertfald først
oplyses, og hermed er ringen jo så i virkelig
heden sluttet tilbage til den »flade og ånd
løse« oplysningsfilosofi.
Fragmenter af denne filosofi fulgte da også
Allen igennem alle hans skrifter. I hans tid
lige skrifter - Håndbogen og i hans artikler
som redaktør af Dansk Folkeblad (1841-43)
og senest i skrifterne om Det danske Sprogs
Historie i Hertugdømmet Slesvig eller Søn
derjylland (1857-58) - er spredte henvisnin
ger til en abstrakt menneskeret, natur- eller
folkeret ikke ualmindelige.
I de senere skrifter - først og fremmest dog
i De tre nordiske Rigers Historie1- viser re
sterne af 1700-tallets filosofi sig på anden
måde. Mens hele den tyske filosofi var idea
listisk, og f.eks. med Hegel så ’friheden’ som
en idé - i sidste ende henhørende til et Guds
begreb -, der satte sig igennem i den faktiske
historie, så fik Aliens frihedsbegreb og hans
syn på klasserne i stigende udstrækning et
materialistisk fundament. Kampen om frihe
den blev i stadig højere grad hos Allen til et
spørgsmål om kamp mellem menneskene el
ler klasserne for at hævde deres selvforståede
materielle egeninteresser.
På endnu et punkt viste Allen sig imidlertid
mere som et ’barn’ af 1700-tallets filosofi eller
ihvertfald af dets historiesyn.

Oplysningstidens historieskrivning ha
været karakteriseret af troen på fremskrk
og troen på, at fornuften nu endelig si
sejre. I forhold hertil måltes den forgår
historie. Man ræsonnerede med andre
over historien ud fra nutidens præmisser
Først Herder havde afvist oplysningsh
rikernes absolutte værdier, hvorefter histc
kunne måles efter samtidens fornuft. He
tillagde i stedet hver epoke i historier
selvstændig værdi. Hegel tog tråden o{
vendte sig imod den pragmatiske eller ræ
nerende historieskrivning (at han så selv i
så høj grad lagde sig eget udviklingssk
ned over historien, er en anden sag),
endelig sluttede historisterne med Ra
udtryk om, at alle tider er lige for Gud, op
dette synspunkt.
Men dette var en historieopfattelse,
Allen aldrig i praksis synes at have tile
sig. Han læste tidligt Hegels historiefi]
fiske forelæsninger (i begyndelsen
1840’erne), og enkelte steder i hans forfa
skab skinner da også det synspunkt igem
at de enkelte tiders handlinger må bedøn
i forhold til disse tiders egne anskuelse
muligheder. Men dette sker kun sjæle
Langt mere almindeligt er det hos Alle
finde den ræsonneren med fortiden, som
tyske historieopfattelse vendte sig imod.
få er de fortidige handlinger, Allen ki
bedømme som afstedkomne »formedelsl
dens Uforstand og Indskrænkethed«. O:
drig står det mere klart end i Allens bec
melse af fortidens økonomiske privileg
stem, at han betragtede sin samtids opfat
- i dette tilfælde den økonomiske liberal
- som den eneste sandt fornuftige.
Også i sin grundlæggende opfatteis
’folkets’ historiske udvikling viser Aller
som ræsonnøren, omend visse træk af
Hegels historiefortolkning dog også ski
igennem. Dette vil jeg forsøge lidt mere d
jeret at redegøre for.

1. De tre nordiske Rigers Historie udkom i 5 bind i 1864—72. Den skulle have behandlet Nordens hist
særligt fra 1497-1536. På grund af Allens død nåede værket dog kun frem til sidste halvde
1520’erne.
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Folkets historie - Enhed eller
splittelse?
Aliens helhedssyn på ’folket’ gik i korte om
rids ud på dette:
Folket, nationen, sproget havde oprindeligt
dannet sig som en Gudgiven individualitet. I denne opfattelse var Allen helt på linie med
både Hegel og Ranke2.
På mange måder skabte eller fastholdt
Allen en myte om denne folkets oprindelse, thi
i begyndelsen af historien var alle efter hans
mening frie og lige, lige ihvertfald, hvad
angår borgerlige rettigheder, primært retten
til at give møde og tale på tinge. I begyndel
sen var der således efter Allens mening kun
én stand, bønderne. Og hvad nu trællene
angik, så kom han mere eller mindre behæn
digt uden om dette problem ved at hævde, at
trællene jo i grunden slet ingen stand var.
I nationens oprindelige ‘naturtilstand’ her
skede der således enhed, og enhed var netop
hvad Allen både ønskede, at der skulle være,
og hvad han mente var i overensstemmelse
med nationens egen natur3.
Men ind i det oprindelige ‘paradis’ sneg sig
ikke blot én men hele to slanger. Først var det
den katolske kirke, der i middelalderen fik for
stor magt. Statsmagten (som Allen overalt
sætter lig med kongemagten) havde endnu i
begyndelsen af dette tidsrum kun lille betyd
ning, og som led i udviklingen af staten
»opnaaede Kirken et Formynderskab over
Staten, der virkede velgjørende, saalænge
denne endnu stod paa et lavt Trin af Ud
vikling . . . men siden, da Staten var bleven
myndig, blev høist fordærveligt . . .«
(Haandbog i Fædrelandets Historie. I ’ste
Udgave 1840, side 97-98)

Som bodemiddel for denne uting kom så
reformationen. Men endnu før denne kom,
var forsøget på i kirkens sted at sætte en
styrkelse af kongemagten slået fejl med Chri
stian d. Andens fordrivelse fra sit rige.
Den anden slange i paradiset var naturlig
vis adelen. I begyndelsen havde også adelens
magt haft sin begrundelse i omstændighe
derne. Adelsmagten var løsningen på proble
met med at opnå et tilstrækkeligt hærvæsen,
og her ud af voksede naturligt nok lensvæse
net.
Men hermed var det også slut med Allens
tålmodighed med adelsvælden. Han fandt al
dens videre usurpering af den materielle rig
dom og af magten i staten både skadelig og
unaturlig. Den undertrykkelse af det almene
folk, som Allen næsten overalt identificerer
med adelsvælden og ikke med kongemagten,
kunne ikke retfærdiggøres.
Men også adelsvælden skulle falde. Dette
skete med borgeres aktive og bønders passive
hjælp ved statsomvæltningen i 1660. Resulta
tet af omvæltningen blev enevælden, den
statsform som Allen selv - i politisk forstand
-var oppe imod. Det var derfor naturligt nok,
når han i andenudgaven af Haandbogen
(1842) i forsigtige vendinger luftede den for
modning, at statsomvæltningen kunne have
ført til en slags konstitutionelt styre.
Den meget mere stringent ‘historiske’ C.
Paludan-Müller tog i en anmeldelse af
Haandbogen (I For Litteratur og Kritik. Før
ste Bind. Odense 1843) Allen alvorligt i skole
for hans overalt følte ræsonneren med og voluntarisme overfor den faktiske historie. Re
sultatet blev, at Allen i de senere udgaver af
Haandbogen udelod sine betragtninger over,
om enevælden nu også havde været nødven
dig, og fastslog, at det havde den.

2. Hegel hævdede f.eks, at »Staten er den guddommelige Idee, saaledes som den er tilstede paa
Jorden...« (G. W. F. Hegels Forelæsninger over Historiens Philosophie. Kbh. 1842. side 40). Ranke
hævdede tilsvarende, at nationerne var Guds tanker. Se herom f.eks. Iggers: Deutsche Geschichtswis
senschaft. 1972. s. 100.
3. Denne vægt på ‘enhed’ karakteriserede også i mangt og meget den litterære romantik. Man kan f.eks.
henvise til Goethe’s programdigt: Die Metamorphose der Pflanzen. Ideen er her, at alt vokser ud af
den oprindelige enhed, frøet, og søger tilbage til enheden i blomsten. Allens syn på den danske historie
har mange ligheder med denne organismetænkning. Se om denne: Aage Henriksen m.fl.: Organismetænk
ningen i dansk litteratur. Kbh. 1975.
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Dette betød dog ikke, at hans dom over
enevælden blev meget mindre skarp. Adelen
fik efter hans mening meget hurtigt igen for
stor magt, og i de senere udgaver af Haandbogen lagde Allen yderligere vægt på, at den
nye adelsmagt end ikke var dansk. Ind i
landet kom på enevældens initiativ en hoben
tyske godsejere med samt deres urimelige
bondeundertrykkende praksis. Træhesten
blev et af resultaterne, stavnsbåndet et andet.
Men alt dette var og blev for Allen unatur
lige udviklingsretninger i forhold til det præg,
der var sat på den oprindelige gudgivne
individualitet, nationen.
Staten måtte søge og Allen ville have den
til at søge tilbage mod den tabte enhed. En
del af det store mål blev nået med bonderefor
merne. Men endnu stod det tilbage at få
større indre frihed i staten og endnu stod det
nok for Allen vigtigste af alle punkter tilbage.
Friheden var i sig selv ingenting værd, så
længe den blot var en almindelig europæisk
borgerlig frihed. Først når friheden førte til
‘nationen’ havde den et værd.
Og med det nationale havde det i det meste
af statens udviklingshistorie stået sørgeligt
skralt til. Kirke, konge og adel havde med
meget få undtagelser dyrket deres egenin
teresser og havde derved forsømt at løse
Danmarks mellemværende med det tyske.
Dette problem stod endnu tilbage og fandt
langtfra sin løsning gennem den sene enevæl
des forsøg på at holde det hele statsområde
sammen.
Nationens og folkets løsen for skabelsen af
en ny enhed var derfor naturligt nok at finde i
Allens egen politiske overbevisning: national
liberalismen.
Og at Allen var og blev den ræsonnerende
historiker viser sig ved, at al bondepolitik og
al national politik bedømmes i forhold alene
til målet: den nationalliberale enhed.

Aliens syn paa de enkelte klasser
Bønderne

Allens syn på bønderne var præget af, at de i
så lang tid havde været undertrykte. Man kan
vel sige, at det var selve denne undertryk186

kelse, der på godt og ondt konstituerede bon
destandens politiske rolle. Netop på grund af
sin undertrykte stilling måtte bondestanden
blive kernen i al national og frihedssøg ende
kamp. Men samtidig måtte bondestande i for
at kunne handle i fortid og nutid og igen
netop på grund af undertrykkelsen hav føI fortiden kunne det være lavadelen eller
borgerne, der viste sig som disse førere:
»Det er vanskeligt for en indbrydende Hær
i Længden at staae sig mod et heelt saaledes oprørt Folk, som tillige har en Stirtte i
sit Lands Natur. Almuen havde hidtil savnet Førere. Disse indfandt sig nu ogsasc.« °g
»fandtes navnlig blandt den
4vere
Adel . . .«(Om Christian den Andens mislykkede undertvingelsespolitik overfor Sverige. De tre nordiske Rigers historie, Bind
III, 1867, Første Del, side 215-16).
i

I nutiden var det efter Allens og hans riationalliberale samtidiges mening akademikerne,
der måtte være ledere for bønderne:
»Men i alt Fald haaber jeg, at Deres Me
ning ikke er, at den raa Masse skal have
magten i Staten, men at Massen først skal
være gjennemtrængt af ‘Oplysningen’ in
den den kommer til Regjeringen. Den uvi
dende og raa Masses Regjering vilde være
det frygteligste Regimente af alle. Men det
er desuden heller ikke muligt. Intelligent
sen er Almagten i vor Tid.« (Uddrag af
brev fra C. F. Allen til Laurids Skau. Paris,
Søndagen den 18 Januar 1846. Ny kongelig
Samling 1727).
Når almuen havde trang til ledere, ble\ det
naturligt nok disse ledere, der blev det i
historien handlende subjekt. Bondestan|d<ens
ene, men også store fordel, var, at den i så at
sige hvilende form repræsenterede alt det
oprindelige og naturlige i det én gang ensar
tede folk. Almuen var kernen i folket, fordi:
». . . Den fulgte de naturlige Følelser der
stærkt og dybt vare nedlagte hos den,
Kjærlighed til Fædreland, Frihed og I
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stændighed . . .« (De tre nordiske Rigers
Historie Bind I, 1864, side 205-06).
Men netop fordi almuens dyder kun var en
hvilende politisk kraft, der skulle sættes i
gang afledere for at komme til udtryk, havde
almuen også sine begrænsninger. Almuen
kunne derfor også opildnes af de forkerte
ledere, som forførte den til at handle imod
dens egne ‘objektive’ interesser. At dette var
tilfældet bekræftede efter Aliens mening den
historiske udvikling i Slesvig. Gennem den
tyskdannede embedsmandsstand var det i
tiden forud for den nationalliberale politiks
gennemslag i Danmark i al for stor udstræk
ning lykkedes at vende dele af den oprindeligt
danske befolkning i området imod det natur
lige, imod den danske almues eget moders
mål:
»Imod Sprogreskriptet4, der var givet ene
og alene til Folkets Tarv, reiste der sig
Modstand hos en Deel af dette Folk selv.
Dette fortjener vel at føres til Bogs og mær
kes for Fremtidens Skyld, som en Prøve
paa de Forvildelser, hvortil et Folk kan for
ledes, naar det er saa ulykkeligt at have en
Bestyrelse og en Embedsstand, der i lang
Tid lagde an paa ikke blot at undergrave
dets Nationalitet og indliste en fremmed,
men derved endog gik til Værks paa den
Maade, at det indgjød Folket Foragt for
dets eget Modersmaal og Nationalitet . . .«
(Det danske Sprogs Historie i Hertugdøm
met Slesvig eller Sønderjylland Bind II
1858, side 264—65).
Efter en kort flirt med delingstanken overfor
det slesvigske problem i begyndelsen af
1850’erne er det den politisk afklarede Allen,
der her taler til os. Han måtte som mange af
de øvrige nationalliberale, der havde været

den samme flirt igennem, vende sig imod
dette for os vel mest naturlige synspunkt. Det
kunne og måtte ikke blive folket selv, der
bestemte, hvor grænsen mellem dansk og tysk
skulle gå, og man kunne heller ikke drage
grænsen der, hvor dansk og tysk for nærvæ
rende skilte. Derved ville man jo netop ikke
tage højde for de »ugyldige og slette Elemen
ter«, som almuens trang til ledelse i dette
tilfælde havde afstedkommet. Altså at oprin
deligt dansktalende egnes almue efterhånden
var begyndt at tale tysk p.g.a. den tyskta
lende embedsstands indflydelse.
Men selv om dette var logisk nok - og blev
logikken for de nationalliberale, der med No
vemberforfatningen i 1863 ledte Danmark ud
i den håbløse krig i 1864 - afspejler det altså
alligevel også den følelse af politisk bedreværd- og viden, som de Ejder-danske akade
mikere besad.
Denne tro på sit eget kald til at blive ledere
var en udbredt tanke blandt de nationallibe
rale. Det var tanker, der i denne udformning
var inspireret af Fichte og Hegel, men som så
givet havde rødder længere tilbage5. Det var
ideer, som på harmonisk vis indgik i det
politiske liv i 1840’erne. De fik deres mest
eklatante udtryk i oprettelsen af Bondevenneselskabet i 1846. I dette selskab forenedes i
alliance den spirende bondebevægelse og de
nationalliberale akademikere.
I begyndelsen af 1840’erne havde bondebe
vægelsen ellers stået selvstændigt frem med
ledere som Rasmus Sørensen, I. A. Hansen
og den yderst klassebevidste Peder Hansen
Lundby.
De talmæssigt fa nationalliberale borgere
og akademikere med Orla Lehmann i spidsen
begyndte endnu tidligere at appellere til bøn
derne for med dem som grundlag og sig selv i
ledelsen at fa gennemført en konstitutionel
forfatning. Men endnu stod bønderne usikre

4. Sprogreskriptet udstedtes af Christian d. V III i 1840. Det bestemte, at rets- og øvrighedssprog skulle
være dansk, hvor det var kirke- og skolesprog. Og det skulle desuden undersøges, om ikke kirke- og
skolesprog burde være dansk på flere steder end det på daværende tidspunkt var tilfældet. Det
tilstræbtes altså at gøre dansk til embedssprog, hvor det var det hverdagssprog, flertallet talte.
5. Til belysning af denne idé kan der henvises til den koncentrerede, men også meget inspirerende artikel
af Povl Bagge: Akademikerne i dansk politik i det 19’ århundrede. I Historisk Tidsskrift. 12’te Række.
Bind 4, 1970.
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eller afvisende overfor borgerskabet og dets
krav om en konstitution. Det var jo enevæl
den, der havde ‘givet’ dem bondereformerne.
Hvad havde borgerne egentlig at give dem,
kunne de måske spørge sig selv?
Men da den enevældige regering greb di
rekte ind overfor bøndernes forsamlingsfrihed
med bondecirkulæret i 1845, var akademiker
nes og borgernes tid kommet. Og i 1846
fulgtes en opfordring fra bønder i Holbæk
amt og ideer fremsat i Fædrelandet af A. F.
Tscherning, og Bondevenneselskabet danne
des. Dette selskab var det organisatoriske
udtryk for den alliance, der nu var opnået
mellem bønderne og borgere/akademikere.
Og det var en alliance ret efter borgernes
hjerte. Den spirende selvstændige bondebe
vægelses førere fik ingen fremtrædende plads i
selskabet. Ledelsen af selskabet, der fik stor
magt over ‘basis’ i organisationen, bestod i
starten næsten udelukkende af kendte liberale
borgere og akademikere. Og tendensen til en
selvstændig bondebevægelse med de store
massemøder gik på trods af bondecirkulærets
hurtige ophævelse meget i stå.
Da ‘frihedens time’ endelig kom i 1848 var
bønderne og deres ledere derfor i første om
gang hægtet af. Den borgerlige revolution i
Danmark gennemførtes med de nationallibe
rales paroler, som bønder og håndværkere
også sluttede op om. I de første måneder efter
martsrevolutionen herskede den skønne ‘fol
keånd’ fra ‘48, som også Allen havde efterlyst
og siden berømmede. Med vore dages sprog
brug ville man vel sige, at klassekampen for
en kort stund var blevet afløst af et nært
klassesamarbejde og -samfølelse næret af den
nationale begejstring.
Men alliancens tid var snart forbi, da
martsministeren Bardenfleth udsendte noget,
der i betænkelig grad mindede om bondecir
kulæret for at afholde landets bønder fra selv
tægt overfor ‘unationale’ godsejere. Og da
martsministeriet foreslog og stænderforsam
lingernes nationalliberale politikere anbefa
lede, at den bredt folkevalgte grundlovgi
vende forsamling suppleredes med 40 konge
valgte medlemmer, brød alliancen næsten
omgående sammen. Bondevenneselskabet fik
ny ledelse, og det brugtes nu direkte af bøn
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derne selv til at organisere valgene til
grundlovgivende rigsforsamling. Det bl<
næsten gennemgående krav til kandidal
for at opnå selskabets støtte, at de gik i
kongevalgene. Derfor havde mange nati<
liberale svært ved at blive valgt, og d
skærpede også de på deres side den poli
propaganda.
Svælget mellem parterne i den tidli
alliance vedblev med periodevise undtag
at vokse i den efterfølgende tid. Et af de
eklatante udtryk herfor kom, da den tidl:
initiativtager til alliancen med bøndi
Orla Lehmann, i begyndelsen af I8605
talte nedsættende om ‘det kofteklædte d<
krati’ og erklærede, at det burde vær
formuende og de dannede, der styrede lai
Dette var egentligt ikke noget nyt s
punkt. De nationalliberale havde jo hele 1
ment, at det burde være middelstanden
ledte bl.a. bønderne. Men tonen bliver a]
vel en helt anden efter 1848. Før de koi
magten havde de nationalliberale nok
selv for alvor troet på, at de kunne og si
blive ledere for det hele ‘ensstemmige i
Praksis viste som beskrevet hurtigt, at kl;
kampen var langt mere levedygtig end
nationalliberale teoretiseren. Og det
egentlig blot konsekvensen af denne er
delse Orla Lehman drog med sine hovmc
udtalelser.
Men selv om alliancen mellem bøndc
borgere/akademikere hurtigt brød sami
blev ideen om det hele, udelelige ‘folk’ u
akademikernes ledelse og det politiske
gram fra 1840’erne, som måske bedst udi
tes i grundloven juni 1849, ved med at d<
Allens politiske tanker.
Som jeg senere skal gøre rede for, ki
Allen ikke gå ind for noget styre begræns
borgere og akademikere. Han vedble1
trods for mange nationalliberales stig
skepsis at fastholde det gode i den almi
lige valgret.
Orla Lehmann, der jo var én af grur
vens ‘fædre’, kom efterhånden frem ti
Junigrundloven nok havde været et al
voldsomt spring i demokratisk retning.
Næsten som en direkte kommenta:
denne påstand fastholdt Allen også i de s
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ste udgaver af Haandbogen (1863 og 1870)
den for en gangs skyld meget stringent Hegelinspirerede holdning6, at junigrundlovens
brede valggrundlag var en naturlig følge af
enevældens standsudjævning, (overfor den
enevældige konge havde jo principielt set alle
samfundets medlemmer været lige7 (lidt)) og
at den derfor burde fastholdes:
»Den nye Forfatning, der er en af de frieste
i Verden, har nu allerede bestaaet i en
Række af Aar, og den har givet sig selv det
bedste Vidnesbyrd . . . Den mødtes i Be
gyndelsen af Frygt og Mistillid hos ikke
Faa, navnlig af Hensyn til Valglovens
brede Grundlag. Man sagde, det var for
stort et Spring. Vist nok var Springet stort,
men det gjordes i den Retning Udviklingen
længe var gaaet. Under de enevældige
Kongers Regimente havde Lighedsfølelsen
voxet og bredt sig. Denne Lighedsfø
lelse . . . fandt sit naturlige Udtryk i den
almindelige Valgret.« (Haandbog i Fædre
landets Historie, VPte udgave, 1863 side
684. - gentages i V H ’de og V H I’de udgave).
Allen var og blev altså for så vidt demokrat.
Men han var mærkelig blind for, at en af
konsekvenserne af den demokratiske valglov
- eller mere bredt: tankebane - dårligt kunne
undgå at blive, at landets befolkningsflertal,
bønder, husmænd m.fl. måske selv fik den
afgørende politiske magt i samfundet.
I 1846 afviste han »Massens Regimente«, i
1857-58 måtte han afvise det slesvigske folks
ret til selvbestemmelse i sprogsagen, og i
1860, da Danmark for en ganske kort tid
styredes af den bondevenlige regering Rotwitt, var Allen den langtfra venlig stemt8.
Allen kunne og ville ikke ønske særinteres
sepolitik - heller ikke selv om det var flertal-

lets særinteresser, der varetoges. I stedet fast
holdt han den politisk urealistiske ‘folkeånd’.
På trods af bonde - borger/akademikerallian
cens hurtige og afgørende sammenbrud synes
Allen aldrig for alvor at have forladt ideerne
bag den om den harmoniske enhed af folkegrund og akademikerledelse.
Men på ét punkt bliver Allen mærkværdigt
nok - i betragtning af den almindelige ten
dens blandt de nationalliberale - mere ‘radi
kal’ med årene. Efterhånden tillagde Allen de
materielle drivkræfter i historien større og
større betydning.
I tråd med, hvad man kunne vente, er det
det borgerlige friheds- og dermed klassebe
greb Allen lægger ned over historien i ung
domsskriftet: Haandbogen. Det er her de
borgerlige og juridiske rettigheder, der inter
esserer Allen, og den materielle lagdeling af
samfundet far kun i anden instans betydning.
Dette hænger klart sammen med hele den
liberale tankegang, at frihed var lig med bor
gerlige frihedsrettigheder:
»Nationen deelte sig i Oltiden i to store
Klasser, Frie og Trælle, og, da de sidste
ingen borgerlige Rettigheder havde, gaves
der egentligen kun een Stand, Bondestan
den . . .« (Haaandbog i Fædrelandets Hi
storie, I ’ste Udgave 1840, side 32).
». . . skjønt Fæsterne ikke havde saa store
Rettigheder som Selveierne og navnligen
ikke kunde være Sandemænd og Nævnin
ger, vare de dog anseete og frie og kun
afhængige af Jorddrotten, forsaavidt de
maatte betale et aarligt Landgilde.« (Sam
mesteds side 239; min udhævning)
Efterhånden ændrer Allens opfattelse sig
markant. Det kan skyldes, at han alligevel
ikke blev så uberørt af den stadige politiske

6. Poul Bagge: Om opfattelsen af den danske enevælde. Artikel i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst
och Industri. Ny Serie. Årg. 27, 1951.
7. Det er den samme tankegang, der ligger bag Hegels forsvar for den preussiske enevældige stat. Først
her var der efter hans mening ægte frihed og lighed.
8. Dette hævder i det mindste Aliens ungdomsven, grundtvigianeren Vilhelm Birkedal. Vilhelm
Birkedal: Personlige Oplevelser, 1898, side 148.
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kamp i Danmark om ‘almuens’ sociale vilkår,
- der jo videreførtes med uformindsket kraft
efter gennemførelsen af det borgerligt-liberale
frihedsprogram som hans uændrede politi
ske stillingtagen lader formode. Det er også
muligt, at det er selve Allens med årene mere
selvstændige arbejde med det historiske stof,
der har medført ændringen. Hvad årsagen
end er, så er forandringen ihvertfald tydelig
nok, når man har Allens seneste værk: »De
tre nordiske Rigers Historie« (udkom 1864—
72) for sig.
I »De tre nordiske Rigers Historie« er
forholdet måske næsten vendt på hovedet i
forhold til den unge Allens synspunkter. Der
er i dette værk en tendens til at se de materiel
le forklaringer som de grundlæggende. Og ud
af den materielle magt eller afmagt vokser så i
anden række den juridiske eller borgerlige
magt/afmagt:
»Den sande og egentlige Grundvold for
Adelens Magt var dog ikke Bestemmelser i
Love og Haandfæstninger, men i Danmark
og Nordens andre Riger, som overalt i Ver
den, hvor en Adel har blomstret og hersket,
en udstrakt Besiddelse af Jordegods og
faste Eiendomme... Dersom denne Grund
gled bort under Fødderne paa Adelen,
vilde ikke nedarvede Vedtægter, endnu
mindre nok saa høitidelige skrevne Bestem
melser kunne frelse den fra at synke ned til
de andre Stænder...« (De tre nordiske Ri
gers Historie Bind II 1865, side 54).
»I disse to Stænders (adel og gejstlighed.
GJ) overhaandtagende Magt og den natur
lige Tilbøielighed til at strække den saa vidt
som muligt laa en stor Fare for den Deel af
Bondestanden, der stod i Afhængighedsfor
hold til dem som Fæstere.« (De tre nordi
ske Rigers Historie Bind IV 1870, Første
del side 48).
Det er her den materielle magt eller afmagt
hos de forskellige stænder (primært bønderne
overfor den besiddende del af adelen), der
bliver bestemmende for, om den herskende
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tilstand i det Allen kalder »samfur
grund« skal vedvare eliler ændre sig.
Allen nærmer sig hermed et materielt 1
sekampsbegreb. Men som det næsten alle
er sagt, kan det alligevel blive svært at pla
denne udvikling i Allens historiske forfa
skab i nogen meningsfuld sammenhæng
den politisk interesserede Allens synspunk
Der er ihvertfald intet, der tyder på, at
enten ønskede eller blot ville accepten
klassekamp blev indholdet af bøndernes
gørelsesforsøg i hans egen tid. Dette har
også både set i forhold til historien
forhold til Allens egen samtid en vis samr
hæng med hans opfattelse af statens/ko
magtens rolle, som jeg senere skal v<
tilbage til.
Borgere og akademikere
Når jeg har valgt at behandle disse to gru
under én hat, skyldes det ikke, at Allen
skelnede mellem dem, men at de to gru
står i nogenlunde samme forhold til det,
her behandles: folket.
I sine værker af historisk art henre
Allen for det allérmeste borgerne (akad
kere var der jo ikke mange af) til ‘fol
Borgere og bønder var fælles om at
undertrykte, fælles om at blive undertry]
adel og kirke. Og dette fællesskab va
naturligvis ved op i Allens egen tid.
gamle fælles undertrykkelse var så at sige
historiske begrundelse for nutidens fælle!
hedskamp.
Men selv om borgerne (og akademike
således var en del af folket, så tilhørte de
på samme måde folkets kerne. Eller de
nok være mere præcist at sige, at Allen e
hånden kom frem til det synspunkt, at h
ken borgere eller akademikere var så n
nalt bevidste som den af kulturen ufor
vede bondestand.
Allen ønskede derfor ikke noget mic
standsstyre. Det var vel først og frem]
erfaringerne med embedsmænd og borg
Slesvig, der gjorde ham skeptisk overfor «
gruppers nationale pålidelighed. Og at
var skeptisk, sagde han ligeud:
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»Den første franske Revolution bragte en
betydelig Deel af Europa Friheden, men
paa de fleste Steder blev Nydelsen deraf
indskrænket til den dannede Middelstand
og de mere velhavende Samfundsdeele.
Men disse tilhøre mere den almindelige eu
ropæiske Dannelse, og denne er netop paa
Grund af sin Almindelighed i flere Hense
ender snarere fjendtlig end gunstig for Na
tionaliteterne...« (Om Sprog og Folkeeiendomme i Hertugdømmet Slesvig eller Søn
derjylland 1848, side 2. Dette skrift blev
udgivet som en del af den på nationallibe
ralt initiativ udsendte række: Anti-SlesvigHolstenske Fragmenter).
Af disse grunde var først den næsten alminde
lige valgret tilstrækkelig for Allen. Og af de
samme grunde var han også skeptisk over for
sin egen stand akademikerne. Et ganske pud
sigt eksempel på Allens ‘afstandtagen’ fra
sine egne giver - omend kun indirekte følgende uddrag af et brev fra Laurids Skau
til Allen:
»...og derved kommer jeg til Deres tredie
Yttring om »Folkemændene«. De forstaar
derunder tilsyneladende kun saadanne
Folk som mig og mine Lige, medens jeg
regner efter en større Maalestok og kalder
baade Tscherning, Lehmann og Ploug Folkemænd.« (Uddrag af brev fra Laurids
Skau til C. F. Allen, dateret Haderslev, den
21de April 1848. Ny kongelig Samling.
1622. Brevet fra Allen, som Skau her svarer
på, er ikke fundet).
Allen mente f.eks også, at fastholdelsen af en
helstat ville føre netop de dannede og embedsmændene hurtigst og længst væk fra det
nationale.9

Altså: Efter Allens mening kunne ‘folkets
kerne’, almuen, ikke styre sig selv, dertil
manglede den almen dannelse. Samtidig
kunne almuens naturlige ledere, akademi
kerne og borgerne, heller ikke danne et mid
delstandsstyre for sig selv. Dertil havde de
netop for megen almen dannelse, og middel
standsstyret ville før eller siden vise sig at
være nationalt korrupt.
I folkefrihedens ‘træ’ måtte almuen blive
roden og stammen; den uden hvis sundhed,
der hverken ville blive blad eller frugt. Men
hvad er vel i sig selv til gengæld den vinter
kolde, tilsyneladende døde stamme værd? Nej
‘træet’ skulle leve. Blade og frugter, de natio
nalliberale borgeres og akademikeres af roden
nærede og på stammen fæstnede politik, var
ligeså nødvendig. Men hver for sig var de
intet, og så var det vel kun naturligt, at det
blev bladenes og frugternes farver og indivi
duelle former og ikke stammen, der umiddel
bart skulle møde øjet?

Kongen:
Allerede C. Paludan-Müller10 og efter ham
mange andre historikere har hæftet sig ved
Allens opfattelse af Christian d. II.
En endnu ikke afsluttet historisk debat har
forsøgt at bedømme Christian som menneske
og konge, og Aliens synspunkter har altid
stået centralt i debatten. Men i debatten har
man for det meste overset, at Aliens syn på
Christian d. Anden ikke er så individualise
rende endda, men hænger snævert sammen
med en ideologisk traditions mere generelle
syn på kongemagtens rolle.
I Aliens samtid og umiddelbare fortid var
interessen for det handlende og villende
magtmenneske stor. Hegel så billedligt talt i
Napoleon »verdensånden til hest«.11 Hegel

9. C. F. Allen: Skal Danmark være et selvstændigt Rige eller Tydsklands Vasal? Kbh. 1851, side 26 et. al.
10. Se f.eks C. Paludan-Müllers anmeldelse af første bind a f ‘De tre nordiske Rigers Historie’ i Dagbladet
6/12-1864 og den udgivne brevveksling mellem Paludan-Müller og Allen om Christian d. Anden. Brev
til C. F. Allen. 3’die December 1867. udgivet v/Ellen Jørgensen i Historisk Tidsskrift. 9’de Række nr. 5
og Allens svar: Brev til C. Paludan-Müller. Dateret Lykkesholm Allé 9, 7/12.1867. Udgivet v/ B.
Kornerup i Danske Magazin. 7. rk. 4. bd.s første hæfte. 1948.
11. Citatet er lånt fra: Ebbe Kløvedal Reich’s: Frederik.

191

Grethe Jensen

mente nemlig, at en yderst vigtig drivkraft i
historien var den personlighed, der i sig rum
mede en ny tids ånd og med kraft formåede at
sætte denne igennem.
Allens opfattelse af kongens betydning var i
stor udstrækning den samme. Blot taler han
ikke meget om ‘verdensånden’. Det, der inter
esserede ham, var de enkelte kongers evne til
på trods af adel og kirke at fremme ‘folkeån
den’. Kongen var således næsten per defini
tion ‘folkets’ allierede. Og en stærk konge var
et gode for folket, eftersom han kunne ned
trykke de klasser, der undertrykte det. Som
allerede sagt: overfor den enevældige konge
blev alle lige.
Det er dette syn på kongemagtens rolle,
Allen lægger ned over historien fra de ældste
tider, og som han måske overraskende nok
endog i glimt kunne udvise i bedømmelsen af
sin samtid.
Om Valdemar Atterdag hed det, at han
»forstod at hævde Kongemagten og derved
tillige de ringere Stænders Rettigheder
mod den mægtige Adel og Geistlighed...«
(Haandbog i Fædrelandets Historie I’ste
Udgave, 1840, side 199. Min udhævning).
Om Christian den Anden hedder det, at han
var
»...en mægtig og kraftig Personlighed, i
hvis Sjæl der var Rum for alle Tidens nye
Bestræbelser, og Villie til at føre det igen
nem...« (De tre nordiske Rigers Bind I,
1864, side 4).
Og i begyndelsen af revolutionsåret 1848 er
Allen i tvivl om, hvorvidt man ikke i stedet for
en konstitution snarere burde håbe på en
stærk konge, idet denne bedre ville være i
stand til at sikre nationen:
»Og selv en Konstitution: er den i nærvæ
rende Øieblik skikket til at løse Vanskelighe
derne. En kraftig Konge, kraftig i Villie og
Handling og dertil viis og erfaren, kunde
maaske nu bringe Orden i dette Chaos og
standse den Opløsning, der allevegne æder
om sig. Det ydre Spørgsmål løses ikke ved
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nogen Konstitution: det er vist...« (
drag af brev fra C. F. Allen til Lau
Skau. Dateret Christiania, d. 26. Jai
1848 Ny kongelig Samling 1727).
Dette ønske om en stærk stats/kongemagl
langtfra tilfældigt; men det får dog indei
Allens hele tankeverden et modsigelses]
præg.
Allen var påvirket af den tyske filosofi
vel især Hegel og Ranke - i sit syn på sta
Mellem staterne gjaldt det, som Allen si
ikke om hvad der var ret, men hvem
havde magt. Den stærke stat, som man
almindelighed ikke plejer at forbinde me
liberal tankegang, var en nødvendighed f<
opretholde nationens selvstændighed ove
udlandet:
»Statens egne Interesser vare dengang
altid det sidste afgjørende, forudsat, at
Styrende var en fornuftig Mand, og St
ikke saa svag, at den imod sin Villie ma
opoffre sig for en Andens Interesser...«
tre nordiske Rigers Historie Bind II, 1
side 124).
Også indadtil havde den stærke statsmag
funktion. I forhold til kampen mellem 1
serne opfattede Allen statsmagten som er
.stans, der var hævet herover. Statens/]
gens mål måtte - også for at hævde sin <
styrke - være at nedtrykke de klasser,
havde for megen magt og herved saml
hæve de stænder, der undertryktes al
magtfulde.
Ud fra hele denne argumentation si
man jo egentlig forvente, at Allen lige
Hegel ville forsvare enevælden, som den t:
alt bedste af alle styreformer.
Men dette var ikke tilfældet. Og selv
det er modsigelsfyldt, så hænger dette
klar sammen med, at Allen havde et gri
læggende andet syn på folkets rolle, end
Hegel forfægtede. For Allen havde enevæl
gennem styrkelsen af statsmagten overflø
gjort sig selv. Den kunne efter ‘ligeliggÉ
sen’ af samfundets stænder »vige bort son
affældig Gammel, der har overlevet
selv...« Den lighedsfølelse og ikke mindst
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nationalisme, som den nye tid havde fostret,
gjorde folket egnet til at tage over og erstatte
enevælden med den konstitutionelle stat.
Folkets magt og nationalfølelse kunne - og
bedre end de trods alt mere stats- end natio
nalt interesserede konger - nu udfylde natio
nen og give den fornyet styrke.
Men hvis folkets styrke skulle give den
fornødne kraft til kampen om Slesvig, måtte
det være et enigt folk. Og et folk, der stod
sammen med sin konge og sin regering.
Regeringen og kongen kunne derfor ikke
tillade sig nogen ny undertrykkelse af folkets
rettigheder, en afdemokratisering. Og dele af
folket - hvad enten'det nu var flertallet, bøn
derne, eller mindretallet, middelstanden kunne ikke tillade sig at føre snæver standspo
litik.
Allen ville vel have sagt, at det han for
drede, og gennem sin historieskrivning søgte
at underbygge var, at folkeåndens enhed
skulle udfylde staten. I vore dages sprogbrug
kan man vel hævde, at det Allen ønskede var
klassesamarbejde omkring den nationallibe
rale politik.

Aliens betydning i samtid og
eftertid
Aliens betydning i samtiden var overordent
lig stor. Han var den nationalliberale histori
ker frem for nogen. Og gennem ikke mindre
end 7 udgaver af Haandbog i Fædrelandets
historie i Aliens egen levetid spredtes den
nationalliberale historieopfattelse til ihvertfald meget store dele af den dannede middel
stand, der netop i 1840’erne behøvede en
fælles ideologi og en fælles retfærdiggørelse
for sine politiske ønsker.
Men Aliens synspunkter spredtes endog
langt bredere ud. På basis af Haandbogen

udkom - omend i tør og kedelig form - en
lærebog i Danmarks historie i utallige oplag,
der brugtes i den almene skoleundervisning.
Og Trykkefrihedsselskabet gjorde et stort
arbejde for at udbrede Haandbogen også til
bønderne i kampområdet, Slesvig.
Og Allen ønskede at påvirke. Han måtte
vedblive at være den ræsonnerende historie
skriver, fordi han både vidste og ønskede, at
historien blev brugt ideologisk. Som han siger
i fortalen til Lærebog i Danmarks Historie til
Skolebrug (I’ste udgave 1843), så er fædre
landets historie efter hans mening fortrinlig
egnet til at vække og nære fædrelandsk sind
og tænkemåde.
Også i eftertiden har Aliens betydning
været stor. I 1881 genudgav I. A. Fridericia
Haandbogen uden væsentlige ændringer. Og
denne bog blev brugt som lærebog ved uni
versitetet helt til 1917.
Det vil sige, at Aliens synspunkter skal
regnes med som en baggrundsfaktor i hele
den tid, hvor det radikale og positivistiske
historiesyn udviklede sig.
Og der er da også mange træk ved den
radikale historieopfattelse (som så glimrende
er blevet behandlet af Jens Chr. Manniche i:
Den radikale historikertradition. Aarhus
1981), der minder om Allen.
Den store interesse for Christian den An
dens historie og reformationstiden er kun ét af
dem. Troen på fremskridt og udvikling og
interessen for folkets historie er mere grund
læggende fællestræk. Erkendelsen af klasse
kampens betydning parret med ønsket om
klassesamarbejde, som Manniche hævder var
et egenartet træk ved de radikale positivister,
har Allen som påvist haft stor indflydelse på.
Og gennem den radikale historikergenera
tions næsten enerådende historieopfattelse
må vi regne med, at Allens synspunkter helt
til vore dage skinner igennem i megen primær
og måske især sekundær historieskrivning.
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En formspecificerende analysemåde anvendt på nutidige vesteuropæiske
samfund
Af Thomas Højrup
I 1950’erne var størsteparten af de gifte kvin
der i Danmark hjemmearbejdende husmødre.
Kernefamilien med faderen som eneforsørger
og moderen som eneansvarlig for husarbejdet
med pasning af de to børn og ansvarlig for
familiens trivsel blev anset for at være den
rigtigste måde at leve på. Den var særlig ty
delig på dette tidspunkt, efterstræbt afalle lag
i befolkningen, men mest udbredt i middelog overklassen, fordi mange arbejderkvinder
trods alt var tvunget til også at have et lønar
bejde.
De bedst stillede hjemmearbejdende hus
mødre var nok eneansvarlige for hus- og om
sorgsarbejdet, men ikke ene om at udføre det.
Det var udbredt at have en pige i huset, få
hjælp af en rengøringskone og lignende. Det
lønnede, private servicearbejde havde et be
tydeligt omfang, men er svært at måle fordi
det var uden ansættelseskontrakter og ikke
kom med i nogen statistikker over samfunds
mæssigt arbejde.
I 1980’erne varetages hus- og omsorgsar
bejdet af udearbejdende kvinder uden hjælp
udefra. Mange arbejdsopgaver er lagt uden
for familien, det gælder børnepasning, frem
stilling af madvarer og tøj og omsorg for de
ældre; men væsentligere er samspillet imellem
den intensivering der er sket af husarbejdet og
kvindernes strøm ud på det formelle arbejds
marked. Elektrificeringen og mekaniseringen
af madlavning, rengøring, tøjvask og person
lig hygiejne har intensiveret »servicearbejdet«
og endda ført en del af det tilbage til familien.
Et hjem udrustet med køleskab, fryser og
opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler
og støvsuger, røremaskine, blender, saftpres
ser og kaffemaskine, strygejern, højfjeldssol,
hårtørrer, krøllejern, barbermaskine, syma
skine, boremaskine og plæneklipper kræver

stor forbrugerkundskab og viden om an1
delse, rengøring, vedligeholdelse og rep
tion. I takt med den fysiske aflastnini
kvinden i »servicearbejdet« er det blevet
ligt - og nødvendigt - at overkomme mer
kortere tid, arbejdet er blevet intensiv«
gjort mere fleksibelt i forhold til hendes
arbejde, og det kræver kvalifikationer.
Den forbedrede boligstandard har vi
arbejdsbesparende, lejlighederne er bl
større og flere har faet parcelhus; oliefyr
og fjernvarme har sparet både pasning
rengøring. Stereoanlæg, §ernsyn, kassette
pladespiller samt videoanlæg har frem
familiens privatiserede afkobling og un
holdning.
I takt med denne udvikling, betinget al
de »servicearbejdets« intensivering i hjer
lokalmiljø, den tiltagende strukturrationa
ring i detailhandelen og udbygningen af
færdsstatens ydelser, er der også pålagt f<
lierne mere arbejde. Et større hjem udri
med flere forbrugsgoder og en lejlighed <
et parcelhus, man selv ejer, kræver mere
ning og vedligeholdelse. Større afstand«
supermarkeder, arbejdspladser, skole og
dre institutioner kræver transporttid og k
dinering og kan for mange familiers vedk
mende kun klares, fordi man har egen
Mange kvinder bruger lang tid på at ]
mand og børn til og fra steder uden for hj
met. At sikre familien nogle af velfærdssta
mange ydelser kræver endelig viden on
betingelser, der skal være opfyldt, for at i
kan få del i ydelserne, det kræver arbejde i
at finde ud af ansøgningerne og med at t
se, at betingelserne er opfyldt.
Udviklingen henimod det såkaldte »s
betjeningssamfund« lægger mere adminis
tivt og koordinerende arbejde ud i familie
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I takt med kvindernes engagement på det
lønnede arbejdsmarked og udbygningen af
velfærdsstatens ydelser finder man også en
stigning af den endelige produktion af for
brugsvarer i familien samtidig med en eksplo
siv udvikling af den industri, der producerer
anlæg, maskiner og såkaldte varige forbrugs
goder til familierne.
Velfærdsstatens socialforskere præsenterer
os løbende for undersøgelser, der viser denne
udvikling på arbejdsmarkedet, som inddrager
kvinderne i det lønnede arbejde, der påviser
den teknologiske udviklings indflydelse på
rammerne omkring hverdagslivet og som do
kumenterer velfærdsstatens udvikling - tre
væsentlige årsager, som fremstillet således på
en tilsyneladende dybtgående måde ændrer
dagliglivets indhold og struktur.
Med de såkaldte »kvalitative« undersøgel
ser belyses de enkelte velfærdskomponenter
og variable i det sociale liv ikke isoleret som i
den såkaldt »kvantitative« socialforskning,
men koblet sammen i begrebet om et »hver
dagsliv«. Dette begreb pretenderer alment at
belyse befolkningen faktiske levevis, og det
gøres til genstand for studier over hverdagsli
vets udviklingstendenser generelt, i forsøg på
at finde hverdagslivets tabere samt at be
dømme og fremme udviklingen af lighed,

velfærd og livskvalitet for alle individtyper i
befolkningen.
De kvalitative undersøgelser har nok ind
draget flere faktorer og sammenhænge i vel
færdsforskningens verdensbillede og planlæg
gernes vidensgrundlag, men et kerneproblem
står stadig tilbage: Hvordan hænger dette al
mene hverdagsliv sammen med de mangearte
de og ofte fundamentalt modsatrettede folkelige
politiske bevægelser, der præger også de
nordvesteuropæiske velfærdssamfund? Med
en i grunden homogen, omend på overfladen
og iblandt forskellige individtyper differen
tieret, kultur og levevis er de mange politiske
kampe, som spalter befolkningen, tt paradoks.
Dette paradoks synes at have to løsninger.
Enten er der ingen grund til at tage de politi
ske modsætninger virkelig alvorligt, eller også
må befolkningens levevis finkæmmes for sær
træk, der differentierer den i subkulturer eller
sociale lag.1
Mange politikere og planlæggere verden
over har forsøgt ikke at tage de politiske og
kulturelle modsætninger alvorligt, med alle
de dyrtkøbte erfaringer denne holdning har
kostet. På den anden side må enhver under
inddeling af befolkningen i subkulturer ved
nærmere eftertanke forekomme håbløs, idet
der kan foretages uendelig mange forskellige

1. Når det gælder de vestlige velstandssamfund i gamle kapitalistiske centerområder er sagen vel først og
fremmest den, at man skal passe på ikke at forveksle effekterne af et højt skattetryk, en uensartet
produktivitetsudvikling og et tilnærmelsesvist generelt lønniveau (og deres indflydelse på »hverdagsli
vet«) med de langt dybereliggende samfundsstrukturer, der spalter befolkningens dagligliv i princi
pielt forskellige former for levevis.
I takt med det af velfærdsstaten påkrævede stigende skattetryk og det hurtige tempo i generel industriel
produktivitetsudvikling, er servicefunktioner, der ikke har ladet sig produktivitetsudvikle, og hvor
arbejdskraftens del af produktionsprisen derfor er forholdsvis stor, blevet uforholdsmæssigt dyre at købe
på det formelle marked. Tilskyndelsen til at substituere eller selv at udføre disse funktioner i familien
forøges, fordi man her kompenserer for lav arbejdsproduktivitet ved at undgå beskatning, og fordi
industriel fremstilling af eventuelle materialer og redskaber letter amatørens udførelse af opgaverne.
Men det centrale er, at sådanne forskydninger af funktioner frem og tilbage imellem beskattet erhvervs
liv, privatsfære og statlige institutioner (velfærdsstatens ydelser er jo et udtryk for, at arbejdsintensive
servicefunktioner påtvinges forbrugerne, som betaler gennem skatten) ikke skaber et alment hverdagsliv i
befolkningen, men inkorporeres på vidt forskellig måde i de forskellige befolkningsklassers levevis. For
»krisekonjunkturens« vedkommende skal man heller ikke undervurdere den tvungne langtidstendens til
industriel kontraktion i den gamle kapitalistiske verden, der efterhånden, men på uensartet måde,
sætter sig igennem i de vestlige velstandsstater på grund af den accelererende kapitalintensitet og for
lave industrielle profitter, der betinges af den i globalt perspektiv abnormt høje levefod og det høje
omkostningsniveau i denne del af verden, som igen hviler på det monopol på verdensmarkederne for
industriprodukter, disse stater tidligere havde, men som de nu er ved at miste. Denne langsigtede
transformationsproces inden for verdensformationen vil fremover slå igennem i takt med den nye
industrielle udvikling, der allerede er i fuld gang i Latinamerika, den arabiske verden og mange steder i
Asien.
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subdelinger alt afhængigt af, hvilke kendetegn
man vælger ud til at klassificere efter. En så
dan vilkårlighed er ensbetydende med, at en
hver underinddeling bliver af postulatorisk
karakter. Den bliver ude af stand til at udsige
noget, der forklarer, hvorfor en bestemt poli
tisk bevægelse er et nødvendigt resultat af en
bestemt befolkningsgruppes situation.
Den eneste mulige måde at differentiere
befolkningen på, der kan fa en logisk nødven
dig og konsekvent karakter, må bestå i en
udforskning og konstruktion af de former for
levevis, samfundsstrukturen forudsætter som nød
vendige for sin egen eksistens. Forudsætter
samfundsstrukturen fundamentalt forskellige
former for praksis og ideologier, vil det også
være muligt at konstruere disse som forskellige
livsformer, der stiller hver deres forskellige krav til
det omgivende samfund. Bygges livsformerne
fra grunden af op i gensidige betingelsesfor
hold til særlige strukturtræk i samfundet, ud
peger de så at sige deres nødvendige eksi
stensbetingelser, som med lige så stor nød
vendighed må forsvares, hvis de pågældende
livsformer skal kunne opretholde deres eksi
stens.
De politiske erfaringer og empiriske forhold
tyder på, at det ville være frugtbart at kunne
gennemlyse dem med en række radikalt for-

skellige livsformsbegreber, men svaret på) om
der kan tales meningsfuldt om en flerhed af
principielt forskellige livsformer, må i første
omgang søges i studiet af samfundstota|litetens struktur.
I det følgende vil jeg fremlægge den m åde,
hvorpå det har vist sig muligt at vider iudvikle centrale træk i den såkaldte strukt\r^relle
historiske materialisme, så vi idag er ved at
have et analytisk instrument i støbeske^en,
3amsom synes velegnet til at indfange disse s;
menhænge imellem samfundstotalitetens opbygning og livsformernes udformning, Aft'gørende er, at kernebegrebet i den struktuhelle
samfundsteori: begrebet produktionsmåde, ikke
bare beskriver en social organisationsfo:rm,
men tillige og samtidig hermed er anvend*elig
til at beskrive en befolkningsklasses hver i aglige praksis og dertilhørende forestilling!s|verden. Ved at kortlægge arbejdsprocessen og
produktionsrelationerne i en særlig prod uk
tionsmåde viser det sig samtidig mu
at
udlæse og blotlægge den pågældende pro<jl uktionsenheds eller befolkningsgruppes hverdagsliv som en praksis, hvori disse menn e|sker
udfra deres kulturelle ideologi udnytter og
bruger de samfundsmæssige eksistensbe tingelser, der gør denne deres livsform mulig 2
En anden afgørende forudsætning for an

2. Begrebet produktionsmåde anvendes her i overensstemmelse med den strukturelle marxistiske fc>]rskningstradition, der introduceredes af Althusser, blev ført videre af miljøet omkring Barry Hindes s og
Paul Hirst i England og som vi fortsat har under videreudvikling i det videnskabsteoretiske iljø
omkring Anders Boserup, Helmuth Hansen, Ole Bernild og undertegnede i København. I deres sepere
værker (Marx’s Capital and Capitalism Today. Vol. I—II. 1978) opgiver Hindess og Hirst faktisk prod uktionsmådebegrebet (forstået som en bunden variant af produktionsforholdets og arbejdsprocessens
strukturer) som det logiske indgangsbegreb til den specificerende konstruktion af samfundsformati
onerne. I København har vi i stedet arbejdet os bagom produktionsmåderne for at finde deres fælles
logiske udgangspunkt og herfra konstruere egentlige kataloger over samtlige logisk mulige varianter af
produktionsmådebegrebet på de trinvise specifikationsstadier. I bogen Det glemte folk (se neder for)
præsenteres det resultat, at der i første specifikation kun er tale om tre logisk mulige produktionsmåder,
der så at sige står fadder til alle de følgende varianter, hvoraf flere i forvejen kendes i mere konkret (dv
specificeret) form.
Som pointeret i Hindess og Hirsts forfatterskab er kataloget af produktionsmåder (et katalog de dog
aldrig på tryk har udforsket eller forsøgt at konstruere i dets fulde logisk mulige omfang) af afgørende
betydning for arten og antallet af logisk mulige »niveauer« eller typer af sociale relationer i samfu idsformationen. Det glemte folk argumenterer for det synspunkt, at bestemmelsen af de tre (økonomiske,
politisk-juridiske og ideologiske) typer af sociale relationer er en effekt a f - eller rettere: foregår i og {ned
specifikationen af det logisk første katalog af tre produktionsmåder.
For en udførlig diskussion af disse problemer se følgende arbejder fra københavnermiljøets udforskning
af den strukturelle dialektik: Anders Boserup: »Modsætninger og kampe i Nordirland«, Kurasje nr. 8, Kbh.
1973; Ole Bernild & Henrik Jensen: Den feudale produktionsmådes historie i Danmark ca. 1200-1800, Kbh.
1978; Helmuth Hansen: »Nogle temaer i strukturel marxismes videnskabsteori«, Filosofiske Studier 1981, Kbh
1981; Thomas Højrup: Det glemte folk. Livsformer og centraldirigering. Kbh. 1983.
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vendeisen af den historiske materialisme i
denne form for studier er, at den ikke for
vrænges til en dogmatisk kausal evolutionis
me som tilfældet er i flere klassiske marxisti
ske traditioner. Videnskabeligt set er den kun
anvendelig som en empirifølsom dialektisk an
alysemåde, der lægger et bestemt perspektiv på
samfundet, bygger på en særlig problematik og
derfor tager sit begrebslogiske udgangspunkt
i et dertil konstrueret indgangsbegreb, nemlig
produktionsmådebegrebet. Dette begreb er
lagt således til rette, at der kan konstrueres
forskellige specifikke produktionsmåder, der
hver i sær stiller deres funktionskrav til og
henter deres særlige eksistensbetingelser i det
øvrige
samfund
som
helhed.
Disse
samfundsmæssige forudsætninger for pro
duktionsmåderne kan være af såvel økono
misk som politisk-juridisk og ideologisk art.
En produktionsmåde kan kun forekomme, når
dens specifikke forudsætninger er til stede i
samfundet, og den dialektiske analyse består
derfor af en skridtvis specifikation af de særegne
strukturtræk, en bestemt produktionsmåde
forudsætter eller »tilkalder« begrebslogisk, for
i den form, den har, at kunne opretholde en
plads og funktion i det pågældende samfund.
I en sådan dialektisk specificerende analyse
er der altid tale om en skridtvis konstruktion
af begreber, der implicerer hinanden. Derfor har
det ingen mening overhovedet at påstå, at en
del af samfundet på kausal måde skaber eller
producerer de andre. Det er ikke sådan, at
økonomien eller produktionsmåderne skaber
det øvrige samfund og er dettes »væsen« i en
kausal forstand. Indgangsbegrebet angiver
blot det perspektiv, denne formanalyse lægger
på samfundet og det sted, den begrebslogiske
udforskning derfor må starte.
Begrebet samfundsformation er det teoreti
ske begreb, der repræsenterer den samfunds
mæssige totalitet. Det består af det strukture
rede kompleks af samtlige en produktionsmå
des eksistensbetingelser. Teoretisk formuleret
udgøres disse eksistensbetingelser af de logi
ske forudsætninger, produktionsmådens be
greb indeholder. Disse forudsætninger har
form af økonomiske, politisk-juridiske og ide
ologiske sociale relationer. Da produktions
mådebegrebet determinerer alle disse niveau-

er i samfundsformationen og selv er determi
neret af dem, bliver dette begreb af funda
mental betydning for analysen af de involve
rede befolkningsklassers praksiser og det be
greb hvorudfra livsformsbegrebet lader sig
konstruere. På grund af produktionsmåder
nes radikale forskellighed er det samtidig af
principiel betydning for de mulige livsformer i
et samfund, om en samfundsformation kan og
eventuelt skal indeholde flere produktions
måder på een gang.
Svaret på dette spørgsmål findes ikke
umiddelbart i det empiriske materiale, idet vi
har med en begrebskonstruktion at gøre, der
selv er af grundliggende betydning for, hvad
der overhovedet lader sig »se« i det empiriske
materiale. Svaret må dels være i overens
stemmelse med de basale teoretiske princip
per, som betinges af de generelle træk, sam
fundsformations-begrebet skal kunne indfan
ge, og dels må svaret på grundlag heraf være
selvkonsistent. Kun på disse betingelser bli
ver det muligt at afprøve svarets forudsætnin
ger på det empiriske materiale. Hjælp til be
svarelsen af dette kardinalspørgsmål kommer
fra en måske noget uventet men ikke uinteres
sant kant. I det følgende vil det blive vist, at
flere produktionsmåder nødvendigvis må
sameksistere i en samfundsformation, hvis
samfundsformations-begrebet skal kunne be
skrive og gennemlyse den faktiske sociale
transformation fra en type samfundsformation
til en anden.

En dialektisk transformationsanalyse
og dens begrebsstruktur
Afgørende for en teori om samfundet er, at
den kan gennemlyse social forandring, og af
gørende for begrebet samfundsformation er
dets evne til at redegøre for en »strukturel
historie« i form af samfundenes transforma
tionsproces. Det synes at stå stadig mere be
grebslogisk klart, at en samfundsformation må in
deholde flere produktionsmåder, hvis transformation
skal være mulig.
Forestiller man sig, at to samfundsformati
oner med hver deres ene produktionsmåde
ligger i forlængelse af hinanden i et rekonstru197
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eret historisk forløb, er det centrale spørgs
mål, hvorledes en overgang fra den ene pro
duktionsmåde til den anden har været mulig.
Da samfundsformationen på intet tidspunkt
kan have været uden produktionsmåde, må
de to produktionsmåder for at kunne afløse
hinanden en overgang have eksisteret sam
men inden for een og samme samfundsfor
mation. Deres mulige sameksistens inden for
den totale formation af begges nødvendige ek
sistensbetingelser afgør transformationspro
cessens muligheder og mulige retninger, og
den udpeger de eksterne randbetingelser, der
vil være vigtige for processen. I denne samek
sistens inden for samfundsformationen ligger
det kommende samfund i kim. Delstrukturer
nes sameksistens og indbyrdes modsætninger
inden for helheden gør dennes forandring lo
gisk mulig og er en logisk nødvendig model
struktur for rekonstruktion af enhver struktu
rel social og kulturel historie.
I alle samfund, hvor forandring finder sted,
vil vi med logisk nødvendighed være tvunget
til at betragte samfundsformationen som væ
rende komplekst sammensat af flere produk
tionsmåder. Delstrukturernes sameksistens er
udfra denne synsvinkel det helt afgørende for
samfundsformationsbegrebets dialektik. Også
de nordvesteuropæiske samfund består i dag
af flere produktionsmåder og har deres egne
udviklingsforløb, samtidig med at de er dele
af en total verdensformation, hvis indre
kompleksitet i rigt mål muliggør den sociale
verdens histories uensartede og knudrede for
løb.
Svaret, der efterlyses til livsformsanalysen,
lyder således, at vi må vente at finde forskelle
i levevis, der hidrører fra ikke blot forskellige
klassers praksis og ideologi inden for een pro
duktionsmåde, men også forskelle der er lige
så dybtgående som de fundamentale forskelle
imellem forskellige produktionsmåder.
I en første analytisk tilnærmelse finder man
i vort århundredes vesteuropæiske samfund
både den enkle vareproduktionsmåde og den
kapitalistiske produktionsmåde. I næste til
nærmelse finder vi dem hver især i en lang
række logisk mulige varianter, der sameksi
sterer under stadig skiftende former i indbyr
des afhængigheds- og modsætningsforhold.
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Under forskellige former for finanskao:ltalistisk dominans sameksisterer både
vat,
konkurrencebetinget entreprenørkapitali sme,
monopolkapitalisme og statskapitalisme med
familieorganiseret landbrug i enkel vare produktion, kompagniorganiserede liberale erhverv, håndværk, service- og fremstill: ngsvirksomhed i enkel vareproduktion samt
partsorganiseret enkel fangst- vareproduktion
i fiskeriet - for blot at nævne en række v\ifetige
varianter i det danske samfund. Samfu ndsformationens politiske, juridiske og ideoLogiske niveauer sammenknytter strukturt:ræk,
der på een gang skal opfylde funktionski:avene fra alle disse varianter af de to domine ren
de produktionsmåder. De politiske konflik ter,
juridiske modsigelser og ideologiske uo'verensstemmelser i samfundet betinges af d«mne
sameksistens imellem de principielt forsk«ellige produktionsmåder og deres Variante: mden for samfundsformationen.
Med samfundsformationsbegrebet uc læses
samfundet som en struktur af sociale rel ationer. Særegent for denne struktur er, at den
ikke er af mekanisk art som eksempelvis f^siologien. Det betyder, at den også lader sig udlæse som forskellige former for formålsre ttet
praksis, båret og udført af subjekter der nd
ler meningsfuldt udfra hver deres ideolog iske
begrebsunivers. Derfor kan samfundet udlæses og rekonstrueres som en række ideol ogibærende livsforme, fyldt af hver deres koherente helhed af klassespecifik praksis.
Med en konstruktion af hver enkelt livsforms begrebsverden og livsmønster kan man
gennemlyse de forskellige befolkningsgr uppers forestillingsverdener og hverdag:sliv.
Med livsformerne forankret i dybt forskel lige
produktionsmåder og disses eksistensb^ tingelser i alle niveauer af samfundsformatio«nen
må man forvente dybtgående kulturelle forskelle imellem befolkningsklasserne i det vesteuropæiske samfund. 3
Studiet af produktionsmådernes eksist ens
betingelser og indbyrdes relationer sigter først
og fremmest på at forklare, hvordan de for
skellige erhvervs- og befolkningsgruppe r på
forskellige måder har deres plads i samfundet.
Denne analyse er for eksempel velegnet iil at
vise, hvorfor det, der normalt betragtes som
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3. Forudsætningen for denne udlæsning af en klasses ideologibærende livsform er, at produktionsmåde
begreberne lader sig udlæse som produktionsenheders praksis (i den betydning at de indhenter deres
nødvendige eksistensbetingelser i samfundet ved at »levere« forskellige former for »ydelser«, (eller
opfylde bestemte krav), der giver trækningsret til eller frigør eksistensbetingelserne - hvilket i streng
forstand er et praksisbegreb, fordi aktiviteten fra produktionsenhedens synsvinkel er formålsbestemt,
således at ydelsen (der tilvejebringer eksistensbetingelserne) indgår som et middel, der tjener opfyldelsen
af enhedens mål (der er indhentningen af dens eksistensbetingelser)). Denne mulighed for at udlæse
samfundsformationen som forskellige praksiser hviler på og betinger, at strukturen ikke er af mekanisk
art, hvilket vil sige, at en produktionsenhed ikke uafbrudt og mekanisk leverer ydelser, men kun gør det i
det omfang det er nødvendigt for at indhente dens eksistensbetingelser —den bliver ikke automatisk ved ud over
denne grænse, sådan som en mekanisk delstruktur ville gøre. Enhedens struktur udpeger dens nødven
dige eksistensbetingelser og afgør derfor også, hvornår disse er indhentet i tilstrækkeligt omfang til, at
dens modydelser indstilles. Livsformens ideologiske begrebsunivers bygger på og indeholder den speci
fikke enheds særlige mål-middel tankegang og dertil hørende begreber om de kausale sammenhænge ude i det
omgivende, objektive samfundsmæssige miljø, hvori midlerne tænkes at forårsage eksistensbetingelsernes
frigørelse.
Forudsætningen for, at vi kan udlæse en livsforms kohærente helhed af klassespecifik praksis hviler på det
forhold, at produktionsmåden som en struktur af økonomiske sociale relationer tilkalder politisk/juridiske og ideologiske sociale relationer til strukturering af produktionsenheden i dens helhed. Et dansk
familielandbrug er således økonomisk struktureret som en variant af den enkle vareproduktionsmåde, der
yderligere tilkalder og strukturerer brugetjMnWwÅ: som en enkeltmandsvirksomhed, der politisk strukture
rer dennes adgang til og besiddelse af jorden og som tilkalder familien som et mønster af ideologiske
sociale relationer til strukturering af produktionsenhedens indre organisering. En sådan produktionsen
hed er således på een gang økonomisk, politisk, juridisk og ideologisk struktureret. Denne enheds
praksis må derfor udlæses som en livsform, der udpeger et kompleks af relationer fra alle samfundsforma
tionens niveauer som sine specifikke eksistensbetingelser. Dens ideologiske begrebsunivers korrelerer til
og overdetermineres derfor af alle disse bestemmelser og strukturtræk i samfundsformationen på een
gang. I Det glemtefolk udvikles denne problematik og dette livsformsbegreb fra grunden af i en skridtvis
fremadskridende specifikation af en række sameksisterende livsformer, der løbende demonstreres og
illustreres med empirisk materiale fra danske forhold.
Som eksistensbetingelse bag begge disse to forudsætninger ligger det begrebslogiske forhold, at samfun
det som teoretisk objekt er konstrueret således, at det lader sig udlæse - og bid mærke i dette begreb:
udlæse - på to forskellige måder: dels som en samfundsformation Asociale relationer og dels som forskellige
former for og helheder afpraksis (i hegeliansk forstand). Denne mulighed for to forskellige udlæsninger af
et og samme teoretiske genstandsfelt ligger indbygget i den logiske indgang til konstruktionen af
produktionsmådebegrebet, og den ligger derfor allerede i kim i den teoretiske problematik, der ligger
bag konstruktionen af samfundsformationsbegrebet som en ikke-mekanisk struktur af sociale relationer.
Dette betyder i det konkrete analytiske arbejde, at konstruktionen af de ideologibærende livsformer
(kulturanalysen) er en logisk mulig udlæsning af samfundet (som teoretisk genstand), som ikke består i,
at vi »bemander« den sociale »struktur« med individer eller »klasser« og fylder disse med evnen til at
reflektere og erfare deres omverden udfra hver deres særlige position og »outlook« —således som det er
almindeligt inden for dele af sociologien og traditionel marxisme (hvilket er udmærket beskrevet og
kritiseret af Paul Hirst i On Law and Ideology, London 1979). Således at »bemande« den sociale »struk
tur« indebærer et forsøg på at finde en plads i strukturen til »subjekterne« og leder i sidste ende til, at
dele af strukturen betragtes som et resultat af sådanne rolle-spillende individers handlinger (dette er den
strukturfunktionalistiske fælde Hirst også selv går i). Herved går strukturbegrebet helt i opløsning, idet
det nu skal bestå ikke blot af logiske relationer, hvorigennem begreber determinerer hinanden, men også
af kausale relationer forårsaget af subjekters overlagte handlinger! (Et forsøg på at løse transformations
analysens problem, der svarer til Ralph Lintons, Raymond Firths og Frederik Barths forsøg i den
retning.) Et subjekt kan af logisk principielle grunde aldrig have en aktiv plads i en social struktur. Men
en ikke-mekanisk struktur kan godt være konstrueret sådan, at den også lader sig udlæse som subjekters
forskellige former for praksis. (Men disse subjekter er nu bundet præcist til de handlinger, der impliceres
af den struktur, hvorfra de er udlæst.)
Livsformen er derfor en enhed af praksiser, der forudsætter et ideologisk begrebsunivers. I den forstand
konstituerer den såvel en form for subjekt som dets objektive omverden, subjektets mål og dets midler til at
opnå disse mål, subjektets identitet i kontrast til dets omgivelser og åz kausale relationer, midlerne tænkes at
virke iblandt i disse omgivelser.
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udkantserhverv, marginalgrupper eller afvi
gelser slet og ret fra normen i det moderne
samfund, ikke kan betragtes som relikter fra en
tidligere tid, men udgøres af eksistensmåder,
der snarere fornyer deres eksistensbetingelser
end udraderes af den finanskapitalistiske
økonomis fremmarch.
Studiet af de livsformer, produktionsmå
derne muliggør og forudsætter, er på den an
den side velegnet til at kortlægge de forskelli
ge befolkningsgruppers ideologiske begrebs
verdener og hverdaglige praksis.

Den enkle vareproduktionsmådes
mulighedsbetingelser
Der er en lang tradition inden for samfunds
videnskaberne for at operere med en model af
samfundet der har kun een kerne og et dertilsvarende evolutionistisk perspektiv på so
cialhistorien - det almene begreb om moderne
hverdagsliv, som skitseredes i indledningen,
er et udtryk for denne grundkonception. For
di kapitalismen oftest regnes for eneherskende
i vestlige samfundsformationer, er der særlig
grund til at belyse den enkle vareproduktions
mulighedsbetingelser i den finanskapitalistisk
dominerede
og
velfærdsstats-regulerede
samfundsformation, vi finder i Nordeuropa.
Eksemplificerer vi denne produktionsmå
des indføjning i samfundsformationen med
empirisk materiale fra danske forhold, finder
man den enkle vareproduktion dominere
landbruget i form af familiebrug, fiskeriet i
form af partsorganiserede fangstenheder, li
berale erhverv, håndværk og servicevirksom
hed i form af kompagniskaber og vi finder den
stærkt repræsenteret i landevejstransport, vis
se dele af den nye såkaldte nicheindustri samt
inden for engros- og detailhandel, der, end
skønt vi her befinder os i varecirkulationen,
har væsentlige organisatoriske træk fra denne
produktionsmåde. I Danmark er der omkring
300.000 virksomheder af den juridiske type
»enkeltmandsvirksomhed«, lægger man hertil
de anpartsselskaber, interessentskaber og fa
milieaktieselskaber, der også er juridiske or
ganiseringer af virksomhedsformerne i den
enkle vareproduktion, og regner man mindst
en familie til hver virksomhed, nærmer denne
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del af befolkningen sig en trediedel af landets
samlede indbyggertal. I Sverige er dette tal
forholdsmæssigt noget mindre, blandt andet
på grund af landets beliggenhed på margi
naljorden og ud til marginalressourcer i for
bindelse med fiskerierhvervet samt på grund
af landets store mineralressourcer, der begi;unstiger kapitalistisk organiseret stordrift
Sammenlignet med kapitalistiske virki«omheder udmærker den enkle vareproducent sig
ved en stor konjunkturresistens. Denne proijluktionsenhed kan gennem længere peri xler
fungere uden nogen egentlig forrentning af
driftsmidlerne, der står i forhold til de almindelige renteniveau og profitraterne i i:hdustrien. Suppleret med bierhverv for at h olde
virksomheden gående eller for at oparbe;:jde
og vedligeholde driftsmidlerne, kan disse
producenter overleve perioder med pris: Fald,
hvor en egentlig kapital vil blive trukket ud af
den pågældende produktion og flyde over i
andre sektorer. Dette betyder, at hvor fi:na:nskrævende stordriftsfordele ikke opvejer de nne
forskel, vil den kapitalistiske produktions$måde ikke i det lange løb udkonkurrere den en.kle
vareproduktion. En eventuel økonomisk underordning af denne, hvis der er en så:ian,
bliver i stedet af indirekte art, for ekse rnpel
gennem producenternes afhængighed af indlånt rentebærende kapital.
Man er tilbøjelig til at forestille sig, at den
teknologiske udvikling på evolutionistisk
enstrenget vis altid fremmer stordriften. Det
gør dele af den også i perioder, men langtfra
altid. Ofte Qerner udviklingen af en ny,
avanceret generation af teknologi de tidligere
etablerede stordriftsfordele. Inden for hånd
værk og fremstillingsvirksomhed fjernede
elektromotoren tidligere opnåede stordrifts
fordele. Det samme har dieselmotorermi og
hydraulikken gjort inden for landbrug 05 fi
skeri, og det samme gør i øjeblikket udviklin
gen af elektronisk navigations- og fiskesøg
ningsudstyr i fiskeriet. Også den kemiske in
dustris fremstilling af nylonredskaber har
denne virkning i fiskeriet.
I Danmark er de dele af landbrugsproduk
tionen, der kan underkastes stordriftsfordele,
lagt ud i særlige forædlingsindustrier, d e ' for
væsentlige deles vedkommende på andelsba
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sis ejes af landbrugerne selv. Produktionen på
familiebrugene undergår løbende en produk
tivitetsudvikling, de gør dem konkurrence
dygtige selv over for langt større enheder. Fi
skeriet i de indre farvande, i Nordsøen og At
lanterhavet, hvor den danske fiskerflåde ope
rerer, er baseret på ressourcer, der er så rige
lige, men spredt forekommende, at stor
driftsfordele i form af en opsplitning af flåden
i fangstenheder, transport- og forsyningsskibe
- alle af stor tonnage - ikke skaber nogen
produktivitetsoverlegenhed. Der er faktisk in
gen sådanne fordele, idet det afgørende for
fangstens effektivitet og fiskevarens kvalitet
er, at fangstenhederne er hurtige, fleksible,
egner sig til befiskning af små koncentrationer
af fisk, kan skifte imellem flere forskellige
slags fiskeri og hurtigt nå i havn med landin
gerne. Til dette og udrustet med den mest
avancerede teknologi er de individuelt
partsorganiserede fangstenheder, der opere
rer med skibe, der i størrelse varierer fra 5
tons til 500 tons, overlegent konkurrence
dygtige i disse farvande.
I de seneste årtier har hovedvægten i den
ekspansive del af dansk industri ligget på
små, nye virksomheder, der opdyrker særlige
nicher på verdensmarkederne. Mange af disse
virksomheder producerer inden for sektorer,
hvor ny teknologi har fjernet tidligere stor
driftsfordele og gør mindre virksomheder
konkurrencedygtige. Der kan også være tale
om produktion af specialmaskiner, anlæg og
know-how, hvor kvalitet og specialopgaver
giver de små virksomheder nye eksportmu
ligheder.
Inden for transportsektoren er det særlig
fragtmandsområdet, der kendetegnes af enkel
vareproduktion, der har gunstige betingelser
på grund af de statslige investeringer i vej
nettet. Producenterne skal selv kun investere i
det rullende materiel.
Såvidt en hurtig skitse af en række væsent
lige sammenføjningspunkter imellem de to
produktionsmåder, der muliggør den enkle
vareproduktionsmådes eksistens i samfunds
formationen. Denne analyse tyder ikke på, at
disse mulighedsbetingelser er forsvindende,
men snarere på at de stadig skifter og udvikles
i nye former. En af mekanismerne i dette er
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den løbende produktivitetsudvikling, virk
somhederne er underkastet for at bevare kon
kurrenceevnen. I erhverv, hvor enten
ressourcerne eller efterspørgslen på markedet
er begrænset, er teknologiudviklingen ensbe
tydende med en stadig udpresning af produ
centernes egen arbejdskraft fra erhvervene.
Dette betyder, at vi udover de formelt regi
strerede producenter finder en befolkning,
som nylig er presset ud af disse sektorer som
selverhvervende, men som i videst mulige
omfang opretholder livsformen ved at fort
sætte produktionen til egen forsyning eller til
distribution ud i uformelle netværk. Denne
økonomi kriminaliseres af lovgivningen, fordi
den ligger uden for det juridiske rum, der sik
rer staten skat og afgifter. Samtidig udgør den
et fleksibelt og initiativrigt reservoire, hvorfra
der løbende startes nye virksomheder inden
for hidtil uopdyrkede nicher og inden for
sektorer, hvori konjunkturerne igen gør det
muligt at etablere sig som formel selverhver
vende.
I statistikken findes denne sidstnævnte del
af den selverhvervende befolkning under
lønarbejderkategorierne, idet deres officielle
indtægt stammer fra det lønarbejde for andre,
de selverhvervende må yde i perioder, hvor de
ikke reelt kan leve af eget erhverv og heller
ikke formelt kan stå registrerede som selver
hvervende. Dette forhold øger den kvantitati
ve betydning af den livsform, der knytter sig
til de selverhvervendes produktionsmåde.

De selverhvervendes livsform
Kernen i en virksomhed inden for enkel va
reproduktion struktureres ikke af økonomiske
relationer, sådan som lønarbejdet fungerer i
en kapitalistisk organiseret virksomhed.
Ideologiske sociale relationer i form af fami
lierelationer, kollegiale relationer og andre
har den funktion at binde producenterne
sammen i en produktionsenhed. Det kollegi
ale partslav i fiskeriet og det agrare fami
liebrug udfylder i denne forbindelse den
samme funktion i produktionsmåden. Dette
betyder til gengæld, at begrebet »familie« i
denne del af befolkningen har et radikalt an
det indhold, end man finder i for eksempel de
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lønarbejdende dele af befolkningen, hvor fa
milien er rammen om reproduktive aktivi
tetsfelter.
I familievirksomheden drejer det sig om at
holde produktionen igang og sikre børnenes
fremtid som selverhvervende, hvis det er mu
ligt. Kan man konsolidere virksomheden, fo
retager man gerne store investeringer eller
spiller på flere strenge og supplerer med
bierhverv. Man kan derimod aldrig være sik
ker på, at disse virksomheder producerer med
deres fulde kapacitet, idet der ikke er nogen
krav om et bestemt niveau for forrentning af
driftsmidlerne, udover hvad der er nødven
digt for at kunne følge med i produktivitets
udviklingen. Familievirksomheden drives for
at opretholde muligheden for at være selver
hvervende. Den er et middel, der er sit eget
mål.
I den forstand er den principielt forskellig
fra den kapitalistiske virksomhed. Selvom der
intet er i vejen for, at en enkel vareproducent
gør en god handel eller i perioder tjener mere
end normalt og nødvendigt for at holde virk
somheden gående, så sikrer intet, at denne
producent leverer det optimalt mulige. Derfor
gælder værdiloven heller ikke umiddelbart i
denne produktionsmåde. Falder priserne un
der varernes bytteværdi, udlignes dette ikke
automatisk af, at en del af produktionen hører
op. Hvor det er muligt, vil disse producenter
tværtimod øge deres produktion og supplere
virksomheden med bierhverv og lønarbejde
for andre, for at holde den igang.
Begrebet »arbejde« har derfor også en fuld
stændig anden kulturel betydning i denne
livsform, end den man finder iblandt lønar
bejdere. Der er i virkeligheden ingen arbejds
tid, fordi der ikke meningsfuldt kan tales om
nogen fritid. Man er aldrig fri for arbejdet,
man bliver aldrig sat til det, man sætter sig
derimod selv igang og er engageret i dets ind
hold, fordi det er betingelsen for og essensen
af at være et selverhvervende menneske. Man
har selv ansvaret for virksomhedens drift og
evne til at klare sig, man påtager sig selv an
svaret, hvis det går skidt; det er betingelsen
for at kunne se sig selv som en fri og selvstæn
dig familie, der af egen tilskyndelse arbejder
for sig selv. I denne livsform giver en særlig
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betydning af begrebet »fri« og af begrebet
»arbejde« hinanden et indhold, som slår i
skarp kontrast til den lønarbejdende befolk
nings arbejds- og fritidsbegreber.

Lønarbejderlivsformer
Imens de enkle vareproducenter besidder bå
de virksomheden som deres ejendom og de
kvalifikationer, den samlede arbejdsproces
kræver, så kendetegnes den egentlige kap: talistiske produktionsmåde ved, at de lønarbej
dende producenter hverken besidder produk
tionsmidlerne som deres ejendom eller har
kvalifikationer til at igangsætte og beherske
hele arbejdsprocessen. Den almindelige ruti
nearbejder indplaceres i en lang og kompleks
produktionsproces, hvori hans opgave består
i betjeningen af en enkelt maskine i rækken. I
denne arbejdsproces er kvalifikationerne så at
sige nedlagt i maskinernes automatik, og ma
skinerne indgår i et teknologisk opstillet ma
skinsystem, som forarbejder arbejdsgem tan
den fra råmateriale til færdigprodukt.
Dette rutinearbejde har for den ansatte kun
den ene funktion at være indkomstkilde og
dermed muliggøre et meningsfuldt fritidsliv
uden for arbejdstiden. Det at være fri - eller
rettere) at have fri (man er aldrig fri, men ar
bejdsgiveren »giver« en »fri« hver eftermid
dag, dvs. i et tidsrum får man fri) - det står i
kontrast til det at være på arbejde. Arbejdet
er et middel, der muliggør opnåelsen c.f en
fritid. Arbejdet udføres ikke i kraft af et enga
gement i dets indhold, det udføres med hen
blik på at opnå noget andet. Dette andet: løn
indkomsten, er på en måde urelateret og
ubestemt i forhold til det udførte arbejce og
fuldstændig uden relation til det udførte ar
bejdes særlige kvalitet og intensitet. Som et
quid pro quo må man kræve noget for den tid,
der er brugt på arbejdet. Det udførte arbejde
er et middel til den modtagne løn, men denne
mål-middel relation er ikke som relationer
imellem redskab og resultat, men svarer sna
rere til relationen imellem udskrivning og
belønning. Lønniveauet er grundliggende
ubestemt. Man må krave en løn til at leve for,
og man kan kræve den op til et niveau, der
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svarer til lønniveauet på andre virksomheder
- og det eneste middel, man har bag dette
krav, er truslen om at tilbageholde sin arbejd
skraft og eventuelt sælge den til andre. Dette
kræver igen, at den enkelte ikke kræver indi
viduelt, men at arbejderne har organisati
oner, der kan monopolisere den arbejdskraft,
der udbydes til salg.
I denne livsform arbejder man ikke for
virksomheden, man stiller krav til den og er i
princippet ligeglad med dens konkurrenceev
ne, sålænge der er andre virksomheder at sæl
ge arbejdskraft til. Livets mening hentes ikke i
arbejdet, som tilfældet er i de selverhverven
des livsform; »det gode liv« leves i fritiden
uden for arbejdstiden. Denne særegne livs
form begrebssætter arbejdskraftens kulturelt
bestemte bytteværdi i den kapitalistiske pro
duktionsmåde. På centrale punkter står den
ne livsform derfor i aller skarpeste kontrast til
de selverhvervendes livsform. Kvantitativt er
den i ren form af omtrent samme betydning
som de selverhvervende i et samfund som det
danske.
Med en afkvalificeret arbejdskraft, der er
rutinemæssigt beskæftiget i et maskinsystem,
kræver produktionen indkøbt yderligere en
arbejdskraft, der har kvalifikationer til at
overvåge, kontrollere og opstille produktions
processen, varetage organisationsfunktioner,
management og marketing. Denne anden del
af arbejdsstyrken er derfor udpræget højt
kvalificeret. I den vel egentlige kapitalistiske
variant af produktionsmåden, hvor kapitalen
er frigjort fra virksomhedernes særlige
erhvervsbetingede dispositioner og blevet
egen tlig flydende, kræves disse, privatkapitali
stens gamle dispositionsopgaver varetaget af
lønansatte ledere og eksperter, som er uden
bånd til aktiekapitalen.
Karakteristisk for disse er, at de ikke beta
les for ydet arbejdstid med politisk fastsatte
løntakster som på det øvrige arbejdsmarked,
men at de ansættes individuelt i kraft af særli
ge kvalifikationer og loyalitet og betales i for
hold til udviste evner. I mange tilfælde er
dette et sælgers marked, idet virksomhederne
konkurrerer indbyrdes om at få de dygtigste
ledere, fordi ledelsens dispositioner er af så
stor betydning for virksomhedens drift.
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Dette betyder videre, at man ikke efter endt
uddannelse springer direkte ud på markedet
for chefer, men må starte langt nede i en virk
somheds organisation, for her at udvise evner
og loyalitet og udvikle sine kvalifikationer
med henblik på at blive forfremmet og avan
cere til mere betroede stillinger inden for
samme eller andre virksomheder. Det drejer
sig derfor ikke om at stille krav til virksomhe
den og stå solidarisk sammen med kollegerne,
men om at stille krav til sig selv om at opfylde
ledelsens forventninger til det yderste, dyg
tiggøre sig, engagere sig i arbejdsopgaverne
og gøre det bedre end kollegerne, med hvilke
man i virkeligheden konkurrerer om avance
menterne op gennem hierarkiet.
Arbejdsbegrebet i denne karrierebundne
livsform kommer dermed også til at stå i skæ
rende kontrast til arbejds- og solidaritetsbeg
rebet i den foregående lønarbejder-livsform.
Den karriereorienterede opnår ikke større fri
hed ved at blive selverhvervende eller ved at
få en høj løn til brug i fritiden, han erobrer
større dispositionsfrihed i arbejdet ved at
avancere og overtage de dispositioner, han før
skulle administrere. Hans frihedsbegreb og
engagement ligger helt og holdent inden for
arbejdsbegrebet og karriereperspektivet. Den
egentlige fritid er derfor også absurd for kar
riereorienterede, dels fordi arbejdstiden reelt
er fiktiv - man holder ikke op med at tænke
over problemerne på klokkeslet - dels fordi
det gælder om at benytte disponibel tid til at
udvikle kvalifikationer og vedligeholde ven
skabsrelationer, der kan være at betydning
for karrieren, og dels fordi arbejdet er et enga
gement, som ikke kan kontrasteres af yderli
gere et engagement, men kun suppleres med
udenomsinteresser.
Denne livsform hører udpræget den fuldt
udfoldede storindustrielle og storfinansielle
kapitalisme til, men med de kommunale,
amtslige og statslige virksomheders og
andelsindustriens entré i samfundsformati
onen efter de kapitalistiske arbejdsmarkeders
etablering, har mange af disse andre, ikke
egentlig kapitalistiske virksomheder indopta
get produktionsmådens organisationsformer,
og de giver på tilsvarende måde plads til både
lønarbejderlivsformen og denne karriere203
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bundne livsform. De fleste store organisati
oner i erhvervsliv og offentlig virksomhed for
udsætter i dag dette løbende flow af avance
rende karriereorienterede medarbejdere op
gennem hierarkierne.
Dette er igen en livsform, hvori man tager
ansvaret for sit eget liv. Alle har på et tids
punkt haft chancen; mislykkes karriereforlø
bet, er det fordi, man ikke selv slog til, fordi
man ikke var dygtig nok eller taktisk nok.
Kommer man ikke videre, er det selvfor
skyldt. Det er et spørgsmål om evner ifølge
livsformens egen begrebsverden.
I samfundsformationer som de vesteuro
pæiske, der i verdensformationen indtager en
plads som kapitalistiske centre, har den kar
riereorienterede livsforms mange varianter
stor kvantitativ betydning, fordi karrierefel
terne er langt mere omfattende, end det lokale
erhvervsliv giver basis for. Ved at være hjem
sted for store koncerner med hovedkontorer
for virksomheder spredt ud over store dele af
verden, og ved at uddanne ledere og eksper
ter, som beskæftiges på datterselskabers og
underafdelingers kontorer ude omkring, far
den karrierebundne livsform en forholdsvis
stor betydning for samfund som de vesteuro
pæiske. Kapital-eksport, systemeksport, ek
sport af know-how og software er vigtige eksi
stensbetingelser for flere varianter af denne
livsform.
Skønsmæssigt vurderet har denne livsform
betydning for op imod en sjettedel af den dan
ske befolkning, og den er i kvantitativ vækst.4

Livsformernes indbyrdes ideologiske
afhængigheds- og
modsætningsforhold
De klassiske rurale lokalsamfund, vi finder i
Europa fra og med den feudale produktions
mådes sidste epoker og frem til i dag, er for
hovedpartens vedkommende forankret i bon
debrug, håndværk og fiskeri i enkel varepro
duktion. I den forudgående feudalt dom nerede samfundsformation karakteriseredes de
priviligerede købstæder af denne prod uktionsmåde, der for store dele af Europas ved
kommende optrådte i en laugsorganiseret va
riant. I Danmark får den kapitalistiske pro
duktionsmåde først plads i købstæderne i lø
bet af 1800 årenes anden halvdel, hundrede
år efter den feudale produktionsmådes opløs
ning i den altdominerende agrare sektor.
Først tilstrømningen af overflødiggjort land
proletariat i anden halvdel af 1800 årene, den
gradvise indflytning i løbet af 1900 årene og
særlig den anden store indflytningsbølge efter
den anden verdenskrig har i Danmark været
udtryk for større omflytninger i befolkningen
fra de selverhvervendes livsform til lønar 3ejderlivsformerne.
Alligevel skal man være yderst forsigtig
med indforstået at tale om ,,urbaniseringen“ i
denne forbindelse, fordi det for ikke uvæsent
lige dele af denne befolkning i byerne er lyk
kedes at finde og skabe nye betingelser for
familievirksomheder og lignende varianter af
produktionsmåden. Da den diffuse forestilling
om urban levevis oftest associeres med 1ræk
fra det begreb, vi her har konstrueret be

4. Den følgende specifikation hviler på analyserne i Det glemtefolk, hvor begrebskonstruktionerne udv kles
sideløbende med en empirisk udforskning af de tre dominerende livsformer i dagens samfund Ved
løbende at kontrastere disse livsformer, sammenholde deres modstridende krav til det omgiv»tnde
samfund og analysere deres indbyrdes afhængighedsforhold støttes, korrigeres, inspireres og afpira(ves
konstruktionen af livsformsbegreberne løbende af den empiriske udforskning. Det empiriske mate Hale
hviler specielt på feltforskning i Nordjylland (specielt Skiveegnen og Limfjordsregionen), der gennem en
årrække har stået på sideløbende med de teoretiske analyser.
Hensigten med kombinationen af disse strukturelle analyser og analyserne af de forskellige befolknings
gruppers hverdaglige praksis er at kunne udforske de mangeartede kampe for opretholdelse og nyetable
ring af livsformernes eksistensbetingelser, der præger en stærkt sammensat befolkning som den danske.
Ved at udvikle livsformerne i relation til de samfundsstrukturelle betingelser, de udpeger som nødven
dige for deres egen eksistens, bliver det muligt at pege på de konkrete og specifikke »levevilkår«, pver
enkelt befolkningsgruppe nødvendigvis betragter som væsentlige at slås for.
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grebslogisk som de to lønarbejderlivsformer
suppleret med forestillinger om befolkningstæthed og lignende, kan man derfor langtfra
altid tage det for givet, at såkaldte urbanise
ringsprocesser indebærer en strukturel, kultu
rel transformation. Danske købstæders indu
stri baserer sig i høj grad på indpendlende
lønarbejdere, der supplerer familievirksom
hederne ude i landdistrikterne og småbyerne
med lønindtægter. Der er ingen evolutioni
stisk drivkraft, som dikterer, at denne befolk
ningsklasse entydigt er på vej over i lønarbej
derlivsformerne. Noget sådant ville have kræ
vet, at den kapitalistiske storindustri på for
udsigelig vis underlægger sig al anden pro
duktion. Denne gamle lovmæssighedslære har
de strukturelle analyser og det komplekst
sammensatte samfundsformationsbegreb en
degyldigt ladt agterude.

Begrebet »neokulturation«
Denne pointe er af principiel betydning, fordi
den på den ene side forudsætter, at de to pro
duktionsmåder kan sameksistere, og fordi den
på den anden side indebærer, at de to dele af
befolkningen ikke stræber efter samme ide
aler, men lever i hver deres ideologibærende
livsform.
At disse forudsætninger er bæredygtige
blev ovenfor vist, idet samfundsformationen
nødvendigvis indeholder flere produktions
måder og der til hver produktionsmåde svarer
særlige livsformer. Denne sameksistens aSflere
produktionsmåder indebærer, at der stilles for
skellige, ofte uforenelige krav til det øvrige
samfund. Den enkelte livsforms eksistensbe
tingelser er derfor i princippet altid truet, og for nu at løbe den risiko at bruge en antropo
morf metafor - livsformerne må derfor altid
»konkurrere« eller »kæmpe«« om formen og
karakteren af de sociale institutioner, der de
terminerer deres fælles eksistensbetingelser.
Hver livsform er så at sige bærer af dens
eget specifikke begrebsunivers, forskelligt fra
de andre livsformers. Dette indebærer, at når
betingelserne forringes for en bestemt livs
form, så kan genskabelsen af eksistensvilkå
rene, set »inde« fra denne livsforms begrebs
verden, kun betragtes som bestræbelser på at

genetablere denne livsforms egne eksistens
betingelser, det vil sige de betingelser den lo
gisk forudsætter. Dette fremstår på den måde,
at bærerne af de forskellige livsformer kon
stant slås for at opretholde, genetablere eller
nyskabe eksistensbetingelserne for deres egne
livsformer - og det uden at man fra een livs
form har mulighed for at forstå folk i en an
den, hverken sådan som situationen ser ud fra
deres position, eller som denne anden livs
form selv fremtræder for dem, der er bærere
af den. Denne proces har faet betegnelsen
neokulturation.
Begrebet neokulturation implicerer, at folk
i forskellige livsformer ikke stræber efter
samme idealer, - ja dårligt nok taler samme
sprog, når man ser på den kulturelle ind
holdsside af dé sproglige udtryk, der angår de
livsformsspecifikke dele af dagliglivet. Vores
vanskeligheder med begreberne »arbejde«,
»familie« og »frihed« med flere har allerede
vist, at selv så centrale hverdagsbegreber som
disse bruges med vidt forskellig kulturel be
tydning af de forskellige dele af befolkningen.
Og så forskelligt må de nødvendigvis bruges
på grund af de principielle forskelle i hver
dagslivets organisering, samfundsformatio
nen forudsætter. Tilsyneladende overgriben
de og universelle begreber som for eksempel
begrebet »arbejde« - begreber som vi alle
formoder, at enhver forstår på samme måde vildleder enhver analyse. Derfor er det nød
vendigt at udvikle et begrebsapparat, der in
debærer, at sådanne udtryk har forskellige
betydninger i forskellige livsformer, og fra
hvilket det er muligt logisk at slutte sig til
disse forskellige kulturelle betydninger.
Samfundsformationens komplekst sam
mensatte karakter er derfor af fundamental
betydning for alle de mange måder, hvorpå
befolkningsklasserne misforstår hinanden,
tolker hinandens handlinger og meninger og
skaber deres egen identitet i kontrast til hin
anden. For at forstå denne komplekse kultu
relle og ideologiske dialektik er det derfor
nødvendigt gennem skridtvise specifikationer
at konstruere hver enkelt livsforms egen be
grebsverden indefra og fra dens første prin
cipper, som et rationelt selvkonsistent tankeunivers - men samtidig opbygget i overens205
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stemmelse med de måder, hvorpå den enkelte
livsform tolker de andre og oplever sig selv i
kontrast til omgivelserne.
Selvom det bliver en hovedopgave at speci
ficere hver enkelt livsforms ideologiske uni
vers i dets begrebslogiske differentia specifica,
så nødvendiggør livsformernes sameksistens, at
denne konstruktion eller dialektik indbefatter
den kulturelle betydning, det har, at livsfor
merne må se sig selv i kontrast til hinanden,
sådan som de ser og mistolker hinanden udfra
hver deres materielle forankring i sam
fundsstrukturen og hver deres dertil svarende
praksis.5
I det følgende vil jeg skitsere, hvorledes
denne dialektik lader sig konstruere, når vi
starter specifikationerne fra grunden af i hver
enkelt af de tre livsformer, der er skitseret i
det foregående. Et problem skal dog løses
først, og det er, at vi ikke her har med klasssifikatoriske begreber at gøre, med hvilke man
umiddelbart kan tælle og pege på individer.
Der er tale om en grundlæggende begrebslo
gisk konstruktion af kulturelle/ideologiske
begrebsverdener, der står i et gensidigt betin
gelsesforhold til bestemte sociale strukturer i
samfundsformationen. På dette tidlige stadie
er begrebet om de selverhvervendes livsform
derfor ikke nødvendigvis applikabelt på alle
selverhvervende i det empiriske materiale mange varianter vil først kunne fanges ind
langt senere i vore specifikationer. På samme
måde er den empiriske forekomst af lønarbej
de langt fra altid ensbetydende med lønarbej
derlivsformens forekomst. Lønarbejdet finder
man i høj grad også i tilknytning til de to
andre livsformer.
I stedet for disse på nuværende tidspunkt
vildledende udtryk, vil jeg derfor foretrække
under de følgende specifikationer at benævne
livsformerne med associationstomme symbo-

ler i form af numre: 1, 2 og 3 - svarende ti] : de
selverhvervendes livsform, lønarbejder] ivsformen og den karrierebundne livsform På
denne måde vil det være muligt at konstrjrere
livsformsbegreberne uforstyrret af irreleva nte
associationsindhold, der er rent deskripti vt °g
som enten stammer fra de varianter af ivsformerne, vi tilfældigvis er bedst kendt med
eller fra aspekter af empirisk realiserede ivsformer, der er irrelevante for det stadie af specifikationerne, vi befinder os på.

Livsform 1
I livsform 2 er den grundliggende strukture
ring af dagens virke (eller af livscyklus) son
dringen mellem arbejdstid og fritid. På c ette
stadium i analysen er der for livsform 1 ikke
noget arbejdsbegreb, kun et virke, der fordi
det ikke står i kontrast til noget, heller ikke
har noget begrebsindhold. En bestemt profil
far dette virke først ved at kontrasteres med
virket i andre livsformer.
Anskuet fra en bestemt livsforms synsvin
kel fremstår en anden livsform, hverken som
den er »i virkeligheden«, dvs. som teoretisk
konstrueret, eller som denne anden livsform
fremtræder for dem, der er bærere af den. Den
fremtræder derimod indfortolket i den først
nævnte livsforms begrebsunivers. Opfattelsen
af de forskellige livsformers karakter og rela
tive fortrin og ulemper bliver derfor helt for
skellig alt efter hvilken livsform, man befi nder
sig i.
For livsform 1 i særdeleshed, bestemmes
opfattelsen af denne livsform for dens ba rere
af dens kontrast til andre livsformer, sådan som
disse må fremtræde, tolket ind i det ideo ogiske begrebssystem, der hører til livsform 1.
Lad os illustrere dette forhold. For livs!orm
1 isoleret betragtet er der som nævnt ikke no

5. Vi ser således, at dét at tage historien alvorligt - hvilket kræver, at begrebsapparatet (samfundsfor]mationen) er struktureret, så det kan gennemlyse samfundsmæssig transformation - har vidtrækk mde
konsekvenser for kulturanalysen - og omvendt! I det hele taget er udforskningen af disse logi:iske
sammenhænge imellem begreberne struktur og proces, og mere specifikt imellem udviklingsproce:$sens
art og samfunsformationens struktur, et både videnskabsteoretisk, et social- og kulturhistoris og
politisk-strategisk kardinalpunkt for den strukturelle dialektik og historiske materialisme. Beg:ifebet
neokulturation hviler på disse sammenhænge imellem struktur og proces i samfundsformationen. ] Det
glemte folk udvikles neokulturationsbegrebet som en udlæsning af samfundsformationens transfo
tionsproces, når denne anskues udfra livsformernes synsvinkel.

206

Begrebet livsform

get egentligt arbejdsbegreb og endnu mindre
et fritidsbegreb, idet det hele smelter sammen
i et virke, der ikke har nogen særegen karakter,
fordi det ikke kontrasterer med noget. Men
bærere af livsform 1 kender livsform 2 og gør
sig forestillinger om den. Den synes ikke
umiddelbart uforståelig. Man kender lønar
bejdet og forstår - eller tror man forstår - dets
funktion. Lønarbejdet kendes som noget, der
kan være nødvendigt i en periode eller som
bibeskæftigelse for at supplere indkomsten fra
den enkle vareproduktion.
Man har således en klar forståelse for to
centrale træk ved arbejdet (lønarbejdet), som
det opfattes i livsform 2. For det første: arbej
det fylder kun en del af tiden - tiden er tvedelt i
»arbejdstid« kontra »anden tid« - og for det
andet: arbejdet er et middel til noget, der ligger
uden for det selv.
Men når lønarbejdet kendes som et middel
til at holde familievirksomheden gående, så
splittes dagen ikke op i to slags tid, men i to
slags arbejde. Nemlig lønarbejde, der bliver
et nødtvungent middel til at skaffe en indtje
ning, og det frie arbejde derhjemme, som man
fortsat udfører for sig selv.
Kontrasteringen af det altomfattende virke
med et nødtvungent lønarbejde gør det for
første gang muligt at se, at virket er en enhed
af arbejde og indtægtskilde, som nu lader sig
opsplitte i to indbyrdes relaterede begreber. I
første omgang udspaltes kun et lille hjørne af
virket som en ren indkomstkilde, der er knyt
tet til hele det resterende virke i en mål-mid
del relation.
Den uden for lønarbejdet beliggende »an
den tid« er fortsat fyldt af virket i familievirk
somheden. Muligheden for at kunne udfolde
sig i dette virke er det mål, der begrunder
lønarbejdet som middel.
Det daglige virke far således sit første ind
hold gennem kontrasten til det nødtvungne
lønarbejde. I modsætning til lønarbejde for
andre er virket ikke kun et middel, det er både
mål og middel. I modsætning til lønarbejde
for andre er arbejdet for en selv ikke kun en
afgift, der giver en »ret« til en indkomst. Det
er selv en del af den fysiske proces, der direkte
producerer denne indkomst I den forstand er
det en del af et virke, men et virke der retter

sig imod et mål, som består i den fortsatte
drift af en enkle vareproduktions virksomhed
- en virksomhed hvis drift ikke længere blot
udgøres af »en eller anden bestemt aktivitet«,
men er bestemt af særlige krav fra dens omgi
velser, det vil specielt sige fra markedet,
hvorpå dens produkter skal omsættes som va
rer. I den forstand bliver det daglige virke et
målrettet dagsværk. Et virke hvori man selv
sender de varer på markedet og i det hele
taget aktivt opfylder de krav fra omgivelserne,
der gør det muligt at fortsætte denne ens egen
virksomhed. Dagsværket bliver derved et
formål i sig selv, det udføres af egen indre
tilskyndelse og opleves som meningsfyldt.
Dets modsætning er det arbejde, som kun er
et nødvendigt middel, et quid pro quo for en
indtægt. Det arbejde som er en indkomstkil
de, men i sig selv meningsløst. I modsætning
til dagsværket udøves det kun af ydre tilskyn
delse, i form af en arbejdsgivers instruks og
hensigt.
Dagsværket bestemmes derved som uafhæn
gigt arbejde, fordi dets modsætning pligtarbej
det, opleves som et arbejde, der udføres, når
man er underkastet afhængighed.
Set fra livsform 1 er der nu ikke længere
blot tale om at virke i et altomfattende liv,
men om en mulig opsplitning af dette, hvor
afhængigheden kommer ind som en kontrast
til situationen under det daglige virke. Rela
tionen uafhængighed-afhængighed splitter
dagen op i dagsværk og pligtarbejde, det vil
sige i frit arbejde og nødtvungent arbejde.
Når man i livsform 1 ser en pligt-arbejdstid
optræde ved siden af dagsværket, vil livsform
2 (sådan som den »virkelig« er) ikke blive
opfattet som en egentlig livsform, men som en
midlertidigt nødtvungen foranstaltning.
Set fra livsform 1 bliver denne livsform selv
bestemt som fyldt af frit, selvstændigt arbej
de, det vil sige af dagsværk, som forudsætter uaf
hængighed. Livsform 2 kan opfattes som en si
tuation, hvor nogle folk (med mulighed for at
begrunde hvorfor det netop er disse) gennem
hele livet er underkastet både afhængighed (i
»arbejdstiden«) og uafhængighed (i det disse
folk kalder deres »fritid«). Men anden
mening i denne stabile spaltning, end at den
ne »fritid« er den egentlige levetid fyldt af
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meningsfyldt dagsværk, kan man ikke finde
set fra livsform l ’s synsvinkel. Er der intet
meningsfyldt virke i »fritiden«, må der være
tale om folk, som personligt udmærker sig ved
passivitet og forbrugermentalitet. Folk som
altså ikke (engang) bruger deres delvise uaf
hængighed til noget fornuftigt. I så fald er der
blot tale om en deling imellem det formåls
tjenlige og det frivole.
Mens livsform 2 lader sig forstå som en el
ler anden form for dagsværk ved siden af af
hængigt pligtarbejde, så er forestillingen om,
at det afhængige lønarbejde skulle kunne
erobre den uafhængige »fritid«, en absurd
tanke. I så fald ville der være et middel uden
mål. Det vil sige, at livsform 3 ikke kan begri
bes.
For folk i livsform 1 er lønarbejdet kun be
tinget af indtjeningen. Derfor holdes det nede
på det nødvendige. En ansættelse, der er et
led i uddannelse, læretid og anden indlæring
af de faglige kvalifikationer, der er nødvendi
ge for senere at blive selvstændig (uafhæn
gig), er ikke et pligtarbejde i denne forstand,
men et led i udviklingen af det frie arbejde. Et
selvvalgt arbejde af en karakter der bevirker,
at det selv gradvist forvandler sig til dags
værk: et meningsfuldt virke som fri varepro
ducent.
At noget lignende skulle finde sted i livs
form 3, er ikke begribeligt, idet folk i livsform
1 tænker i afhængighed-uafhængighed og be
stemmer dagsværket som uafhængigt. I livs
form 3 opnår folk aldrig dagsværket, fordi de
aldrig etablerer sig som selvstændige. Derfor
er denne livsform kun til at se som det afhæn
gige lønarbejdes udpresning af den frie tid.
Noget sådant er absurd, og der kan derfor
umuligt være tale om rigtigt arbejde i livsform
3. Der må snarere være tale om det frivole,
som her far lov til at tage overhånd. Livsform
3 opleves derfor som en gruppe af mennesker,
der snylter på resten af befolkningen. Deres
frivole beskæftigelse er »papirnusseriet«.
I udførelsen af dagsværket er bærere af
livsform 1 »produktionssolidariske«. Ansæt
ter de heltids- eller periodevis lønarbejdere
i virksomheden, forlanges der også produk
tionssolidaritet af disse, fordi de går ind i
dagsværks-sfæren. Man kan nu stille det
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spørgsmål, om en mand, der nu ansætterl folk
i sin egen virksomhed, vil være i stand lil at
forstå de lønarbejdere, han har ansat, på de
res præmisser, hvis han selv har haft og ken
der til at udføre arbejde for en fremmed
Hvis den pågældende hele tiden har v|æret
bærer af livsform 1, har hans eget lønarb ejde
haft en mening som middel til at blive selvstændig. Som selvstændig har man periocf evis
brug for indkøb af andres arbejde (både selv
stændige håndværkeres og lønarbejderes) eg
lithed
man vil fra denne synsvinkel have muli:
for (tilsyneladende) at forstå den arbejdsgiver, man selv udfører lønarbejde for. Livsform 4 (den kapitalistiske arbejdsgiver) vil i
så fald blive identificeret med ens egen livs
form 1. Under de betingelser vil det være
selvmodsigende dobbeltmoral ikke at ud vise
produktionssolidaritet også på den airbej dsplads, hvor man selv har et lønarbejde b r at
kunne opbygge eller støtte sin egen virk >omhed.
Hvis livsform 1 fortsat er dominer|e nde
ideologisk trods supplerende lønarbejd vil
dagsværks-begrebet med andre ord også gen
nemsyre holdningen til det lønarbejde, man
selv udfører, og det lønarbejde man selv
indkøber. Man vil forvente eller forlange produktionssolidaritet af de folk, man ansæ ter i
sin egen virksomhed. En eventuel »forståe Ise«
af lønarbejdets karakter på de ansattes præmisser vil være afløst af ens eget bevis foir, at
man ikke behøver at blive hængen i e i
pligtarbejdet, men kan gøre en større indsats
og arbejde sig ud af afhængigheden. I så fald
er der ingen undskyldning for ikH at l|egge
sig i selen allerede i lønarbejdet og vise produktionssolidaritet.
Dagsværket kan altså suppleres/kontrlasteres af et lønarbejde. Tilsvarende må det være
muligt at undersøge, om dagsværket lader sig
supplere af en udenforliggende praksis der
ikke er et pligtarbejde, og på hvilke måder det
eventuelt lader sig gøre. Der synes at være
mulighed for tre former: I den første form til
deles aktiviteten en mening begrundet af
dagsværket i øvrigt. Det kan være bøndernes
engagement i andelsforeninger, borgerfor
eninger, højskolebevægelsen, idrætsbevægel
sen, landboforeninger og så videre. Der kan
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udmærket fordre udgifter i større omfang,
uden at dagsværket forvandles til et indtje
ningsmiddel, der gør det muligt for folk at
funktion i forhold til dagsværket.
I den anden form er det en i sig selv me
ningsfuld beskæftigelse ved siden af dagsvær
ket. Skal de eksistere side om side uden at
deformere hinanden, må der ikke indtræde en
mål-middel relation imellem dem. Det bety
der, at hvis denne aktivitet ikke omkost
ningsmæssigt bærer sig selv (og i så fald hav
de den været et dagsværk), så må den være
næsten omkostningsfri, idet det egentlige
dagsværk ellers far betydning som et indtje
ningsmiddel, der gør det muligt for folk at
udfolde sig (mere) meningsfuldt i den anden
aktivitet. Beskæftigelser af denne art kendes
som kortspilsklubber, aktiviteter i forsam
lingshusene og missionshusene, festligheder
og ceremonier i forbindelse med kirkeskibe,
bankospil, sport, arkæologisk interesse, histo
riske foreninger, aftenskole, studiekredse,
jagtforeninger, byfest osv.
I den tredje form er der tale om en i sig selv
meningsfuld aktivitet, der ikke bidrager til si
ne egne omkostninger, men tværtimod kræver
en anden indkomst, fordi den er omkost
ningsfuld. I dette tilfælde vil det egentlige
dagsværk fa tillagt en yderligere karakter af
indtjeningsmiddel, mens den anden aktivitet
har ren lystkarakter. På dette område vil
livsform l ’s begreber ikke kunne opretholde
deres konsistens, men viger for en mål-mid
del relation, som man finder den i livsform 2.
Eksempler på dette vil være en fiskerfamilie
der tilbragte ferierne i udlandet, en land
mandsfamilie der investerede i sommerhus
eller campingvogn, håndværkeren der til
bragte aftenerne til koncerter eller på teatret
og den lille købmand der levede et liv som
golf-entusiast. Og de er i sagens natur ikke af
større empirisk betydning.

Livsform 2
I livsform 2 er der allerede set fra dens egen
synsvinkel et arbejdsbegreb nemlig i kontra
sten til begrebet fritid. Arbejdet bestemmes
som et middel til noget, der ligger uden for

det selv. Dette noget foregår i en anden tid,
fritiden. Fritiden er arbejdets kontrast og det
mål, arbejdet tjener som middel til at opnå og
udfylde.
I livsform 2 tænkes disse begreber i relati
onen ydre-indre tilskyndelse med polerne
pligt-lyst. Arbejdet har ingen mening i sig
selv, det har pligtkarakter, og er som sådan
grundet i ydre tilskyndelse, fordi man er afhæn
gig af det. Måden, hvorpå man er afhængig,
struktureres af lyst-pligt polariteten, idet
man for at fa lejlighed til at nyde en fritid,
struktureret af ens egen tilskyndelse, må have
en indkomst og et dertil knyttet pligtarbejde.
Den ydre pligt etableres begrebsmæssigt
som en pligt i polær kontrast til den lystbeto
nede fritid. Intet ville være en særlig fritid,
hvis den ikke var forskellig fra en særlig pligt
betonet arbejdstid. Og intet ville være et så
dant arbejde - ja arbejdet ville blot være et
ikke differentieret liv - hvis det ikke kontra
steredes af et ikke-arbejde: fritiden.
Arbejdet er ikke noget man udfører, fordi
man selv er tilskyndet til det. Det er noget,
man lader sig sætte til af andre, fordi det er den
eneste måde, hvorpå man selv kan skaffe
midler til et meningsfyldt fritidsliv. Arbejdet
fremstår både indholdsmæssigt og eksisten
tielt som resultat af ydre tilskyndelse. En til
skyndelse, hvis ydre karakter lader sig forstå
som arbejdsgiverens behov for at udbytte ar
bejderne, så han selv uden arbejde kan skaffe
sig en indkomstkilde som middel til et over
dådigt og næsten daglangt, lystigt liv. Den
tilskyndelse, der ses som ydre for arbejderen
selv, forstås som indre for arbejdsgiveren, idet
også denne formodes at stræbe efter at få mest
muligt ud af mindst muligt arbejde.
Arbejdets karakter af ydre tilskyndelse har
således to sider: det er nødvendigt at have et
arbejde og i arbejdsprocessen er man nød
vendigvis under instruktion. Lønningerne er
betaling for arbejdstid, men timelønniveauet er
ikke bestemt af det konkret udførte arbejdes
intensitet. Der er ingen mening i at yde mere
end det absolutte minimum. Kun arbejdsgi
verens tvang og kontrol sikrer en bestemt arbejdsintensitet.
Livsform 2’s ideologiske begrebssystem er
altså bygget op omkring en ganske bestemt
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form for mål-middel relation, hvor målet er
ikke-arbejde. Den er derfor principielt for
skellig fra den mål-middel relation, man fin
der hos folk, der supplerer den enkle varepro
duktion med bibeskæftigelser. For dem bliver
det et mål at kunne udfolde sig i det frie ar
bejde. Når de konfronteres med nødvendig
heden af at tage et supplerende lønarbejde,
viser dagsværket sig at have karakter både af
arbejde (som virke) og af indtægtskilde. To
bestemmelser der opsplittes, fordi (en del af)
indtægtskilden spaltes ud og står alene i form
af et »meningsløst« pligtarbejde for en frem
med, med det formål at muliggøre det tilba
geværende frie arbejde. I livsform 1 er
mål-middel relationen således trådt ind
imellem de to af dagsværket udspaltede be
greber: arbejde og indtægtskilde.
Det vil sige, at den faktiske opsplitning i tid
giver mulighed for livsform 2’s polære begreber
arbejde og fritid, men at den også giver plads
til helt andre ideologiske begrebssystemer som
for eksempel dem, der lader sig udspalte i
livsform 1, når dagsværket suppleres af løn
arbejde og dem, der gør sig gældende i livs
form 3. Lønarbejdet som organisationsform
og mål-middel relationen »skaber« ikke af sig
selv livsform 2! De gør den blot mulig.
Selvom bærere af livsform 2 på for eksem
pel arbejdspladsen kender folk fra livsform 1,
som har lønarbejde og tænker i en mål-mid
del relation, så er de afskåret fra at forstå dis
se, både som de selv tænker, og som deres
livsform »virkelig« er, på grund af den princi
pielle forskel imellem begrebsrelationen: ar
bejde-fritid og begrebsrelationen: indtægts
kilde-arbejde.
Bærere af livsform 2 har således mulighed
for at kende folk i livsform 1 på to måder: Som
arbejdskammerater på en arbejdsplads og
som heltids selvstændigt erhvervsdrivende.
Kender man dem som heltids selvstændige,
vil man forstå dagsværket udfra sit eget ar
bejdsbegreb. Kender man dem som arbejds
kammerater, vil man se dagsværket udfra sit
eget fritidsbegreb. To måder at misforstå
livsform 1 på er derfor mulige:
Den første består i at betragte livsform l ’s
dagsværk som et arbejde i livsform 2’s for
stand, det vil sige som et ydre tilskyndet
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pligtarbejde. Men det ser ud til at være et slid
af dagslang varighed, det kræver fuld produktionssolidaritet, og der er ingen ferier, Fra
den synsvinkel fremstår dagsværket sorti et
slavearbejde.
Den anden mulige misforståelse består i at
anskue dagsværket udfra livsform 2’s ege fritidsbegreb og betragte det som en »leg en
hyggelig syslen, en hobby, en sund og »riigtig «
adspredelse. I så fald fremstår dagsvæ rket
romantiseret.
Fra livsform 2’s grundliggende polære be
grebsrelation er det derimod ikke muligt a t :se
en
dagsværket som den enhed, det er, eller so•rn <
sammensmeltning af lyst og pligt, fordi man
tænker sagen i kontrasten: ydre tilskyn<qelse
og indre tilskyndelse - og ikke forestille]* sig
betydningen af, at dagsværket ikke splittes af
denne relation, fordi det (kontrasteret med
pligtarbejde) implicerer begrebet uafhær gighed.
Tilbage er muligheden for at se det soirh en
kvantitativ forskydning, hvor enten pi ^ten
fortrænger lyster, eller lysten fortrænger pHgten.
En sådan kvantitativ forskydning må også være mulig i livsform 2 selv. Der er intet, som
dikterer, at begreberne absolut skal have noget med beskæftigelserne i løbet af dagen at
gøre. De kan lige så godt fordele sig over livs
forløbet, blot de stadig gensidigt beti tger
hinanden
Set i det aktuelle nu kan der udmærket være sket en kvantitativ fortrængning af den ene
side, som er opvejet eller senere modsvare:s af
den anden. To hver for sig yderliggående eksempler kan illustrere forholdet:
Pensionistens liv har indeholdt meget arbejde, nu er det reduceret til ingen ting °g
fritiden fylder hele dagen.
Morakkeren arbejder over og bruger akkorden til at tjene maksimalt, så den sbarsomme fritid, der bliver tilovers, miste * sit
indhold, fordi den må benyttes til at hvile ud,
så han er klar til næste dags arbejde. Det kan
han ikke blive ved med, når han bliver lidt
ældre. Til gengæld kan han have sparet op,
betalt huset og sikret sig et overskud af f itid
senere hen, der gør det til et, for ham a: se,
meningsfuldt middel at knokle i de yngre ar.
o
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Et tredje eksempel er den påtvungent ar
bejdsløse. For ham eller hende mister fritiden
sin mening og indre lyst-karakter, fordi den
skal udfylde al tiden og ikke fremstår som no
get, man selv går og glæder sig til og har lyst
til i kontrast til noget, man ikke har lyst til,
men skal gøre det meste af dagen. Det bliver
et problem at finde på noget, man selv har
lyst til hele tiden. Der er intet tidsrum, i hvil
ket man må gå og glæde sig til et andet tids
rum, hvori man kan lave lige det, man har
lyst til. Undtagen hvis pengene er sluppet op,
og man må vente på den næste dagpengeud
betaling, før man kan fortsætte de ting, man
har lyst til.
Disse eksempler belyser det forhold, at be
greberne arbejde og fritid hverken kan und
være hinanden eller smelte sammen i livsform
2’s ideologiske univers. Det vil sige, at en va
riation af det ene begreb betinger en modsva
rende variation af det andet. Er arbejdet ren
engagement-forladt rutine og kun en plage,
der skal overstås, har fritiden modsvarende
en karakter af total afkobling fra dette arbej
de. Den fyldes af lyst i betydningen: plagens
midlertidige fravær og modsætning. Jo mere
uudholdeligt arbejdet er, desto lysere fremtoner fritiden. Er arbejdet mindre uudholdeligt,
kommer fritiden til at stå i et tilsvarende
mindre ekstremt kontrastforhold hertil.
Arbejdet og ikke-arbejde henter deres be
grebsindhold i hinanden, som omvendte
spejlbilleder kunne man sige. Men dette be
tyder ikke, at de altid spejler hinanden i en
ekstrem gensidig kontrast som sort og hvidt.
Arbejdet kan med andre ord være af vidt
forskellig karakter i livsform 2. Pointen er, at
fritiden dermed far en tilsvarende forskellig
karakter. Den kvantitative forskydning er
mulig, men kvalitativ sammensmeltning kan
aldrig forekomme.
Den højt kvalificerede tekniker eller hånd
værker eller skolelærer oplever en mindre
kontrast, når han holder fri, end den tempobelatede samlebåndsarbejder gør. Men for
begge typer tjener arbejdet det formål, at man
far mulighed for at leve og forbruge i fritiden.
Når princippet om forskydning gør sig gæl
dende fra arbejds-siden, må det også kunne
gøre sig gældende fra fritids-siden. Det vil sige,

indflydelse på arbejdets begrebsmæssige ind
hold.
Den almindelige byarbejderfamilie behø
ver ikke at eje hverken sin egen bolig eller
anden fast ejendom. Alt, hvad den tjener, kan
i princippet og reelt anvendes direkte i aktuelt
forbrug. Det være sig husleje, varme, mad,
værtshusbesøg, video, ugeblade og formid
dagsblade, biografbesøg, charterrejser og to
bak. Udgiftsniveauet er rettet ind efter den norma
lindkomst, arbejdet kaster a f sig. Fritiden bruges
meningsfuldt og er fuldt optaget uden behov
for større investeringer. Værtshusbesøg, avis
læsning, parti- og foreningsaktivitet, spisning,
fjernsyn og video udfylder rigeligt hverdagens
fritid. I weekenden er der, hvis begge ægtefæl
ler er udearbejdende, tid til indkøb, rengøring
og tøjvask og ellers tid til at gå til fodbold
kamp og sportsstævne, tage på fisketur eller
skovtur, gå på værtshus, gå på besøg eller fa
besøg, holde fester til sent om natten, sove
længe m.v.
Helt anderledes forholder det sig i den ar
bejderfamilie, der satser på at få eget parcel
hus, egen bil, campingvogn eller sommerhus.
I et sådant ekspansivt fritidsliv bygger famili
en et miljø og en social position op omkring
sig selv. Det far investeringskarakter: man
kan løbende købe nye forbrugsgoder, der kan
lidt mere end de gamle modeller, de købes
mest fordelagtigt på afbetaling, man tager lån
og arbejder mere for at kunne udbygge for
brugsmiljøet. Arbejdet har ikke karakter af
ren, sur nødvendighed. Man tager overarbej
de, og begge ægtefæller arbejder ude med di
rekte henblik på at bygge pejsestue, købe
drivhus, anskaffe ny bil, få blyruder i stuevin
duerne, fine fliser på fortovet og barskab i
stuen eller gildestue i kælderen. Arbejdet udfø
res i bevidstheden om de ting, man vil investere pen
gene i. Arbejdet far karakter af at være noget,
man vælger for at tjene penge til indkøbene.
Det fremstår mere som et kontraktforhold,
man af egen vilje går ind i, end som noget
påtvungent. Man snarere kumulerer end blot
konsumerer i fritiden. Arbejdet bliver for
målstjenligt som middel hertil.
På grundlag af disse varianter af livsform 2,
er det muligt at se, hvorledes livsformerne 1
og 3 forstås mere detaljeret. Når dagsværket i
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livsform 1 anskues som arbejde og opleves
som et daglangt slid, forstås det som analogt
med ens eget overarbejde for at afbetale par
celhuset og købe ny bil. Det ses som middel til
at investere og kumulere i familiens miljø.
Man overser, at bærere af livsform 1 med
supplerende og heltids lønarbejde ikke tjener
penge for at kumulere forbrugsmiljø, men i
egentligste betydning vedligeholder mulighe
den for at holde gang i det frie arbejde. Empi
risk forholder det sig sådan, at lokalarbejder
ne eller de rurale arbejdere boende i såvel
byerne som på landet er dårlige forbrugere.
Imens lønarbejdere i livsform 2 har lån i bank
og sparekasse, så har lokalarbejderen i livs
form 1 altid reserver, han har penge stående i
banken. Han vedligeholder muligheden for at
kunne klare sig selv og fortsætte det frie ar
bejde også under en eventuel periode med ar
bejdsløshed, prisfald, sygdom og andre ufor
udsigelige omstændigheder.
Man overser også, at mens det er ubehage
ligt og ofte direkte meningsløst for en livsform
2-arbejder at have natarbejde og være på
skiftehold, så passer det lønarbejderen i livs
form 1 ganske udmærket. Den førstnævnte
arbejder vil helst have dagarbejde for at kun
ne nyde det meningsfulde fritidsliv. Dette fo
regår efter normal arbejdstids ophør, specielt
om aftenen på hverdage, når der er træning i
klubben, åbent på værtshuset, sport, TV-avis
og film i fjernsynet, film i biografen osv. Da
foregår det egentlige fritidsliv. Det foregår ik
ke om dagen til hverdag. Det er derfor me
ningsløst at skulle trisse alene og ubeskæftiget
rundt derhjemme om dagen, og være på ar
bejde, mens alt det meningsfulde foregår.
For arbejderen i livsform 1 er det af under
ordnet betydning. Det passer derimod godt at
have fri om dagen, så man kan arbejde for sig
selv derhjemme. Også denne fordeling giver
sig til kende empirisk, hvis man ser på, hvor
ledes folk fordeler sig på dagarbejde og natar
bejde eller skiftehold.
Også livsform 3 må fra livsform 2 betragtes
under synsvinklen ekstra-arbejdsindsats og
investering eller kumulering og opsparing.
Livsform 3 ser ud til at »spare op« gennem
avancement. Man arbejder sig op og kan så
senere slappe af. Ledelsen bestiller jo ikke så
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meget. Efter hårdt arbejde, stræben og morakkeri får man alle fordelene og mulig! eden
for at lukrere på alle de andre. Igen en ind tolk
ning i arbejde-fritid formen for mål-middel
relation. De opadstræbendes liv lader sig til
syneladende forstå som meningsfuldt udfra en
mulig livsform 2-tankegang om at aroejde
mere og kumulere. De overordnede ses som
dem, der nu kan nasse og nyde fortrin.

Livsform 3
I livsform 3 er der (i modsætning til livsfbfnm 2,
men i en vis lighed med livsform 1) ikke
grundliggende et særligt arbejdsbegreb, Den
beskæftigelse, man udfolder sig i, er også
indtægtskilde. Den kontrasteres ikke af en
principielt anden aktivitet. Der er derf<j>r in
gen klar mål-middel relation. Men bære:re af
livsform 3 kender livsform 2 og dens
indholdsløse arbejde. Både fordi folk fra denne livsform har arbejde i samme virksom hed,
som man selv er ansat i, og fordi man sei v har
været belemret med denne form for bestæftigelse tidligere i karriere-forløbet.
I bunden af den organisation, man er msat
i, udføres et arbejde, der kontrasterer d r t arbejde, man selv er engageret i. Oftes har
man selv oplevet det, men kun som et m dlertidigt springbrædt. I denne kontrast uds killes
en forskelsrelation imellem det således ndte
rutinearbejde og ens eget engagerende art ejde.
Forskelsrelationen tænkes i arbejdets karaktter.
I lyset af kontrasten til rutinearbejdet ses
den karriereorienteredes arbejde som en aktivitet, hvori han udfolder sig selv eller r«^ttere
sine kvalifikationer. Han er også afhai ngig
som lønarbejder, han har også altid ove rordnede - selv som ledende direktør er han underordnet en bestyrelse. Men i muligt eden
for at udfolde sine kvalifikationer er han radikalt anderledes stillet end folk med ruti nearbejde. Den hierarkiske organisation er rkke et
i
bånd, men mulighedsbetingelsen for ha^i:s ledende og styrende aktivitet. Ved at ava icere
op i organisationen kan han overlade u iderordnede funktioner til andre og selv in«dtage
funktioner, hvori han får til opgave at fc retage dispositioner, der kræver en udfolde se af
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hans kvalifikationer. Hans perspektiv bliver
opadrettet mod hierarkiets top.
Bæreren af livsform 3 behøver den store or
ganisation, der kræver rendyrket ledelse og
disposition, og hvori arbejds- og ansvars
delingen kræver ledere og eksperter, der fri
gøres fra rutinearbejdet. Opnåelsen af denne
form for selvstændiggjort disponering kræver
avancement. Man er altid underlagt overord
nedes dispositioner, som man har til opgave
at administrere. Derfor er det også muligt selv
at avancere op i den overordnedes position for
selv at overtage den disponerende funktion, man
tidligere skulle administrere. For hvert trin
opad får man større muligheder for at dispo
nere de opgaver, man før administrerede.
Man har mulighed for at skabe større råde
rum for udfoldelsen af sine egne dispositioner.
Derigennem udspaltes inden for ens eget
perspektiv en relation imellem det at admini
strere og det at disponere. For hver gang man
overtager dispositionen over det, man før
administrerede, opnår man muligheden for
bedre at udfolde sig i sit arbejde. Man tildeles
større ansvar og dispositionsfrihed. Man op
bygger bedre betingelser for at engagere sig i
arbejdet. Eller rettere for at udfolde sig i det
arbejde, man er engageret i.
I dette perspektiv fremstår ethvert stykke
arbejde som udført under instruktion på de
lavere niveauer, men som et resultat af en
selvstændigt og friere truffen beslutning fra
lederne højere oppe i hierarkiet. I den for
stand synes motivationen i arbejdet at skifte
karakter i takt med avancementet op gennem
hierarkiet fra at være betinget af krav, der
stilles til en, til at være bestemt af ens egen
mulighed for at træffe dispositioner på
grundlag af egne vurderinger og erfaring.
Denne distinktion og »erobring« af disposi
tionsfrihed foregår helt og holdent inden for
arbejdsbegrebet. I termer af tilskyndelse er
forholdet det, at den indre tilskyndelse løben
de har mulighed for at erobre den overordnede
ydre tilskyndelse. Det er essensen i avance
mentsmuligheden. Set fra den underordnedes
synsvinkel har den overordnede et eftertrag
telsesværdigt råderum og dispositionsfrihed og det på trods af at også arbejdet på stigens
næste trin består i at udføre andres beslutnin-

ger, blot på et mere generelt og omfattende
niveau.
Det er dette perspektiv, der indebærer, at
livsform 3’s arbejdsbegreb bindes så tydeligt
af ideen om karrieren op gennem et hierarki
struktureret som en sekvens af stadig mere
attråværdige positioner. Da retningerne,
tempoet og arterne af karriereforløb er så
mangfoldige, må det for den enkelte betragtes
som en valgfri situation, at vedkommende har
mulighed for at foretrække et bestemt para
meter at måle sin succes i forhold til. Et andet
udtryk for dette er de karriere-orienterede el
ler mere generelt succes-orienterede træk, der
så udpræget karakteriserer bærere af livsform
3.
I lyset af dette arbejdsbegreb forekommer
livsform 1 forståelig som en opbygning af no
get. Som en opbygning af større dispositions
frihed, større selvstændighed i arbejdet. Men
det at etablere sin egen virksomhed synes ikke
rationelt, når det indebærer, at man selv må
varetage rutinearbejde, og den organisation,
hvori man arbejder, bliver mindre og giver
mindre råderum. At selvstændigheden møn
tes på det forhold, at man selv ejer virksomhe
den, virker helt uforståeligt, hvis den indebæ
rer en forringelse af arbejdets karakter. Hvad
er selvstændigheden så værd? Den lille, selv
ejede virksomhed vil i mange tilfælde give én
mindre mulighed for at udfolde sig selv i spe
cialiserede, rent disponerende funktioner.
Endvidere er det at eje sin egen virksomhed
bindende. Det hindre en selv i at springe til en
bedre funktion i et større foretagende. Avan
cementerne blokers jo ikke af virksomhedens
rammer for bæreren af livsform 3. Han er fri
for bånd til virksomheden som sådan. Han
kan springe fra organisation til organisation.
Han er principielt lige så rodløs og troløs som
den flydende kapital. Det gælder om at kunne
springe fra, hvis virksomheden går i stå og
smuldrer. Afhængighed i form af ansættelsesfor
hold er, set fra livsform 3, ensbetydende med
ens egen frihed til at gøre karriere på tværs af
virksomheder og deres organisationer. Ud fra
denne synsvinkel er virksomhederne at be
tragte som midler i karriereforløbet. Ejerfor
hold er bånd, når engagementet ligger i ar
bejdets karakter.
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Relationen afhængig-uafhængig er under
ordnet relationen administration-disposition.
Det er den sidstnævnte, der løbende giver den
indre tilskyndelse mulighedfor at erobre dele af den
ydre tilskyndelse. Forstået som et forhold i ar
bejdets karakter.
Set fra denne synsvinkel er en livsform og
position som privatkapitalist kun fordelagtig,
hvis den privatejede virksomhed er stor og i
fremgang. Er den i vanskeligheder, er bære
ren af livsform 3 set fra eget standpunkt bedre
stillet, fordi han er friere stillet. En position
som aktiekapitalist er bedre end den privat
kapitalistiske variant, set fra den karriereori
enteredes synsvinkel, hvis aktiekapitalen er
stor nok til at give en indflydelse på sel
skabsbestyrelserne med dertil knyttet dispo
sitionsfrihed. Ellers lader den sig kun betragte
som fordelagtig i form af indkomstkilde.
I mange organisationer udgår dispositi
onerne ikke i sidste ende fra ejere. I pensions
kasser, offentlige virksomheder, forskningsin
stitutioner, politiske institutioner og parti
organisationer er bestyrelsen underlagt enten
generalforsamlinger eller overordnede orga
ner. For livsform 3 er der ikke noget entydigt
afhængighedsforhold til en bestemt anden
livsform eller myndighed. Organisationens
ledelse er underlagt forskellige betingelser i de
vidt forskellige sektorer af samfundet, hvori
disse organisationer opererer.
Hvis ikke den engagerende beskæftigelse
også er indkomstkilde, kræver den en anden
indkomst for at lade sig realisere og bliver
derfor til en fritidsbeskæftigelse. Livsform 3’s
arbejdsbegreb indeholder derfor foruden selv
udfoldelsen en indkomstkilde. Denne kilde
skal ikke blot gøre det muligt at leve i snæver
forstand, men også sikre bæreren af livsform 3
den reproduktion, der er nødvendig for hans
eller hendes udfoldelse i arbejdet. Der kan
være tale om en lang række af aktiviteter i
forbindelse med karrieren, som er egnede i
forbindelse med ens egen promotion. Hvad
der specifikt kræves hertil, det varierer alt ef
ter det fag, den branche og den position ved
kommende arbejder i.
I selve måden, hvorpå man om kap med
mange andre avancerer op i hierarkierne, lig
ger det, at ens »konkurrenceevne« over for de
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andre er afhængig af, hvor fuldt og helt man
kan lægge hele sin energi i arbejdet og hvad
dertil hører. Kan man ikke lægge op t|imal
energi i arbejdet under avancementerne risi
kerer man at se sig overhalet af andre, ciene
fordi disse har denne mulighed.
Dette stiller krav til måden, hvorpå den
karrierebundnes indkomstkilde forbriges.
Der kan være tale om specielle fordring *r til
måden hvorpå man er klædt, det kan være
vigtigt, at man på ordentlig manér kan ir|vitere kolleger og forretningsforbindelser med
hjem, eventuelt til middag og gensidig ud vikling af personlige og fortrolige relationer:; det
kan være vigtigt at deltage i bestemte
ntlige funktioner og organisationer i lokalo>|mrådet, i branchen eller den forretningsvqrden
man arbejder i; det kan dreje sig om at tage
del i udendørs sportsgrene, der svarer til ens
position eller om at blive anset for at følge
med i kulturlivet og i det hele taget sørg for,
at der står respekt og anerkendelse om ens
navn. Muligheden for at fa bistand til lø sningen af disse »opgaver« er vigtig for den karriereorienteredes chancer for at rea lsere
livsformen.
Forudsat at den ene af ægtefællerne afs^\river
at gøre sin egen karriere, kan familien in<(|ltage
denne vigtige funktion som bagland for den
andens udadvendte karriere. Endnu e: det
oftest kvinden, der påtager sig rollen og opgaverne med at konvertere indkomsten :il et
bagland, der støtter, garanterer og ud^ ikler
mandens position. Når dette er tilfaldet,
indtager kvinden og familien ganske sai:rlige
roller og funktioner i denne livsform.
Når vi taler om »baglandskvinden« i denne
livsform, er det fordi denne kvinderol
familie har en ganske bestemt plads, fun|ction
og indhold bestemt af arbejdets sa^rlige
karakter i denne livsform, det vil sige bestemt
af mandens karriereforløb. Familien og dens
livsstil bliver fra denne synsvinkel et mi«ddel i
relation til mandens karriere. I denne livsform sælger man ikke blot et stykke arbejd stid
til arbejdsgiveren, man sælger sine s;airlige
kvalifikationer, loyalitet og faglige indså og
man sælger den respekt og repræsentab li tet,
der hører til, og som også må bygges 4P °g
holdes ved lige - hvilket hovedsagelig f nder
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sted uden for den formelle arbejdstid. I mod
sætning til livsform 2, hvor arbejdet er et
middel i relation til fritiden, betyder dette, at
mange aktiviteter uden for arbejdstiden i
livsform 3 har karakter af middel i relation til
arbejdet.
For eksempel kan dette kræve, at familien
som sådan lader sig præsentere som ens bag
land på niveau med kollegernes familier. Det
giver sig til kende i dens bolig, dens adfærd,
dens interesser, dens smag og lignende. Hu
set, haven, gastronomien, møblementet, in
teresserne og bekendtskabskredsen er med
andre ord noget, der bygges op i relation til
mandens position og arbejde. Og de stiller
krav til hans indkomst, så der i realiteten op
står en gensidig eller to-vejs mål-middel rela
tion imellem familielivet og karrieren.
Ud af dette lader der sig med andre ord
også udspalte beskæftigelser, der har fritids
karakter i den forstand, at de er menings
fyldte og omkostningsfulde, men ikke i sig selv
indeholder indkomstkilder. De optræder dog
ikke blot som mål i forhold til arbejdet, som
tilfældet er i livsform 2. De har selv funktioner
over for arbejdet. Man kan invitere venner og
kolleger med hjem, ud på jagt, ud på sejltur,
spille golf sammen, gå til koncerter sammen,
mødes i logen mv. Idet arbejdet tænkes som
selvudfoldelse, er en egentlig fritid i realiteten
absurd. De øvrige interesser, som på grund af
ansættelsesforholdet udøves uden for ar
bejdstiden, er ikke ene om at være det, der
giver livet mening. De er blot udfoldelse på en
anden måde end arbejdet. Som tilfældet er i
livsform 1, hvor der i relation til, men uden
for dagsværket kan udøves i sig selv me
ningsfulde beskæftigelser, så er udenomsinteres
serne for karriereorienterede folk blot andre
måder at udfolde sig meningsfuldt på end ar
bejdet. Samtidig med at mange af disse akti
viteter har en instrumentel relation til man
dens karriere - det gælder altså også hjemind
retning og udsmykning, hjemlig hygge, be
kendtskabskredse og selskabsliv etc. - så kan
de for kvinden have karakter af at være mål i
sig selv. Mere omfattende empiriske studier
og begrebsspecifikationer må så kunne vise,
hvorledes familien er struktureret, hvis disse
mål for kvinden samtidig er de midler, hvor-

med hun fastholder »sin« mand og hans ind
komst, og alternativt hvis hendes virke i hus
holdet omfatter yderligere funktioner og akti
viteter, der tjener som rene midler til at sikre
familiens indkomst (gennem manden) og
hendes egne mål. Et kendt og empirisk ud
bredt funktionskrav til hende af denne art er
kravet om at skulle flytte hele familien og
hjemmet med rundt alt efter hvor, mandens
karriereforløb bringer ham hen fra den ene
stilling til den næste. Et delkrav herunder er,
at hun er villig til at opgive den ene lokalt
opnåede bekendtskabskreds efter den anden eller alternativt at engagere sig relativt lidt i
nærboende venner og veninder.
Empirisk skiller boligmiljøer og udenoms
interesser, der benyttes affolk i livsform 3, sig
derfor også ud fra boligen og fritidsbeskæfti
gelser udøvet af folk i livsform 2. Den særlige
familieform kendes også empirisk fra miljøer,
hvor fruen er den perfekte hustru og dame,
der ved, at gode familieforhold er den bedste
baggrund for en vellykket karriere, og som
henter sin værdighed i sin mands position.
Tilsvarende kendes de mange eksempler på
sønderslåede familier, hvor ægtefællen ikke i
det påkrævede omfang har ladet sig indordne
under partnerens karriereforløb. Specielt
vanskeligt er et familieliv med arbejdsdeling,
når begge ægtefæller er i karriereforløb. Den
ne variant kræver enten, at man udskyder
børnefødslerne eller at man indhenter ar
bejdskraft til funktionerne i familien i form af
barnepleje, pige i huset og lignende.
Her finder man også de ægteskaber, hvor
forsøget på at tilgodese begge parters enga
gement i arbejde og karriere kommer til ud
tryk i stadige bestræbelser på at opnå en pin
ligt nøjagtig arbejdsdeling hvad angår rengø
ring, indkøb, børnepasning og lignende op
gaver i familielivet. Disse funktionsproblemer
er selvfølgelig mest presserende i de yngre år,
hvor både børnepasning og avancementer
skal foregå.
Sammenligner bærere af livsform 3 sig med
livsform 2, ser folk i denne udpræget ud til at
klatte deres tid væk. De lever ikke målrettet,
spilder især megen tid på arbejde, hvori de
ikke udvikler deres kvalifikationer og kommer
videre. For den karriereorienterede er tiden
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kostbar sammenlignet hermed. Det drejer sig
aldrig om bare at fa den til at gå. Den må
derimod planlægges i en dertil indrettet lom
mekalender. Oveni dette opnår folk i vellyk
kede karrierer større indkomster end gennem
snittet af lønarbejdere, hvilket giver dem mu
lighed for større eksklusivitet i valg af bolig og
udøvelse af udenomsinteresser. Den vellykke
de karriere lader sig derfor aflæse i familiens
komfort. I de familier, hvor avancementerne
ikke lykkes (og det er mange, fordi hierarkier i
sagens natur spidser til mod toppen) kan man
forsøge at vedligeholde indtrykket af fortsat
succes ved at erhverve dennes ydre tegn og
symboler, opnået via overarbejde og halve
løsninger.

Analysernådens perspektiver
Fordelen ved midlertidigt at erstatte associ
ationsladede begrebsindtryk med rene sym
boler er, at man bedre far mulighed for at
undgå noget af det tilsyneladende overgri
bende, men i realiteten mangetydige empiri
ske associationsindhold, der forvirrer billedet
og hindrer én i at gøre sig klart, hvilke rent
interne begrebslogiske relationer, det egentlig
er, man har med at gøre i hver enkelt livsform
og imellem livsformerne indbyrdes. I kon
struktionen af livsformsbegreberne har vi be
stræbt os på at undgå alle de implicitte for
domme af såvel teoretisk som empirisk art,
der ligger gemt i udtryk som »mellemlagene«,
»småborgerskabet«, »arbejderkulturen« med
flere. Livsformsbegreberne er søgt konstru
eret så vidt muligt fra deres første grundprin
cipper ved hjælp af abstrakte begreber for kun
at bringe de aspekter ind, der på hver enkelt
trin i specifikationerne er strikt nødvendige for
konstruktionen. Denne fremgangsmåde sikrer
på den ene side, at det enkelte livsformsbe
greb bliver så vidt muligt selvkonsistent,
samtidig med at vi på den anden side bevarer
den størst mulige kontrol med, at konstrukti
onen af disse kulturelle former er den logisk
mulige og nødvendige udlæsning af netop de
strukturelle træk i samfundsformationen,
livsformerne (i denne forstand) har deres
præcise plads iblandt.
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Dette understreger også, at disse begr
primært er analyseredskaber, beregnet t
kortlægge hvilke træk, der er relateret til
anden med logisk nødvendighed. I den
stand er de ikke anvendelige til grydel
klassifikationer, med hvilke man umiddel
kan bringe orden i det mangfoldige og 1
plekse empiriske stof. Meningen er, at
formerne selv i takt med deres skridtvise
cifikation udpeger de empiriske kendsgei
ger, der er teoretisk relevante og betydni
fulde på et givet trin i analysen, og der
også venter med og undgår det stof, de
dette trin stadig blot er at betragte
»facts« uden teoretisk værdi.
Her har det kun været muligt at ski
den logiske indgang til de strukturelle gr
principper i tre dominerende livsformer,
hver især lader sig konstruere langt i
omfattende og detaljeret, i mange mulig
giske varianter og i bestemte specifikke j
menføjninger, der alle implicerer hver c
mere specifikke eksistensbetingelser i j
fundsformationen. Selv om disse logis!
tidlige specifikationer indfanger esseni
kulturelle strukturtræk og forskelle i de v<
ge samfund i dette århundrede, må alle i
konkrete gennemlysninger af særlige be
ningsgruppers levevis og vilkår fordre
formanalyserende, specificerende begi
konstruktion ført langt videre ud i kon]
varianter og undervarianter af livsforme
Værd at huske på er det derfor, at sei
den her skitserede dialektik kan og må s]
ficeres ud i en langt mere omfattende d<
og nuancerigdom, så bliver begreberne
mere »empiriske« eller »virkeligkonkretc
det. De forbliver teoretiske begreber, blot
re komplekse og egnede til at indfange
træk, man kunne kalde det mere »empi:
somme«. De bliver med andre ord men
taljerede, mindre abstrakte og i den fors
mere konkrete.
Man skal altså ikke lade sig forlede 1
tro, at det er en forestilling om, at den em
ske virkelighed er enkel, der får os til at
hele turen tilbage til de abstrakte grun
greber. Udfordringen ligger som alle
nævnt i artiklens indledning i at kunne
nemlyse såvel de knudrede og uensarted
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storiske forløb som de givne samfunds kom
plicerede opbygning og differentierede be
standdele. Det er netop denne udfordring i
det empiriske stofs principielt komplekse ka
rakter, der tvinger os til at skabe logisk strin
gens i de teoretiske grundprincipper, sikre
analysemådens bæredygtighed og grundbe
grebernes konsistens.
Alligevel er det ikke sådan, at specifikatio
nerne først far værdi for den empiriske forsk
ning på et langt mere detaljeret stadium, end
vi her er nået frem til. Som sagt er de konstru
erede begreber på alle stadier lige empirinæ
re, hvilket i praksis betyder, at selv de første
specifikationer gennemlyser deres bestemte
træk i det empiriske materiale. De første spe
cifikationer har for eksempel vist, at selv om
de selverhvervende hører til de grupper i
velfærdssamfundene, der stærkest betoner
idealerne om godt, hårdt og flittigt udført ar
bejde, og som i mest ekstrem grad hylder fri
heden og selvstændigheden, så er der dybest
set ikke nogen indre sammenhæng imellem et
selvstændigheds-ideal og et arbejdsideal i
denne livsform, når den betragtes isoleret.
Disse begreber opstår først, når denne livs
form sameksisterer og kontrasteres med de
andre livsformer. Dette betyder blandt andet,
at man ikke kan tage det for givet, at disse
begreber har akkurat det samme indhold, når
livsform 1 - det vil sige de selverhvervendes livs
form —har en plads i andre samfundsformati
oner. For blot nogle hundrede år siden kon
trasterede bærerne af de selverhvervendes
livsform sig ikke i relation til vor tids lønar
bejdere, men til blandt andre købmænd og
fæstebønder, hvilket må have givet anledning
til andre ideologiske former i livsform 1. Kun
en fornyet analyse fra de første grundprincip
per kan bestemme, hvilke de har været.
Når det gælder analysen af de selverhver
vendes livsform i dag, bliver det vigtigt at se
på de forskellige måder, produktionsenheder
ne kan være organiseret på, idet familievirk
somheden kun er en enkelt iblandt flere andre
varianter. I disse andre kræves en fornyet
specifikation af den plads, den funktion og det
indhold familien så indtager, hvilket i livs
formsanalysen betyder, at helt andre relati
oner imellem ægtefællerne, andre mål—middel
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relationer og praksisformer må konstrueres,
hvis den ene af dem ikke tilhører livsform 1,
således som vi hidtil har specificeret denne.
Vedrørende livsform 2, der rettelig kan
kaldes lønarbejder-livsformen, har vi lært det helt
afgørende, at man skal være meget opmærk
som på ikke at regne den for mere udbredt,
end den i realiteten er. Fordi et ansættelses
forhold adskiller tiden i arbejdstid og anden
tid, så er det langt fra sikkert, at lønarbejde
ren tilhører livsform 2. Den er ikke givet i
ethvert lønarbejde-forhold. For den empiriske
udforskning af den moderne lønarbejdende
befolkning bliver det afgørende at fa kortlagt
de måder, hvorpå alle de tre livsformer spal
ter og sætter hver deres kulturelle præg på
denne stærkt uensartede befolkningsklasse.
Og i forbindelse med den egentlige lønarbej
der-livsform ligger det endnu foran os at ud
specificere og kortlægge de meget forskellige
varianter, der, som demonstreret i det foregå
ende kapitel, kommer ud af konstruktionerne,
når der forskydes på relationerne imellem arbejds- og fritidsbegreberne. Den traditionelt
konsumerende byarbejderfamilie og familien
med den ekspansive fritid var blot to af disse
forskellige varianter.
Endnu en særlig opgave står yderligere for
an os i forbindelse med denne livsform, og det
er analysen af familiesfærens praksisformer,
specielt i de familier hvor kun den ene ægte
fælle har et heltids lønarbejde. Hvordan er
»husmoderens« hverdaglige praksis og
mål-middel tankegang struktureret i traditi
onelle faglærte arbejderfamilier, hvor kvinden
ikke tidligere nødsagedes til at have udear
bejde?
Livsform 3, den karriere-bundne livsform,
misforstås let, fordi man er tilbøjelig til at for
stå den udfra lønarbejder-livsformens grund
principper. I så fald gøres der kun karriere for
vit skaffe en stigende indkomst og prestige, der
muliggør et øget forbrug og rigere fritidsliv.
Gør folk kun karriere og arbejder de kun over
tiden som et rent middel til indtægts- og pre
stigemaksimering, er der i realiteten tale om
en særlig variant af lønarbejder-livsformen
selv. I den egentlige karriere-bundne livsform
er det arbejdets karakter, der er det væsentlige
med relationen imellem disposition og admi
nistration som essentiel.
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En speciel pointe ved analysemåden skal
endelig nævnes, og den hviler på det forhold,
at livsformsbegreberne hverken teoretisk eller
empirisk forefindes som idealtyper: som teo
retiske begreber er de rene logiske konstrukti
oner, og i den empiriske »virkelighed« skal
man sjældent gøre sig håb om at finde »rene«
typer særlig udbredte. Empirisk sameksiste
rer disse træk fra de forskellige livsformer
imellem hinanden på bestemte måder, og
denne sameksistens giver anledning til det, vi
kan udlæse som mange forskellige typer af
konflikter og kampe i befolkningen. Livsfor
merne sameksisterer i form af befolkningsklasser, der står over for hinanden og ud
kæmper politiske kampe, de blandes i og
spalter både bysamfund og lokalsamfund, de
mødes i sammensatte familier med skilsmis
ser og konflikter inden for hjemmets fire
vægge til følge og de kan mødes i det enkelte
menneske, virke uforenelige og fremstå som
personlige problemer, identitetskriser og psy
kiske vanskeligheder. På alle niveauer er det
mulighederne for at kunne gennemlyse disse
konflikter ved at se på livsformernes krav til
deres nødvendige eksistensbetingelser og på
mulighederne for deres indbyrdes sameksi
stens, der angiver analysens hensigtsmæssig
hed.
Disse resultater fører til den konklusion, at
det ikke er muligt at arbejde med et alment
begreb om »hverdagsliv«, gyldigt i et helt
samfund. Det er nødvendigt at overskride
denne form for ensidige perspektiver, der al
tid stammer fra en bestemt livsform (om
overhovedet fra noget bestemt), for i stedet at
begribe de fundamentale kulturelle spaltnin
ger, der adskiller forskellige former for leve
vis. Dette forudsætter, at der udvikles en lo
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gisk indgang og procedure for den teorietiske
konstruktion af disse forskelle, baseret pa en
bestemt problematik og dennes kerneb igreber. Begreberne livsform og livsformens uligo
hedsbetingelser udgør kernebegreberne i en sadan problematik. Analysen der er baser•jt på
disse begreber udgør en teori, der på en °g
samme tid er en samfundsteori og en k il turteori, og som udvikler disse to analyser 1 og
med hinanden integreret i en og samme analysemåde. Således altså, at konstruktione n af
en ideologibærende livsform foretages i-ogmed specifikationen af de samfundsstr jkturelle træk, der muliggør og forudsætter ien.
I forlængelse af det, der er sagt om liv«sformen, er det klart, at eftersom transfer]ma
tionsanalysen kræver, at samfundsfor: na ti
onen indeholder flere produktionsmåder kan
en livsform ikke konstrueres, som fandte den
i et vacuum. Dens ideologiske univers bestemmes i en dialektisk proces af dens kc ntraster til de andre livsformer i samfundsfe:rmationen. Derfor far de indbyrdes modsætni:nger
og gensidige afhængighedsforhold imelle:m de
tre her specificerede livsformer forskellig karakter, alt efter om det mere konkret er $kandinavien, Irland, et sydeuropæisk landb|r ugsog industriområde eller et andet spi4cifikt
samfund, der analyseres, og alt efter de:n tid
eller periode analysen arbejder med, hvor
produktionsmåderne optræder i forskle]Hige
varianter og forskellige indbyrdes
sætnings-, dominans- og afhængighedsforhi )1d. I
hvert enkelt tilfælde må den mere detalj erede
kulturelle analyse gå hånd i hånd med. e:i mere konkret specifikation af produktions måderne og deres eksistensbetingelser i samfundsformationen.
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Steen Busck:
Begrebet »livsform«
- Bemærkninger til Thomas Højrup: Det glemte
folk, Kbh. 1983
Sidste år drøftede etnologen Palle O. Chri
stiansen her i Fortid og Nutid XXX s. Iff
forholdet mellem fagene historie og antropo
logi. Jeg skal i det følgende tage tråden op;
ikke ved at forsøge mig med et generelt signa
lement, af de to fagtraditioner, men ved at
forholde mig til et begreb, der tilsyneladende
spiller en hovedrolle hos etnologerne: begre
bet »livsform«. Palle O. Christiansen bruger
det selv i titelen på bøger som »En livsform
på tvangsauktion« og »Fire landsbyer. En et
nologisk rapport om nutidige livsformer«, og
nu foreligger fra en anden etnolog Thomas
Højrup en mursten af en bog med titelen
»Det glemte folk. Livsformer og centraldirige
ring«, Statens Byggeforskningsinstitut og In
stitut for europæisk folkelivsforskning 1983.
Bogen rummer ikke blot en indgående teore
tisk redegørelse for begrebet, men også en
grundig praktisk anvendelse af det. Palle O.
Christiansen henviste til manuskriptet i sin
artikel.
Historikere, der ikke vil lade sig nøje med
kildernes egne begreber og hjemmestrikkede
begreber med oprindelse i dagligsproget, er
henvist til at importere dem, for fagtraditio
nen har ikke selv udviklet nogen egentlig teo
ridannelse, et særligt historisk begrebsappa
rat. Historikerne importerer da også på livet
løs. Den nye »Dansk socialhistorie« giver et
godt indtryk af importproblemerne. Her op
træder antropologiske, nationaløkonomiske,
demografiske og mange andre teorielementer
sammen med traditionel historisk teorifjendt
lighed under en »minimumskonsensus«, der
bygger på begreber som »socialgruppe«, »in
teressegruppe« o.L, og som kun i meget ringe
14*

grad har formået at fastholde sammenhæn
gen mellem de syv bind. Socialhistorien illu
strerer på glimrende vis historikernes dilem
ma: på den ene side kan vi ikke opretholde
teorifjendtligheden, men er nødt til at gå på
jagt efter begreber hinsides faggrænserne, på
den anden side kan vi ikke frit vælge sådanne
begreber, uden at de samtidig vælger os.
Straks man begynder at bruge et fremmed
begreb, indskriver man sig i den begrebssam
menhæng og ofte også forskningstekniske
sammenhæng, begrebet er hentet fra, og tvin
ges ideelt set til at sætte sig meget grundigt
ind i den. Og hvem har tid til det? Mængden
af interessante tilbud på nutidens teorimar
ked er jo ganske overvældende.
Ikke desto mindre vover jeg mig hermed ud
på markedet. Under varebetegnelsen »livs
form« og varemærket »Thomas Højrup« fore
ligger et tilbud, som er en nærmere undersø
gelse værd.
Bogen »Det glemte folk« handler om for
hold på Skiveegnen, men Skiveegnen er un
derordnet; den er end ikke nævnt i titelen.
Det glemte folk er ikke bare Sallingboerne,
det er os allesammen, folket som helhed, og
de, der har glemt os, er forskerne bag de
moderne levevilkårsanalyser. De far nemlig
med deres levevilkårsbegreb og dets enkelte
variable, »indkomst«, »boligstandard« osv.,
ikke fat på de særlige, dybt forskellige måder,
vi lever på, og som bestemmer vores holdnin
ger, bl.a. til de ændringer i levevilkårene, som
planlæggerne og politikerne foretager på
grundlag af de selvsamme levevilkårsanaly
ser. Højrups hovedformål er »dels at påvise,
at der i det moderne samfund findes væsens
forskellige livsformer og dels at opstille et pro
blemkatalog med forskellige typer af levevil
kårskonflikter, der betinges af livsformernes
forskellighed«.
Hvad forstås da ved dette grundlæggende
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begreb »livsform«? »Livsform og kultur er
synonymer i etnologien«, siger Højrup på en
af de første sider. Dermed er vi ikke meget
klogere, for hvad er kultur? Nu er Højrup ikke
den, der straks præsenterer os for en kort og
klar formel definition af den type, som socio
loger og andre excellerer i. Livsform er »et
ord, der vil ændre indhold og blive korrigeret
hen ad vejen«. Altså må vi følge ham i be
grebsudviklingen.
Han indleder med at placere ordet mellem
begreberne »levevis« og »levevilkår«. Livsfor
men er en sammenfatning af forskellige må
der at leve på (»levevis«), der radikalt adskil
ler sig fra andre måder, og som er betinget af
og selv betinger bestemte ydre »vilkår«. En
bestemt livsform har altså bestemte ydre leve
vilkår som eksistensbetingelse, og omvendt
har det bestemte sæt levevilkår livsformen
som eksistensbetingelse. Dette stiller Højrup
over for problemet: hvor skal man begynde,
og hvor skal man ende, når levevilkårene skal
udpeges fra livsformen og livsformen fra leve
vilkårene. Han løser gennem hele sin lange
bog efter min mening ikke dette problem,
hvad jeg ikke skal bebrejde ham, for jeg tror
det er uløseligt. Men jeg har en mistanke om,
at han tror han løser det.
Højrup begynder begge steder, først ved
livsformen. Det hedder herom: »... der skal
være tale om et bestemt livsmønster, som
gentages eller har en varighed, og hvis enkelte
dele nødvendigvis betinger hinanden«, og vi
dere: »Man må forsøge at skyde sig ind på det
samlede billede, der tegner sig af en gruppe
menneskers liv, når man kender deres daglige
gøremål, ugens gang og aktiviteterne året
rundt. Man må vide, hvorledes folkenes livs
forløb former sig, hvorledes familiens daglige
rutine ændrer sig med alderen, og man må
kende til arbejdslivet, fritidsinteresserne, om
gangskreds og samværsformer. Kan der teg
nes et sammenhængende billede aflivet, som
det ud fra disse synsvinkler former sig fra
opvækst til alderdom, så vil denne helhed
blive betegnet som en livsform«. Om livsfor
mens bestanddele hedder det, at den nødven
digvis må indeholde et idéunivers, en »ideolo
gi« kaldes det, samt på »den materielle side«
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en række »praksisfelter«, der gensidigt op
ler de materielle rammer for hinanden.
Herefter forlader Højrup begrebet »
form« i almindelighed for at koncentrer«
om de særlige livsformer. Hvad er det,
adskiller den ene livsform fra den anden?
er forskelle i levevilkårene: »Måden hv
livsformerne behandles og senere fremst
vil afhænge af det begrebsapparat, med
ket man har lokaliseret og systematisere
samfundsmæssige vilkår, livsformerne er
ankrede i«. Der skal en generel samfund;
del til. Hvad for én skal man nu vælge?
Højrup er ikke i tvivl. Marxismen i
althussérianske version er sagen. Her fi
han modellen for »den samfundsforma
der svarer til situationen i Danmark og 3
europa i dag«. Denne samfundsform«
rummer to strukturelt forskellige pro
tionsmåder, der hver især er »relativt
stændige, selvreproducerende struktu
nemlig den enkle vareproduktion og der
pitalistiske. De er »det logiske udgå
punkt« for konstruktionen af et begrebsa
rat, hvor begreberne »på logisk nødve
måde implicerer hinanden«. »Begrebssi
turen udsiger således, at hvis den og der
stemte produktionsmådevariant skal ki
eksistere, så forudsætter det nødvendigv:
de og de bestemte politiske, juridiske og :
logiske strukturtræk gør sig gældende i
fundet«. Og dermed kan man lokaliser
bestemte mulighedsbetingelser eller »vif
som nødvendiggør tilstedeværelsen af
stemte livsformer.
Dette er store ord, meget store ord. I
er logisk nødvendighed? Gamle Marx le
under sin udvikling af kapitalbegrebet
begreber som profitrate og merværdirai
til betegnelsen, men ved overgangen til
serne begyndte det for alvor at knibe
nødvendigheden, efter at han mange g
undervejs havde været ude over logil
grænser. Blandt hans klassebegreber f
kun »arbejderklassen« med logisk nødve
hed af kapitalbegrebet. »Småborgerski
f.eks. kan nok henføres til begrebet orr
enkle eller simple vareproduktion, men c
optræder ikke hos Marx som en »selvstæ
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selvreproducerende struktur«, ikke i logisk
forstand i hvert fald, derimod nok i empirisk,
historisk forstand.
Højrups autoritative tale om »logisk nød
vendighed« imponerer mig ikke, så meget
mindre som han omgås begreber som »bytte
værdi«, »produktionspris« og mange andre
på en yderst letsindig måde. Men jeg har stor
respekt for det, han med sine logiske unød
vendigheder når frem til, nemlig en »empi
risk« model, hvori indgår tre/fire forskellige
livsformer, bestemt ud fra hvert deres sæt af
levevilkår. Han udfolder modellen på en
overordentlig frugtbar måde i det materiale,
han har indsamlet i Salling. »Det glemte folk«
er en fremragende bog både i analysen og
iagttagelsen, og Højrup skriver ualmindelig
godt. Desværre kan jeg ikke opholde mig ved
disse kvaliteter, men har valgt her at begræn
se mig til modellen og dens opbygning.
Ud fra de to begreber om henholdsvis den
kapitalistiske produktionsmåde og den enkle
vareproduktion opstilles to livsformer: Den
første »er karakteristisk ved at indeholde en
række aktivitetsfelter (fritid, familieliv m.v.),
der er adskilt fra produktionen (»arbejdet«),
men som kun kan opretholdes ved, at der
stilles krav til produktionen om arbejdsda
gens længde, faggrænsernes overholdelse,
lønniveauets højde, arbejdsbelastningens
grænser, arbejdsmiljøets karakter etc.«. Den
anden livsform er karakteristisk ved at være
direkte involveret i produktionen, så der vanske
ligt eller slet ikke kan skelnes mellem »arbej
de og fritid« i de forskellige aktivitetsfelter.
Her er det snarest produktionen, der stiller krav til
livsformen om »solidaritet« med produktions
enheden, engagement og ansvarlighed over
for arbejdet og dets »rentabilitet«. »I den
enkle vareproduktion står livsformen ikke
»udenfor« produktionen, den er direkte invol
veret som et strukturerende element i produk
tionsenheden«.
Der melder sig en række spørgsmål over for
disse formuleringer: Hvad hører med til livs
formen og hvad ikke? Hører arbejderens liv
på arbejdspladsen ikke med? Højrup fremstil
ler det her og siden nærmest som et ikke-liv,
der alene har til formål at tilvejebringe det

økonomiske grundlag for livet i fritiden. Men
er dette hele sandheden? Er ikke arbejdet
samtidigt en mere eller mindre meningsfuld
fremstilling af brugsværdier, et samarbejde
og samvær med de øvrige ansatte, som kræver
og far en vis grad af engagement i stil med
den simple vareproducents? Og er ikke om
vendt også den simple vareproducent mange
gange underkastet bytteværdiens åg til en
grad, så han i klare øjeblikke må tvivle på
selvejets velsignelser og meningen med det
hele, navnlig hvor han arbejder i næsten total
isolation? Er husholdning og virksomhed al
drig adskilt i den enkle vareproduktion?
Hvad med min barber, som går på arbejde
langt væk fra sit hjem på faste tider i modsæt
ning til mig, lønmodtageren, der sidder her
hjemme? Hvad forstår Højrup i det hele taget
ved livsformen, er kernen i det hele i virkelig
heden det gode gamle begreb »familien«?
Disse spørgsmål skal imidlertid ikke anfæg
te hovedsagen: Højrup har ramt en aldeles
afgørende skillelinje mellem forskellige for
mer for levevis, en skillelinje, som den marxi
stiske klasseanalyse har understreget fra be
gyndelsen for nu halvandet hundrede år siden
bl.a. med begrebet »fremmedgørelse«.
Lad os følge Højrup videre. Han konfronte
rer nu sine to livsformer med etnologernes
hidtil mest anvendte begrebspar »urban« og
»rural livsform« og når til det resultat, at
hans livsformer går på tværs af skellet mellem
land og by. Resultatet nås først efter en grun
dig og meget fængslende gennemgang af ti
Sallingfamiliers levevis. Men kunne det ikke
udmærket være nået forinden?
Der kommer yderligere det resultat ud af
feltarbejdet, at den »kapitalistiske« livsform
deler sig i to. Højrup står herefter med tre
livsformer, »livsform 1« eller »de selverhver
vendes livsform«, »livsform 2« eller »arbej
derlivsformen« og »livsform 3«, »den karriérebundne livsform«. Den sidste adskiller sig
fra »arbejderlivsformen« på flere måder, især
ved en anden holdning til arbejdet. I »den
karriérebundne livsform« lever man for at ar
bejde og arbejder ikke kun for at leve. Endelig
nævnes sporadisk en fjerde livsform, »den
borgerlige«, med kapitalejendommen som
ydre »vilkår«.
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Jeg er i hovedtrækkene yderst tilfreds med
disse livsformer. De svarer så vidt jeg kan se
ret nøje til den marxistiske klasseanalyses vig
tigste begreber: »småborgerskabet«, »arbej
derklassen«, »mellemlagene« og »borgerska
bet«. Disse går som Højrups livsformer på
tværs af skellet mellem land og by, af katego
rier som »erhverv« og »socialgruppe«, og de
omfatter alle »niveauer« i samfundsformatio
nen. Men Højrup sætter i »Det glemte folk«
ikke sine livsformer i relation til klasseanaly
sens begreber og lange tradition. Hvorfor
ikke? Er det fordi han simpelthen lader sit
livsformbegreb træde i stedet for klassebegre
bet? Det ser næsten sådan ud.
I et papir til den nordiske etnolog- og fol
kloristkongres i 1983, vist nok indledningen
til en ny teoretisk afhandling, kommer Høj
rup omsider ind på forholdet mellem livsfor
mer og klasser. Han siger bl.a.: »Samfundet
som teoretisk objekt er konstrueret således, at
det lader sig udlæse ... på to forskellige må
der: dels som en samfundsformation af sociale
relationer og dels som forskellige former for
og helheder af praksis (i Hegeliansk for
stand)«. Den sidste er begribeligvis hans egen
»udlæsningsmåde«. Her betragtes »sam
fundsformationen som en ikke-mekanisk
struktur af sociale relationer (?). Dette bety
der i det konkrete analytiske arbejde, at kon
struktionen af de ideologibærende livsformer
(kulturanalysen) er en logisk mulig udlæs
ning..., som ikke består i, at vi »bemander«
den sociale struktur med individer eller »klas
ser« og fylder disse med evnen til i bevidsthe
den at reflektere og erfare deres omverden
udfra hver deres særlige position og »outlook«
- således som det er almindeligt inden for
dele af sociologien og traditionel marxisme«.
Den forskel eller direkte modsætning, Høj
rup med disse ord markerer mellem klasse
analysen og »kulturanalysen«, er jeg slet ikke
med på. Må det være en traditionel marxist
tilladt at replicere: Klasseanalysen betragter
ikke nødvendigvis samfundsformationen som
en mekanisk struktur. Ganske vist kan klasse
analytikeren udmærket finde på at operatio
nalisere sine begreber og »bemande« struktu
ren ved f.eks. at tælle hoveder, virksomheder
eller husstande, men kan kulturanalytikeren
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ikke det? Er det dog trods alle operational iseringens nødvendige vilkårligheder ikke er ud
af flere måder at vægte f.eks. livsform l ’s
samfundsmæssige betydning på?
Det er rigtigt, at klasseanalytikeren løber
en alvorlig risiko for at aflede befolkning«ens
holdninger og handlinger af dens objekt ive
placering i den økonomiske struktur
en
mekanisk måde, så f.eks. mekaniker Jen sen
reduceres til et simpelt eksemplar af r;leen
»arbejder«, skønt han også er søn og far, fodboldinteresseret og genert og meget andet °g
frem for alt et frit levende mennesker, der
lever sit liv, sådan som han og hans onrgivelser nu synes, det skal være. Men løber ikke
også kulturanalytikeren denne risiko? Høj
rups livsformer er for mig at se struktu rer,
ovenikøbet på det nærmeste tidløse strukturer, som han »bemander« med sallingboe r på
en ofte ret mekanisk måde, som jeg tror sal
er. I
Ungboerne selv ville studse ikke så lidt
passager bliver disse strukturer fremst]rillet
som nærmest selvvirkende subjekter t: 'ods
Højrups gentagne forsikringer om det modsatte.
Jeg tror, vi står over for en risiko som
hverken klasseanalytikeren, kulturanalyi ikeren eller nogen anden analytiker undgår, Den
engelske historiker E. P. Thompson ble^ så
bange for den, at han i forordet til »The Making of the English Working Class« sis r«ev:
»Jeg ser ikke klassen som en »struktur«, ikke
engang som en »kategori«, men som ntoget
der faktisk sker (og kan påvises at være ske t)i
de menneskelige relationer«. Han lagde med
det nævnte værk grunden til en ualmind<elig
frugtbar tradition i engelsk socialhistorie, Det
var befriende at se klassestrukturen som Begivenheder og handlinger udført af frie handlende subjekter. Ikke desto mindre er stru kturerne fortsat til stede hos både Thompso i °g
hans elever. De undgås ikke trods alle programerklæringer. Så lidt som begive:ihederne, herunder de lange historiske træk,
undgås hos Højrup og andre »struktur;ali
ster«.
Men når klasseanalytikeren og kulturana
lytikeren begge gerne vil betragte »samfunds
formationen som en ikke-mekanisk struktur
af sociale relationer«, hvad er da forsk ellen
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imellem dem? Hvad er forskellen på »klasse«
og »livsform«? Efter min bedste overbevis
ning alene den, at man med begrebet »livs
form« anlægger en bestemt synsvinkel på
klassestrukturen og vælger sig et bestemt gen
standsfelt, af Højrup betegnet som »levevis«.
Klassestrukturens øvrige felter anskues heref
ter som »vilkår« for livsformerne. I »Det
glemte folk« analyserer Højrup på fremragen
de vis sammenstødet mellem en bestemt livs
formvariant og centraldirigeringen. Han be
skæftiger sig nok med en del af baggrunden
for statens indgreb, men ikke med hele den
klassestruktur, der ligger bag, for den er ikke
hans emne.
Livsformanalysen er kun et led i klasseana
lysen, men til gengæld et meget frugtbart led.
De store vanskeligheder, klasseanalytikere af
enhver slags har stået overfor, når det gjaldt
at forbinde de økonomiske strukturer og an
dre vilkår med »bevidsthedsformer« og kon
krete handlingsmønstre, er Højrup i stand til
at takle på en yderst givtig måde med sit
livsformbegreb. Ikke fordi han er en god klas
seanalytiker, dertil er hans begreber for ukla
re, men fordi han kombinerer klasseanalysen
med begrebet »livsform« og derigennem med
en række synsvinkler og metoder fra den etno
logiske fagtradition, som vi har hårdt brug
for.
»Livsform« er i al sin bredde et næsten
tomt begreb. Dets anvendelighed beror på, at
det retter opmærksomheden mod bestemte
undersøgelsesfelter såsom dagens, ugens,
årets og livets gang i familien, på arbejds
pladsen og i lokalsamfundet og anviser be
stemte metoder og teknikker til at undersøge
disse felter med. I sig selv er det et rent opera
tionelt begreb. Man kan udmærket betegne
landsbyen som en livsform og samtidig tale
om forskellige livsformer i landsbyen, således
som Palle O. Christiansen gør det i »Fire
landsbyer«.
Af den samme grund er begrebet ikke så
risikabelt at give sig i lag med for historikere
som så mange andre begreber. Bruger man
Højrups livsformer, forskriver man sig ganske
vist til et større, marxistisk teorikorpus. Det
har jeg ikke noget imod, men det er der måske
andre der har. De kan så lade Højrups livsfor

mer ligge og nøjes med begrebet livsform i
almindelighed, som det f.eks. introduceres af
Palle O. Christiansen i indledningen til »Fire
landsbyer«. Her er risikoen for at fa en masse
anden teori af mere eller mindre ukendt art
på slæb ikke slet så stor. Dog bør man nok
være opmærksom på, at den fagtradition, be
grebet hentes fra, især er udviklet under stu
diet af »primitive« samfund hvorfor begreber
som »familie«, »slægtskab« og »lokalsam
fund« far en vægt, som kan synes betænkelig,
når vi når op i det 19. og 20. århundrede. Det
er vel næppe heller tilfældigt, at etnologerne
har forkærlighed for landsbyer og fiskersam
fund i rigets udkanter, som her Højrups
»fjordboer«. Til gengæld undgår man med
begrebet »livsform« de ulykker, som moderne
nationaløkonomiske og sociologiske begreber
kan forvolde i den ældre historie.

Jørgen Friis-Hansen:
Da landbruget kom til Danmark
Efter ertebølletiden kom landbruget til Dan
mark. Dette landbrug har man kunnet følge
gennem de forudgående 2-3000 år. Det star
tede i Forasien og bredte sig derpå frem gen
nem Europa.
Den traditionelle opfattelse af landbrugets
»ankomst« til Danmark blev udformet af C.
J. Becker i 1947 og 1955. Man antog da, at
landbruget kom hertil med indvandrende
bønder, mens Danmark var befolket med jæ
ger-folk. Der skal endog have været 2 bølger
med indvandrende bønder først med A-tragtbægre og dernæst med B-tragtbægre.
Der er 2 grundliggende tanker bag denne
teori:
1. Enhver opfindelse er at betragte som et
fremskridt. Denne tanke har ganske vist
aldrig været udtrykt, men den er den selv
følgelige baggrund for hele rænsonnementet.
2. C. J. Becker udsiger flg. tanke (1947, 259):
Den Overgang fra naturbunden FangerTilværelse til Agerbrugerens i Bund og
Grund anderledes formede Liv, som kan
forekomme Nutidsmennesker lige saa selv223
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følgelig som f. Eks. Skiftet fra Sten- til
Metalredskaber, er i Virkeligheden af så
dybtgribende, ja revolutionerende Art, at
den er utænkelig paa vore Breddegrader,
hvor enhver naturlig Betingelse for en saadan Proces savnes.
Denne teori er i fuld harmoni med den tids
tænkemåde, at nye kulturer kommer hertil
udefra med nyindvandrede folk.
Men der har alligevel altid været noget
uforståeligt ved denne teori. Hvad med den
gamle befolkning når nye folk kom med den
nye opfindelse, blev de oprindelige beboere
fordrevet? Eller udryddet? Eller levede de vi
dere som underklasse? Spørgsmålene er umu
lige at besvare.
I de senere år har denne håndfaste indvan
dringsteori været under en vis opblødning.
Poul Otto Nielsen lader i Sesams nye Dan
markshistorie om bondestenalderen stadig
nogle bønder komme indvandrende, men reg
ner med at jægerne hurtigt gav efter overfor
de nye påvirkninger.
Søren H. Andersen går i samme series bind
om jægerstenalderen forsigtigt et skridt videre
og mener, at ertebøllefolket selv skiftede er
hverv og kultur under påvirkning sydfra —
måske også stimuleret af mindre »indsivninger« af fremmede grupper. Denne udvikling
er baseret på ny arkæologisk viden, som angi
ver at overgangen fra ertebølletiden med jæger/samler-erhverv til tragtbægertiden med
jordbrug/kvægavl-erhverv ser ud til at være
sket i løbet af kort tid, måske kun et par
generationer. (Andersen 1981, 154).
Dels har man nu så mange C -14 bestem
melser fra ertebøllebopladser at man kan se,
at beboelserne ophørte ret pludseligt. (Tau
ber 1972, 110, Andersen 1975, 81 og 1979,
42).

Dels tyder den typologiske udvikling if et
par væsentlige oldsager på befolkningskonti
nuitet.1
Den traditionelle teori om bondeindvan
dring og om jægere som helt anderledes men
nesker end bønder havde dog givet en sam
menhængende forklaring på landbrugets op
ståen. Men den nye arkæologiske viden er
kun tøvende blevet brugt og har endnu ikke
været sat i en tilsvarende sammenhængende
forklaring. Emnet trænger sig på, især efter at
det længe har været diskuteret i både dansk
og amerikansk litteratur bl.a. inspiren! af
Ester Boserups bog, The Conditions of Agri
cultural Growth (1965).2
Den traditionelle opfattelse af det farste
danske jordbrug blev i 1940erne udformet
ved at supplere den tids arkæologiske og øko
logiske viden med et personligt menneskeligt
skøn. I dag må et skøn over det tidligste
danske jordbrug udformes ved at supalere
vor tids arkæologiske viden med etnologiske
paralleller. Det er derfor aktuelt at analysere
de danske forhold ved overgang fra jægertid
til bondetid ved hjælp af det materiale som
foreligger fra Ester Boserup m.fl.
At det tidligste jordbrug har været svedje
brug, blev påvist af botanikeren Johs. Iversen
med »Landnam i Danmarks Stena der«
(1941). Ved hjælp af pollenanalyse kan man
se at skoven gik tilbage og visse græsser og
urter gik frem. Dette arbejde blev videreført
og arkæologisk bekræftet af J. Troels-Smith
(1953, 5-47). Svedjebrug omtales ogs å af
Poul Otto Nielsen (1981, 22), men her såvel
som andre steder omtales svedjebrug son no
get entydigt, omend det må være sandsy iligt,
at en førstegangsafbrænding af en gammel
skov må give helt andre betingelser end efter
følgende afbrændinger af en brakskov.
Netop denne problematik har Ester Bose-

1. De ældste slebne økser fra bondestenalderen, de 2-sidede spidsnakkede økser, svarer i form ganslkie til
ertebølletidens yngste kærneøkser med specialiseret æg. Det typiske ertebøllekar har tykke væggie og
spids bund, men mod periodens slutning findes tyndere vægskår med skrålamelteknik samt unde
bunde (Andersen 1975, 58-61). Kar af disse elementer kan ikke afvige meget fra tidlige B-kar.
løvrigt er A- og B-kar tidsmæssigt sammenfaldende (Skaarup 1975, 205).
2. Cohen 1977, Flannery 1979 og Smith 1972 uddyber Ester Boserups jordbrugsanalyse, mens dainske
undersøgelser af Andersen 1973, Fischer 1974, Jensen 1979 og Paludan-Müller 1974 og 19791frem hæver, at overgangen er et resultat af en befolkningsmæssig og økologisk udvikling.
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rup iagttaget hos folk, især i Afrika, som i
historisk tid har skiftet fra jæger- til bondeer
hverv (Boserup 1965, 15). Hun har beskrevet
de jordbrugstyper som er iagttaget alt efter
som der er tale om en førstegangsskovrydning
eller en lang eller kort brakperiode.
Ester Boserups erfaringsmateriale er fra
tropiske og subtropiske egne, det giver natur
ligvis forskelle i de aktuelle afgrøder, men det
der er karakteristisk for de enkelte jordbrugs
typer behøver ikke at være klimaafhængig,
svedjebrug har jo været brugt også i kolde
egne f.eks. i Finland. (Steensberg 1955, 78).
Svedjebrug vil sige at man afbrænder et
stykke skov og derpå dyrker jorden. Denne
jord er fri for ukrudt og gødet af aske. Efter et
eller fa års dyrkning far man ringere udbytte,
så afbrænder man et nyt stykke skov og lader
det gamle springe i skov igen. Det siger sig
selv at der skal megen plads til. Hvis man
f.eks. dyrker jorden 2 gange og lader skoven
blive 30 år før man brænder den af igen, så
skal man have 15 gange så megen jord til
rådighed som den man dyrker, og det forud
sætter at landet er tyndt befolket.
Hvis der bor så mange mennesker i landet,
at hver enkelt ikke kan disponere over så
megen jord, kan man ikke vente 30 år med at
brænde skoven af men måske kun 10 eller 5
år. Så far man ikke jorden så godt gødet og
ikke ukrudtet så godt fjernet.
Svedjebrug kan således være forskellig alt
efter hvor store arealer man har til rådighed.
Se skema 1. (Boserup 1965).
Skema 1. Jordbrugstyper
1. Skovbrak
25-30 år mellem hver afbrænding
af skoven dyrkning 1-2 år.
2. Buskbrak
5-7 år mellem hver afbrænding af
skoven dyrkning 2-5 år.
3. Græsbrak
1-2 år henligger brakområdet,
området kan i brakperioden bru
ges til græsning for kvæg, derefter
kan det atter dyrkes i fa år.
4. Med årlige afgrøder og tilførsel af gødning.
5. Med flere årlige afgrøder evt. med kunstig van
ding.

Naturligvis er der mellemstadier og varian
ter. Allerede ved skovbrak kan der skelnes
mellem afbrænding af urskov og af en sekun
dærskov, hvor træerne kun er 25—30 år. Lige

ledes forekommer der alle længder af brakpe
riode.
Disse jordbrugsformer er blevet set af euro
pæere, som kom til Afrika og andre steder
(Boserup 1965, 19), men man forstod ikke
hvad man så. Europæerne ville også dyrke
jord og ønskede ikke at tage jord fra de ind
fødte. De tog så noget af den jord der var »fri«
uden at vide, at denne skov blot lå brak og
ventede på næste periode. Derved blev den
lokale befolkning presset til at skifte til en
mere intensiv dyrkningsform.
I Afrika og andre steder har man set alle de
skitserede typer af jordbrug, og man er gået
ud fra at det man så var forskellige udvik
lingstrin i teknisk viden. Den klassiske euro
pæiske opfattelse af befolkningstilvækst er ud
viklet af englænderen Malthus. Den går ud
på at en befolkning vokser under givne for
hold til et mætningspunkt. Med bedre forhold
d.v.s. en bedre teknik kan befolkningen vokse
til et nyt mætningspunkt. Denne teori har
europæerne så brugt på afrikanske forhold og
tænkt sig, at de områder, hvor befolkningen
var spredt, var områder hvor enten naturfor
holdene var ringe eller befolkningens teknik
var tilbagestående, og at en eller begge disse
grunde havde ført til det lave mætningspunkt.
Der er imidlertid mange erfaringer for at en
befolkning lever på et lavt trin tæt ved folk på
et højere trin, og man må formode, at de
kender hinanden. Man har også set, at en
befolkning som bliver presset nemt omstiller
sig til en mere intensiv jordbrugstype, men
det virker som om det først sker når folkene
bliver tvunget dertil. Derfor er det værd at se
nøjere på arbejds- og redskabsforhold ved de
forskellige jordbrugstyper (Boserup 1965, 2535).
Skovbrak foregår ved at skoven ryddes ved
brænding, træerne fældes med økse eller ringbarkes året før så de er lettere at brænde.
Efter brænding har man en løs og frugtbar
jord som er fri for ukrudt. I denne jord kan
man så eller plante. Man kan ikke arbejde i
jorden med ard eller plov p.g.a. rødder, men
det er heller ikke nødvendigt, ikke engang en
jordhakke er nødvendig, med en gravekæp
foregår arbejdet allerbedst. Tilberedningen af
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Skema 2.
Jordbrugstype
1. Skovbrak-langtidsbrak
2. Buskbrak-kortere braktid
3. Græsbrak-korttidsbrak
4. Årlig afgrøde

arbejde/profuktion
kun lidt arbejde
mere arbejde
endnu mere arbejde
endnu mere arbejde

jorden er derfor forholdsmæssig lidt arbejds
krævende.
Det karakteristiske for jordbrugstype 1. er
således ikke at den er primitiv, men at den er
lidet intensiv. Gravekæppen anvendes fordi
den er et bedre egnet redskab til dette formål
end hakke og ard.
Ved buskbrak når man ikke at fa kvalt
ukrudtet helt, buskbrak er kun en halvgod
løsning. Ved afbrænding af den lave bevoks
ning far man udryddet mange ukrudtsplan
ter, men græs kan ikke udryddes ved afbræn
ding og græs bliver først rigtigt udryddet ved
skovbrak. Derfor må buskbrak kultiveres med
en jordhakke for at fjerne det sidste græs, men
man kan ikke bruge ard p.g.a. buskenes rød
der.
Buskbrak giver mere arbejde end skovbrak
til det samme udbytte, men til gengæld behø
ver man ikke så megen jord, d.v.s. der kan
leve flere mennesker i landet.
Græsbrak eller korttidsbrak forudsætter at
man kan gøde jorden, ellers bliver høstudbyt
tet alt for lille. I praksis har man haft kvæg
gående på brakmarken, men ud over hvad
kvæget har efterladt af gødning har man også
tilført gødning på en eller anden måde f.eks.
gødning fra mennesker eller tilførsel af kom
post. Jorden har været bearbejdet med ard
eller plov alt efter hvad man har haft.
Græsbrak giver mere arbejde end buskbrak
til det samme udbytte, men til gengæld kan
man klare sig med endnu mindre jord, og der
kan leve endnu flere mennesker i landet.
Facit af denne sammenligning af jord
brugstyper er, at det må være den behagelig
ste tilværelse for den enkelte bonde at leve
med jordbrugstype 1. I tilfælde af at befolk
ningen vokser så der ikke bliver skov nok eller

redskab
gravekæp
jordhakke
ard eller plov
plov

andre forhold reducerer det areal der e ' til
rådighed må hver enkelt bonde nødtvungen
gå over til type 2. eller 3. Det er altså ikke et
spørgsmål om adgang til jordhakke eller ard
der betinger skiftet. Hvor det er muligt vil
ilden alligevel være det mest effektive red
skab.
Arbejdsforholdene i et jægersamfund bør
medtages i denne sammenligning. Fra etnolo
gisk iagttagelser (Boserup 1981, 33) ved man
at det er lidet arbejdskrævende at være jæger,
dyrene skal jo ikke opdrættes men blot fanges,
og jægerkonen skal jo ikke dyrke jorden men
blot samle de spiselige planter. Naturligvis
forudsætter dette at der er et godt jagtdistrikt,
og at der kun bor fa mennesker i landet. Hvor
et jægersamfund fungerer er der derfor ir gen
tilskyndelse til at skifte til jordbrug. Skiftet
foretages først når jagten bliver dårlig, enten
ved forøget befolkning eller af andre grunde
(Cohen 1977, 39).
En forudsætning for at kunne bruge denne
jordbrugsanalyse på erhvervsskiftet jæger/
bonde i Danmark er, at man har arkæologisk
vished for at der i ertebølletiden var god kon
takt til europæiske bondesamfund. At en så
dan kontakt har været til stede er bl.a. påvist
af Anders Fischer.3
Før jordbrugsanalysen skal sættes i relaJon
til det danske arkæologiske materiale skal den
udvides med et skøn, dels over de spiselige
planter som jægerfolk indsamlede, og dels
over de mulige og sandsynlige afgrøder ved
det tidligste jordbrug.
Allerede i ertebølletiden indsamlede man
vegetabilier som supplement til den animal
ske føde. Vilde frugter har været nævnt, men
hvis vegetabilieindsamlingen har udgjort et
betydeligt kosttilskud regnet i kalorier, må

3. Øksetypen »skolæstøkse« samt nogle af ertebølletidens redskaber af ben og tak findes tilsvarende i
sydlige agerbrugskulturer. Det samme kan siges om den ornamentik som er på nogle sene ertebøll ikar
(Andersen 1975 og Fischer 1982, 10-11).
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det også have omfattet indsamling af rødder
som skal koges for at være spiselige.
Ertebølletidens spidsbundede lerkar har
været tolket som brugt til at koge fiskesuppe.
I så fald har det ikke været af nødvendighed,
fisk har været føde også før kogekarret. Langt
sandsynligere har karrets hovedfunktion væ
ret kogning af rødder som fødesupplement i
slutningen af jægertiden.
Der er nylig fundet 2 ertebøllekar med
madskorpe.4 Det vil forhåbentlig være muligt
at analysere disse madskorper, så man kan fa
at vide hvilke vegetabilier man udnyttede før
jordbruget begyndte.
Om jordbrug af type 1. med skovbrak, som
har været kendt i Afrika, ved man, at den
første afgrøde efter svedje fortrinsvis har væ
ret rodfrugter og ikke stråsæd eller korn. Rod
frugter er særlig velegnet til at blive dyrket i
svedje uden meget arbejde (Boserup 1965,
36).
Med rodfrugter mener man i Afrika især
jams eller kassava. Ved jordbrug hvor der
både kan dyrkes korn og rodfrugter er det
normalt at udbyttet af rodfrugter er 2-3 gan
ge så stort som udbyttet af korn, når man
måler udbyttet i kalorier. Imidlertid er rod
frugter kulhydrat uden protein, hvor korn er
med protein.
Når man i Afrika i dag nogle steder ser
jordbrug der helt består i dyrkning af jams og
kassava, så opstår der ofte sygdomme som
følge af fejlernæring. Det er et ulandspro
blem, men det er ikke et problem for de folk
som driver jordbrug med skovbrak. Nu eksi
sterer rigtig skovbrak måske slet ikke mere i
Afrika, de foreliggende oplysninger er fra
gamle beretninger. Men der er tale om folk
som lever meget spredt i store skovområder,
d.v.s. der er tale om folk som har god lejlig
hed til at holde husdyr og supplere føden med
jagt ved siden af dyrkning af jorden. Disse
mennesker får rigeligt deres proteinbehov
dækket og har netop behov for kulhydratfødetilskud fra rodfrugtdyrkning.
Skovbrak er mindre egnet for dyrkning af

korn. Dette bekræftes af Aksel Steensberg
(1955, 85-86), som refererer fra historisk tid,
at man ved svedjebrug flere steder i Europa
som førsteafgrøde efter svedjen dyrkede enten
»svedjerug«, som er en særlig robust korn
sort, eller turnipsroer.
Det blev også bekræftet ved svedjebrugs
forsøget i Draved skov i 1952 (Steensberg
1975, 19). Her såede man byg og hvede som
førsteafgrøde og høstede mindre end man såe
de. Ganske vist nævnes der uheldige omstæn
digheder ved Draved-forsøget, men disse
uheldige omstændigheder vidner nok netop
om, at korndyrkning er uegnet som førsteaf
grøde ved skovbrak.
Der er kornaftryk i de tidligste tragtbægre i
modsætning til ertebøllekarrene som er uden
kornaftryk. Dette er det vigtigste arkæologi
ske tegn på jordbrugets start i Danmark. Men
fordi man har bevis for korndyrkning behøver
det ikke at have været den eneste, end ikke
den betydeligste del af afgrøden. Når man i
ertebølletiden har været vant til at indsamle
spiselige vegetabilier, er det en naturlig tan
ke, at man allerede da var begyndt at fremme
de vækster man indsamlede (Boserup 1981,
35). Ligeledes må man forvente, at afgrøden
ved de første svedjebrug fortrinsvis har været
den kendte føde som man var vant til at ind
samle. En sådan start på jordbruget i Dan
mark vil være i overensstemmelse med oven
nævnte etnologiske iagttagelser.
Synspunktet har da også været diskuteret
ud fra et økonomiskøn over fødeproduktionen
ved det tidligste jordbrug (Dennel 1979, 121).
Det er jo kun korn man kender fordi det har
efterladt sig spor, mens kogte rødder, som
måske har udgjort en større del afføden, end
nu ikke har været påvist. Der efterlyses arkæ
ologisk forskning til afklaring af dette pro
blem, så vi må håbe på at evt. madskorpeanalyser fra tidlige tragtbægre kan besvare
spørgsmålet.
I skema 3. vil de etnologiske udsagn blive
sat i relation til arkæologisk viden.

4. C -13 analyser tyder på, at madskorpen i 2 ertebøllekar fra Tybrind Vig ikke er af fisk, men af vegetabilsk
eller dyrisk oprindelse (Andersen 1980, 9 med ref. H. Tauber).
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Skema 3.
Etnologisk udsagn

Arkæologisk kontrol

1

Skift fra jægererhverv til jordbrug kan være
fremkaldt af klimaændring

Ved 4.200 f.Kr. blev klimaet koldere. Samtidig
indtrådte en landsænkning

2

Skiftet kan være fremkaldt af en øget befolkning

Der er mange tætliggende ertebøllebopk idser
ved danske kyster

3

En voksende jægerbefolkning betyder mindre
jagt og mere indsamling af vegetabilier

Det spidsbundede ertebøllekar tyder på Jette
fødesupplement

4

Den første tid med svedjebrug vil være lang
tidsbrak med skiftende bopladser

Man kender kun meget fa tidlige bopladser fra
bondestenalderen

5

Hvis man først er begyndt at brænde skoven af,
så vil jagten gå tilbage, således at erhvervsskif
tet bliver pludseligt

C- 14 prøver viser at alle ertebøllepladser c phører på omtrent samme tid

6

Efter en tid med jordbrugstype 1 kan type 2 og
3 med faste bopladser forventes

Længere fremme i bondestenalderen
man igen mange faste bopladser

7

Afgrøden ved langtidsbrak må forventes for
trinsvis at være rodfrugter og kun lidt korn

Man har kun fundet fa kornaftryk i tidlige
tragtbægre

Problemet med indsamling og evt. dyrkning
af rodfrugter kan vi komme nærmere ved at se
på hvilke planter med spiselige rødder som vi
ved har været i Danmark fra tidlig tid. Fra
Politikens: Danmarks Vilde Planter (1970)
fas flg. tilbud: Vild Gulerod, Pastinak,
Strandselleri, Lav Skorsoner, Eng Gedeskæg,
Jordskok, Ørnebregne og Rapunsel. Alle dis
se planter kan have været sået og dyrkede i de
første svedjebrug, ganske som Aksel Steensberg refererer at man i historisk tid har brugt
turnips som førsteafgrøde efter svedje. Særlig
må man bemærke ørnebregnen, den har ud
mærket spiselige og næringsrige rødder. At
ørnebregnen har været dyrket og brugt som
føde er bl.a. kendt fra indianske folk i Western
Washington USA (Norton 1979, 390).
Også Maorierne er kendt for at have spist
bregnerødder. Det skete i det 14. århundrede
da de flyttede til New Zeeland. I den første
tid, indtil de fik jordbruget til at fungere, var
bregnerødder en del af deres føde. (Pedersen
1983, 2).
Johs. Iversens pollenanalyser (1949 fig.
6-8) viser netop en markant fremgang for
ørenbregnepollen ved tiden for det første
jordbrug i Danmark. Han tolkede det som
ukrudt, men det bør overvejes om dette ikke
netop er tegn på at ørnebregnen blev dyrket i
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det tidligste jordbrug. I den efterfølgende periode går ørnebregnepollen igen markan|t tilbage, men så kan jordbruget også have
stillet sig til korndyrkning.
En sammenfatning af disse overvejelser
jordbrugets start i Danmark må da bliv*
Ca. 5000 f.Kr. har jordbruget udbredt sigi
Europa til en grænse lidt syd for Danmarx og
derefter går der ca. 1000 år før ertebøllefo»lket
her skifter fra jægererhverv til bondeerhv.erv.
Ertebøllefolkene har ventet længst m uligt
med dette skift, ikke p.g.a. manglende vii|den,
men p.g.a. at tilværelsen er langt behagel igere som jæger end som bonde. Der kan zære
flere grunde til dette skift, og forholdene omkring i landet kan have været forskellige, Når
skiftet sker så pludseligt, må det skylde 5, at
begynder man først et sted at brænde sko»ven
af, så ændres leveforholdene totalt, og så går
bevægelsen som en løbeild gennem landet.
Hvordan det første jordbrug så har været,
især hvad man har dyrket i den første tid, det
må vi håbe at fremtidig forskning vil give
oplysninger om.
Vor tids mennesker er tilbøjelige til at tæn
ke, at enhver opfindelse er et fremskridt. Den
ne tanke blev indledningsvis nævnt som den
væsentligste baggrund for forestillingen om
de indvandrende bønder. Disse bønder ore-

Debat

stillede man sig kom med den styrke som lå i
at de medbragte opfindelsen »jordbrug«. På
det allerseneste er mange dog i dag ved at
besinde sig m.h.t. ny teknik, den kan både
have plusser og minusser.
Vore gamle jægere må have kendt til både
plusserne og minusserne ved jordbruget den
gang de ventede længst muligt med at brænde
hele landet af og ødelægge deres jagtmulighe
der for at stille om til en mere slidsom tilvæ
relse.
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Ole Degn:
Ribes tal, kilder, hekse og
samfundsforklaringer
I sit debatindlæg vedrørende min bog Rig og
fattig i Ribe, i Fortid og Nutid, XXX, 1983, s.
308-22, fremsætter Alex Wittendorff en lang
række spændende kommentarer, kritiske vur
deringer og løsningsforslag. Wittendorffs ind-
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læg fortjener en kommentar fra forfatteren,
med udgangspunkt i dennes opfattelse af bo
gen og den implicitte viden, som ikke altid
kommer frem i bogens tekst.
Som et afgørende, gennemgående problem
i bogen ser Alex Wittendorff de mange tal og
den holdning til tal, som han ser i dem. Det
må selvfølgelig konstateres, at de mange tal
gør bogen tungt læselig. Men tallene behøver
ikke være udtryk for en holdning. Tal udeluk
ker ikke andre synsvinkler og analysemeto
der. Talopgørelser kan vise os proportioner,
helheder og forhold, som ikke ellers direkte
fremtræder af kildematerialet, og afsløre for
hold og problemer, som man måske derefter
skal forklare gennem undersøgelser og analy
ser, der ikke bygger på tal. Som den østrigske
nationaløkonom og sociolog Joseph A.
Schumpeter har udtrykt det: »Vi har brug for
statistik, ikke blot for at forklare forhold, men
også for at vide nøjagtigt, hvad der skal for
klares«.1
Talopgrøresler står altså som et supple
ment til andre undersøgelsesmetoders resul
tater. De har vundet udbredelse i takt med
den økonomiske og sociale histories udvikling
og med udviklingen inden for statistikken, der
igen selv har påvirket kildedannelsen, som
man eksempelvis ser det ved udbygningen af
folketællinger, boligtællinger osv. Til langt op
op imod vores tid savner man dog i mange
herreds-, sogne- og købstadshistorier selv de
mest væsentlige statistiske opgørelser, således
af folketal, befolkningsgrupper, beboelser,
hvilket medfører, at man ikke får nogen for
nemmelse af proportioner og sammenhænge.
Det er da også karakteristisk, at da Alex
Wittendorff skal give eksempler på oplysnin
ger, der til belysning af Fremskridtspartiets
betydning er mere relevante end en opgørelse
af de lovforslag (tre i alt), partiet har faet
gennemført i Folketinget, er det første, han far
i tankerne - partiets vælger- og galluptal; par
tiets eller Mogens Glistrups politiske indfly
delse i tinget »kan ikke udtrykkes i tal, men
man kan forske i sagen alligevel, og forment
lig nå til et resultat. Blandt præmisserne

måtte være Fremskridtspariets vælger og
galluptal og navnlig andre politikeres vurdelering af disse tal« - så selvfølgeligt udtryk]ker
Alex Wittendorff det selv.
Her må fremhæves, at når tallet »tre gennemførte lovforslag« ikke siger noget om
Fremskridtspartiets betydning, er det ikke for
di vi står over for et tal, men fordi tlallet
gælder et forhold, der netop med Fremsk\i<idtspartiets politiske placering ikke siger n«oget:
Tallet af gennemførte lovforslag. Dette er ikke
et udtryk for, at der er meget i virkelighed'ens
verden, som ikke kan udtrykkes eller fork ares
ved hjælp aftal. Det er derimod et udtryk for,
at problemstillingen er forkert. At ikke all kan
forklares ved hjælp af tal, gør vel i ø\/rigt
heller ikke tal umulige.
Som en forklaring på de mange tal i R g og
fattig må også ses det forhold, at bogen har
villet udnytte det store bevarede,
ere
kun spredt udnyttede regnskabsmateriale fra
byen. Regnskaber siger ikke så meget, hvis
ikke de analyseres og oplysningerne striktureres - med mindre, man vil lade sig nøje med
tilfældige, impressionsitiske udpluk. Med bogen har jeg villet afdække strukturer i
fundet og vise proportionerne.
Selv finder Alex Wittendorff da også ?an_
ske mange af bogens talrækker nyttige og
værdifulde. Når han hævder, at de fleste må
ske nok vil føle sig mindre opbyggede af lt se
tallene for, hvor mange Ribere der helt fem
til år 1800 blev gift første gang i AmstercjLam,
må dog siges, at tabellen bruges til at vise
både Ribes stærke tilknytning til den hollandske verdensby, den betydelige udy;andring til Nederlandene og Ribes tidlige n(blle i
denne, sammenlignet med det øvrige Dan
marks.
Når Alex Wittendorff mener at kunne tage
Niels Bohr til indtægt for sin kritik af brirgen
af tal, er argumentationen næppe hold bar.
Der sker i argumentationen en glidning a tal
til fysik, og Niels Bohr taler om fysikkens sim
pie begrebe, der i stadig højere grad m ister
deres umiddelbare anvendelighed, jo me:Je vi
nærmer os de til bevidstheden knyttede ræk

1. Joseph A. Schumpeter: History of economic analysis, New York 1954, s. 14.
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hos levende organismer - altså ikke om brug
af tal i analyser af menneskelige forhold.
Om fremstillinger bygget på kvalitative,
ikke-målelige data må i øvrigt siges, at de
rummer store metodiske problemer. Det er
vanskeligt at nå til en opfattelse af, hvor re
præsentative oplysningerne er, hvor stor be
tydning de i virkeligheden har. Dette gælder
allerede for den traditionelle begivenhedshi
storie, som vi er så vant til. Men endnu mere
gælder det, når der er tale om økonomisk og
social historie, menneskelige relationer, leve
vilkår. Hertil kommer, at kildematerialet for
den ældre tid ofte svigter. Det kan her røbes,
at Rig og fattig skulle have været afsluttet
med et afsnit om mennesket, de menneskelige
vilkår, menneskets egen opfattelse af tilværel
sen. Men kildematerialet er langtfra tilstræk
keligt. Og det er skævt, næsten udelukkende
til belysning af de bedrestilledes tilværelse,
selv når man tager de vigtige bisætninger
med, biomstændighederne i tekster, der ellers
har andet sigte osv. På grund af de kildemæs
sige forhold bliver netop problemerne om
kring de forskellige vilkår for de forskellige
befolkningsgrupper meget store. Man kan her
let opstille store programmer. Det kan være
svært, for ikke at sige umuligt, at realisere
dem.
Alex Wittendorffs forsøg på med henvis
ning til overvejelser over sammenhængen
mellem religiøs ideologi og »balancen« i sam
fundet at pege på mulighederne for at forklare
den manglende balance, er interessant. Han
finder åbenbart mit forsøg på som et bidrag altså et bidrag - til en forklaring at pege på
borgervæbningen lidt pudsigt. Alex Wittendorffs bidrag vil dog også i det højeste kunne
være en delforklaring. Og det vil på grund af
kildematerialets art kunne knibe en del med
dokumentationen. Tanken om forudsætnin
gen i en fælles bevidsthedsskabelse synes
mærkelig overfaldisk. De forskellige befolk
ningsgrupper må nødvendigvis være præget
af forskellige ideologier. Alex Wittendorff ef
terlyser overvejelser over de muligheder, der
måtte have været for den enkelte for at over

skride de mentale barrierer, der blev sat af
denne fælles bevidsthedsskabelse; man må
konstatere, at man ser adskillige overskridel
ser af det, man kunne kalde den af de magt
havende ønskede bevidsthed - således i hek
seprocesserne - men det er jo netop fordi, der
ikke var en fælles bevidsthed. Alex Wittendorffs ironiske bemærkninger om en »terror
balance« i Ribe er næppe rimelige. Referater
ne i tingbøgerne vidner om den menige
mands frygt for øvrigheden, og overfor øvrig
heden aflagde borgerne - den mere velstillede
del af bybefolkningen - ed, når de løste bor
gerskab; jeg har i bogen skildret adskillige
situationr, hvor mere lavtplacerede viste frygt
for øvrigheden (således s. 400-01, 402-03).
Man kan her også parallellisere med et fæno
men som de københavnske borgeres egen op
fattelse af meningen med Kastellet i Køben
havn.
At der ikke kan være tale om en fælles
bevidsthed for medlemmerne af et samfund,
burde i øvrigt være en selvfølge. Da den sovje
tiske Izvestija-kommentator Aleksander Bo
vin i oktober i 1983 var i Danmark som Politi
kens gæst, blev han bedt om at fremlægge
sine indtryk af dansk virkelighed. Det fandt
han naturligvis overordentlig svært at efter
komme, fordi forskellige danskere fremviser
en forskellig virkelighed.2
Med udgangspunkt i min behandling af
den berømte Maren Splids-sag og dens udlø
bere til brug for undersøgelsen af de sociale
spændinger i bysamfundet, beskæftiger Alex
Wittendorff sig indgående med hekseproces
serne og bogens behandling af den nævnte
sag. Mens man ofte har set hekseprocesserne
behandlet med opmærksomheden koncentre
ret omkring heksenes underlige gerninger,
har jeg i Rig og fattig forsøgt at trænge ind til
de bagvedliggende årsager, de sociale mod
sætninger, som ofte afsløres i vidnernes udta
lelser. Min formulering, at man herved for
står, »hvad disse hekseprocesser i virkelighe
den var udtryk for«, finder Alex Wittendorff
åbenbart morsom, idet han peger på, at der
er tale om et problem, som i mange år har

2. Aleksander Bovins artikel i Politiken 14/10 1983, 2. sektion, s. 5.
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voldt forskere over hele verden hovedbrud,
således at man nu kan glæde sig til at få det
løst én gang for alle.
Hertil må siges, at andre dog tidligere, som
det gøres i Rig og fattig, har peget på sociale
spændinger som baggrund for hekseproces
serne, således den engelske historiker H. R.
Trevor-Roper.3 Af den grund er der altså ikke
anledning til som Alex Wittendorff at nære
forventninger, der slet ikke bliver indfriet.
Man kan ikke blot henvise til, at Maren
Splids-sagerne skulle være helt atypiske, hvad
de impliceredes sociale status angår, og kon
statere, at sagerne ikke egner sig til at demon
strere, hvordan det forholder sig med trold
dom. Maren Splids-processerne var dog
uimodsigeligt hekseprocesser. Disse processer
forløb, som det er demonstreret i bogen. Det
er for at anfægte dette ikke tilstrækkeligt med
Alex Wittendorffs henvisning til en undersø
gelse, der viser, at i Helsingør var i perioden
1500-88 for 50 ud af 134 sigtede og for 27 ud
af 61 anklagere tendensen klar: anklagere og
vidner var af højere social og økonomisk sta
tus end de sigtede. Dette resultat er jo ikke alt
for sikkert, når man blot kender forholdene
for henholdsvis 35 og 46% af de pågældende
personer. Og endda er det efter Alex Wittendorffs egne udtalelser det sikreste af dem, han
kan henvise til.
At andre hekseprocesser end Maren
Splids-sagerne var udtryk for sociale spæn
dinger »helt overvejende den anden vej
rundt«, end Alex Wittendorff har forestillet

sig, kan man let vise alene på grundla
Ribe-materialet.4
Som hekseanklagede, udlagte eller forff
er naturligvis alle personerne i dette mati
le af interesse. Man kan her konstatere, al
er tale om i alt 75 personer, heraf fem
7% mænd. 47 personer eller 63% er fra s
Ribe by, resten fra oplandet, hvilket er
holdsvis mange i betragtning af, at proce;
ne foregik ved et byting; men hekseanklai
har måske over for kravet om at skulle ud
ge flere hekse fundet mindst besvær ve
udlægge fjernereboende personer. For p<
nerne fra oplandet er procenten af mænc
Da man ikke på samme måde, som man
det for byboerne, kan placere landboerne
cialt og økonomisk, idet man mangler
hvervsbetegnelser og skatteansættelsesta
de udlagte landboere ikke af samme inter
som byboerne. Det skal blot konstatere;
de stammer fra de otte herreder omk
Ribe.
De anklagede fra Ribe kan takket vær
bevarede skattelister, der begynder allen
1545, placeres socialt og økonomisk ud
erhvervsbetegnelser og skatteansætte
Fordeler man skatteborgerne på tre gru]
omfattende henholdsvis de 80% lavest ta
rede, de 10% næsthøjst og de 10% hj
takserede, får man en gruppering, der ud(
påvirkes af ændringer i taksationerne ove
i store træk placerer skatteborgerne i for
til hinanden. Endda vil man se, at taksati
principperne i den behandlede periode

3. Jfr. Jens Chr. V. Johansen: Tavshed er guld... En historiografisk oversigt over amerikansk og europ
heksetros-forskning 1966-1981. (Historisk Tidsskrift, 81, 1982), s. 406-08 og 419-20.
4. Det følgende bygger på det originale tingbogsmateriale i Ribe byfogedarkiv og gengiver nogle hc
punkter af en undersøgelse, der vil blive publiceret i et af de kommende hæfter af Historie, J
Samlinger. David Grønlunds bog Historisk efterretning om de i Ribe bye for hexerie forfulgt
brændte mennesker, 1780, ny udg. 1973 ved Kirsten Agerbæk, er langtfra tilstrækkelig. Det er uhel
at Karsten Sejr Jensen i Trolddom i Danmark 1500-1588, Forlaget Arken 1982, s. 35, finder, at til 1
for, at Grønlund selv taler om udtog, »ser sagerne ud til at være nøje fulgt og afskrevne, og <
kildeværdi ser ikke som sådan ud til at være forringet«. I virkeligheden springer Grønlund
forgodtbefindende hele afsnit over, nu og da alle indførsler på en tingdag, og i de fleste tilfælde har
udeladt navnene på deltagerne i kirkenævn og nævningedomme. Helt vilkårligt blander han tekstgi
velse og referat og tekst fra andre kilder, og kronologien tager han det ikke nøje med. Et særligt prol
er det, at Grønlund har haft svært ved at læse tingbøgerne og skriver f.eks. Christen Nielsen Mand
Christen Nielsen Madom, Ole Rold for Ole Roed, Tenhild Andersen for Terchild Andersen, K
Dynespassens for Karen Dynes Lassens osv., hvilket ville umuliggøre identifikationer i skattelister i
Grønlunds tekst kan ganske enkelt ikke bruges til en analyse.
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ligget så fast, at grænserne for de tre grupper i
1570 og 1640 er de samme, nemlig 0-6 sk.,
8-12 sk. og 14 sk. og derover, til trods for en
stigning i skatteborgertallet fra 693 til 783.
Af de 47 anklagede, udlagte eller forfulgte
fra Ribe kan 37 placeres blandt de 80% lavest
takserede skatteborgere eller dirkete betegnes
som fattige, mens to har hørt til i mellem
gruppen og otte til det øverste lag, eventuelt
højt placeret socialt, som byfogeden (der var
skattefri) eller som medlemmer af de 24
mænd, et borgerudvalg, der reelt var rekrut
teringsgrundlag for rådet. Man finder altså,
at 79% har været fattige eller hørt til i den
laveste gruppe, 4% har hørt til mellemgrup
pen, 17% til den øverste gruppe. Set på bag
grund af skattetaksationerne er de anklagede
altså jævnt fordelt på de to grupperinger: de
lavesttakserede 80% og de højesttakserede
20%. De ti af de kvinder, der blev brændt på
bålet, hørte til i den laveste gruppe, én hørte
til mellemgruppen og én til den øverste grup
pe. Af de anklagede, vi herudover ser møde
på tinget for at forsvare sig, ved at fri sig ved
nævn eller nævningeed, var fire fra den neder
ste gruppe, fem fra den øverste. Forholdsvis
mange velstående har altså kunnet klare sig i
processerne. Det har været sin sag at anklage
borgmesterens kone for trolddom.
Det er altså urigtigt, når Alex Wittendorff
hævder, at »overklasse-heksen« Maren Splids
ikke er et typisk tilfælde, som egner sig til at
demonstrere, hvordan det i virkeligheden for
holder sig med trolddom. Allerede i Rig og
fattig i Ribe, som Alex Wittendorff behandler,
er det vist, at blandt de 15 personer, der blev
trukket med ind i processerne af Maren
Splids selv og af den senere brændte heks,
som hun udlagde, var der hele tre kvinder
med en høj status, havnekæmnerens kone,
byfogedens kone (de to embedsmænd var
skattefri) og en skrædderkone, hvis mand ef
ter skatteansættelsen hørte til blandt de 10%

højest takserede. Hertil kan altså fra de tidli
gere processer føjes en borgmesterkone, en
købmandsenke, hvis mand havde været med
lem af de 24 mænd og hørt blandt de 20 højest
takserede borgere ud af henved 800 skatte
borgere, en købmandskone og en smedekone,
hvis mænd var placeret i mellemgruppen og
en buntmagerkone og en købmandskone, hvis
mænd var placeret i den øverste skatteborger
gruppe.
Hekseprocesserne i Ribe går altså begge
veje, hvilket man nøje kan iagttage, fordi man
derfra har et meget omfattende kildemateria
le, herunder de vigtige skattelister år for år,
ofte endda flere for et år.5 Man kan følge
personerne i hekseprocesserne, både frem og
tilbage i tid. Herved kan man afsløre, at flere
anklagede i virkeligheden har en endnu mere
fornem baggrund, end man kan se på den tid,
processen foregår. Som købmandsenken, der
vel var placeret i mellemgruppen, men med
sin mand havde været takseret blandt de 20
højesttakserede. Som byfogedkonen, der var
datter af en rådmand og niece til en Ribe-bisp
og hvis mand, byfogeden, var søn af et med
lem af de 24 mænd, stedsøn af en borgmester
og bror til fire søstre, der var gift med hen
holdsvis en borgmestersøn, en kapellan ved
Domkirken og sognepræsterne ved byens to
kirker.
At der ikke skulle være forekommet lignen
de andetsteds, synes ikke særlig sandsynligt.
Allerede mange processer mod præster og fle
re adelige antyder dette.6 Af de 164 personer,
der i tingbøgerne optræder i retten som an
klagere af hekse, enten fordi de selv var ramt
af disses kunster eller som vidner for andre,
var 17 fra oplandet, nemlig 15 mænd og to
kvinder. Af de 147 anklagere fra selve Ribe 93 mænd og 54 kvinder - hørte de 53% til
blandt de 80% lavest skattetakserede, hvortil
også må regnes en væsentlig del af de 31%,
der ikke har kunnet findes i skattelisterne,

5. Om skattelisterne, se Ole Degn: Materialet i Ribe rådstuearkiv før 1660. (Arkiv, 7, 1978), s. 82-83.
Listen fra december 1640 er gengivet i Rig og fattig, 1981, 2, s. 258-93, og listerne 1570 og 1640 er med
erhvervskoder og skattetal gengivet i Ole Degn: Ribe 1500-1950, Scandinavian Atlas of Historie Towns,
3, 1983, s. 46-77.
6. Om præster, jfr. Merete Birkelund: Troldkvinden og hendes anklagere. Danske hekseprocesser i det 16.
og 17. århundrede, 1983, s. 63.
15
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fordi de ikke kan identificeres på grund af
almindelige navne, fordi de har stået udenfor,
fordi de har været gift med mænd, hvis navne
ikke angives. De resterende fordeler sig med
9% på mellemgruppen og 7% på de 10%
højest takserede. Set som helhed fordeler an
klagere og forfølgere sig altså temmelig jævnt
på skatteborgerne.
Ser man på de enkelte processer, finder
man et ganske broget billede. Der er proces
ser med hekse fra den næsthøjeste og højeste
skatteborgergruppe, hvor størsteparten af an
klagerne er fra den lavest takserede gruppe.
Der er også flere processer mod fattige hekse,
hvor anklagerne overvejende er fra den lavest
takserede gruppe. Endelig er i flere processer
tallet af anklagerne så lille, at billedet bliver
for tilfældigt.
De forfulgtes situation finder man også be
lyst ved en undersøgelse af placeringen af de
personer, der støttede dem i deres vanskelige
situation. Man ser her flere af de velstående
støttet af velstående købmænd, nu og da også
personer fra rådskredsen, der kunne stille
kaution eller tale deres sag i retten. Mest
markant ser man dette, da hele byens råd
dømte Maren Splids fri for nævningenes dom
til bål og brand - for derefter at blive under
kendt ved kongens retterting, herredagen.
Man ser altså i hekseprocesserne forskellige
socialgrupper stå over for hinanden, om end
billedet ikke er entydigt. Dette understreges
af iagttagelser af de egentlige motiver til an
klagerne mod heksene, det, der ligger bagved
de påståede heksekunster. Man finder her
stadige udtryk for sociale og økonomiske for
urettelser og overgreb, med flere variationer
end den, man så ofte ser fremhævet: kvinder,
der far afslag i deres tiggeri og derefter ud
slynger trusler, som naturligvis altid senere
på en eller anden måde går i opfyldelse. Også
i retten giver de anklagde og anklagerne ud
tryk for klart følte sociale modsætninger. Som
den senere brændte fattige heks, der sagde, at
dersom hendes netop forfulgte mor skulle
brændes, »skulle de og brændes, som trådte
højere på strå og bar guld og gråværk«. Eller
som den fattige heks, der sagde, at »hun
skulle ikke spare nogen, men lægge dem ud
allesammen, og ydermere sagde: Hun skulle
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ikke spare hverken rådmænd eller nog<
deres koner, og hun skulle lægge både 1
Lassen - herskabsfogeden - og hans hi
ud, og hun ville ingen spare her i Ribe«,
som den fattige heks, der sagde: »Ja, j;
må tage de fattige først, og de biir af d<
tige, men de rige følger vel efter«. Da en i
heks var blevet tilskyndet til at udlægg
borgmesterkone, gik snakken straks lei
sende: »Hun lægger nu ud af de bovesi
d.v.s. de tykkeste, de mest velstående, ve
rede, rige. Og da den lavttakserede bo
der havde tilskyndet heksen til dette, se
stod i retten foran den magtfulde borgme
gik han frem og »bad ham for Guds skyl
han som en fin mand ville vel gøre og
hans ven og eftergive ham den sag«,
fattige over for den rige ser man også klar
en af den velhavende Maren Splids’ ai
gere stod frem i retten og klagede: »Hur
ver mange gode venner og stort medl
som jeg høj ligen klager, og jeg fattige
haver ingen, som mig udi denne sag i
hende kan forhjælpe«.
Man ser altså såvel i Maren Splids-sag
som i de andre processer i Ribe, i deres
grund, forløb og udtryk og i deltagernes
grund talrige udtryk for sociale konflikt!
spændinger.
Maren Splids-sagerne er altså ikke a
ske. I øvrigt ville det være sin sag at ben
materialets anvendelighed til iagttageh
sociale spændinger, blot fordi det skulle
atypisk som hekseprocesser. Alex Wi
dorffs forsøg på i stedet for sociale spændi
at sætte magi og angst for injurier som fo
ringselementer kører efter min mening
op til overfladen, hvor sociale konflikter e
grundlæggende. I øvrigt var det vel ikke
gang en tro på ordets magiske kraft,
skabte angsten for injurien; gennem inji
kunne man stemple folk, betegne dem
hore, hundsfot, skøgeunge, mær, skalk
det kunne selv små folk ikke finde sig i.
Min formulering »hekstro og mystici«
giver Alex Wittendorff anledning til at
om »upræcis omgang med begreberne,
ville anbringe skikkelser som Den he
Theresa eller Johannes Af Korset i sai
bås som Maren Splids, der blev anklage
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magi«. Hvordan kan man dog postulere det?
Mysticisme er vel ganske rigtigt »troen på, at
det er muligt for mennesket at opnå at blive ét
med guddommen«. Men i almindelig gængs
sprogbrug anvendes ordet også om »hang til
det dunkle og hemmelighedsfulde«. Den blot
lidt velvillige læser ser let af den hele sam
menhæng, at jeg bruger ordet i den sidste
betydning.
På samme måde må man undre sig, når
Alex Wittendorff konstaterer, at det skulle
være forstemmende at se mig affærdige »hele
denne forestillingsverden« som »heksegal
skab« og »forestillinger om mærkelige, una
turlig ting«. Jeg »affærdiger« naturligvis ikke
denne forestillingsverden. Man skal ikke af
færdig fortiden. Jeg betegner de mange hekse
processer som heksegalskab, idet jeg konsta
terer, at den ene proces med anklager og ud
læggelser af nye hekse følger den anden, når
først forløbet var sat i gang. Man ser således i
Ribe tre hekseprocesser efter hinanden i 1577
og igen i 1610 og 1620, ligesom den lange
række 1637-41. Nærlæsning af de mange retsreferater viser klart, hvordan hysteriet bredte
sig i en lokalbefolkning.
Alex Wittendorffs vurdering af min opfat
telse af begivenhederne, der var baggrund for
Maren Splids-sagerne, er noget tendentiøs.
Han tager afstand fra mine udtalelser om
heksegalskab, om forestillinger om mærkeli
ge, unaturlige ting og om, at oplysningsni
veauet for de fleste ikke var så højt, og spør
ger, om Peder Palladius, Hans Tausen, Niels
Hemmingsen og Jesper Brochmand træffende
kan karakteriseres som overtroiske folk på et
lavt oplysningsniveau. Har jeg med mine be
mærkninger om et lavt oplysningsniveau for
de fleste sagt, at de nævnte teologer stod på et
lavt oplysningsniveau? Og afviser man med
betegnelser som »heksegalskab« og »overtro«
de sider af tilværelsen, der ikke kan bringes
på tabelform, som Alex Wittendorff hævder?
Det må vist være en tilsnigelse. Det er ikke
dér, skellet mellem kvantitative og kvalitatite
værdier ligger.
Trods de nævnte teologers høje uddannel
sesniveau var dog mange mennesker i tiden
præget af overtro. Det ville have været min
dre interessant, hvis det havde været gælden
15*

de for alle. Men man ser også i hekseproces
serne folk med et større overblik træde frem,
således som jeg gør rede for i bogen. Det er
her ikke nok at konstatere, at kirken havde
skabt det sprog og de begreber, hvori tidens
mennesker kunne forme deres tanker og give
konflikter og problemer bevidsthedsmæssigt
udtryk, og dernæst hævde, at man som ud
gangspunkt må tage tiden på dens egne præ
misser. Hvad er tidens præmisser? Kun en
temmelig mekanisk opfattelse af bevidsthed
og en tidsalders materielle og åndelige ele
menter vil hævde, at et sådant fællesskab ek
sisterede.
De begreber, jeg anvender i bogen, tager
Alex Wittendorff op til en nærmere diskus
sion. Først begrebet renæssance, der betegnes
som uheldigt og forladt af andre historikere,
bortset fra kunst- og idehistorikere. Min bag
grund for brugen af ordet er, at det er kort og
mere poetisk end »1500-årenes anden halvdel
og første havldel af 1600-årene;« ordet giver
tillige associationer til tidens materielle kul
tur og livsholdning. Derimod er der fra min
side ikke nogen implicit forestilling om et
skarpt og generelt brud med middelalderen.
Når der bogen igennem ikke lægges større
vægt på forbindelsen bagud i tiden før ca.
1550, skyldes det hensynet til tidsmæssige og
økonomiske ressourcer, manglende kildema
teriale og den opfattelse, at en bog om Ribesamfundet i århundredet 1560-1660 ikke
nødvendigvis behøver at begynde med oldti
den.
Et andet problem omkring begreber har
man, når man skal skildre ældre samfund;
mange ord og begreber, som engang blev
brugt, kendes ikke længere. Ved arbejdet med
kildematerialet bliver man efterhånden for
trolig med sådanne ord og begreber og er
derefter som forfatter ofte blind for, at ordene
ikke almindeligt kendes. Alex Wittendorff pe
ger her med rette på ord i Rig og fattig som
samrask (tørrede flyndere), skuller (fladfisk),
svarver (drejer) osv. Det ville have været
halsløst gang efter gang at forklare sådanne
ord. En mulig løsning havde måske været en
ordliste; dog kan det være et vanskeligt skøn
at afgøre, hvilke ord der bør med i en sådan
liste. At forklaring er nødvendig, illustrerer
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Alex WittendorfT med sin bemærkning om, at
»det virker underligt, når »junkeren« omtales
et par gange (s. 139), uden at det fortælles, at
det drejer sig om prins Christian, som ellers
omtales ved navn; »junkeren« er nemlig ikke
prinsen, men en betegnelse i citater fra en
Ribe-købmands regnskabsbog, hvor flere
adelige kunder omtales som »junkeren«.
Derimod er det ikke givet, at Alex Wittendorff har ret i sin påstand, at det er overflø
digt at oplyse, hvilke grupper bondebefolk
ningen omfattede; er grupperingerne i bonde
befolkningen måske indlysende, i modsæt
ning til grupperingerne i bybefolkningen?
Mine udtalelser om håndværket, der »frem
bragte de håndværksprodukter, som danske
håndværkere med deres uddannelse og teknik
formåede at fremstille«, ser naturligvis i dette
løsrevne citat mere end indlysende ud; men
de er dog et led i min konstatering, at danske
håndværkere stod i en økonomisk uheldig si
tuation; deres produktion havde i vidt om
fang ringe efterspørgsel i den brede, dårligt
stillede befolkning; og for de velstillede, ade
lige, gejstlige og bedrestillede borgere, var
den kvalitetsmæssigt for dårlig, således at der
i stedet importeredes håndværksprodukter fra
Nordtyskland og Nederlandene. Hvor meget,
man skal lægge frem og forklare, vil ofte være
en skønssag. Når Alex WittendorfT taler om
»vidtløftige talopstillinger over den indly
sende ting, at købmændenes begravelser var
finere og kostede mere end håndværkernes«,
så udelader han dog det, der skulle være poin
ten: at de mindrebemidledes begravelsesom
kostninger udgjorde en forholdsvis større an
del af boernes værdi, hvilket siger en del om
deres sociale situation og problemerne i for
bindelse med honnette ambitioner. Når Alex
WittendorfT derefter i min nøjeregnende
omhu savner forklaring af den mærkværdig
hed, at man ser en stærkt svingende betaling
til præsterne for medvirken ved begravelser,
så kan man vel blot konstatere, at forskellige
produkter - længere og kortere ligprædikener
f.eks. - dog meget vel kan have forskellig pris;
samtidig med, at de efterladte i deres specielle
situation kan have forskellige opfattelser af
ydelsen for præstens præstation.
I sin kommentar til de befolkningsgruppe236

ringer, jeg arbejder med i bogen, overklasse,
mellemklasse, underklasse og forskelligs er
hvervsgrupper, hæfter Alex WittendorlT sig
ved, at jeg har valgt ikke at definere befolk
ningsgrupperne ud fra ejendomsforholdet til
produktionsmidlerne. Han mener derfcr, at
jeg har faet mig indrettet, så jeg har »fået en
»overklasse«, der spænder fra den rigeste høj
adel til skræddere og værtshusholdere«. Men
det har jeg jo netop ikke. Gang på gang u iderstreger jeg, at håndværkerne hører til i den
nedre ende, ligesom i almindelighed også
værtshusholderne.
I sin opfattelse af min behandling af samfundet er Alex WittendorfT muligvis p ræget
af, at han mener, at jeg i høj grad betra:gter
bysamfundet »som på væsentlige punkter adskilt fra det »store« samfund, idet jeg s|kulle
mene »i Ribe-samfundet at finde« virkni nger
af økonomiske kræfter, der synes lige så stær
ke som dem, man ser i et senere kapitalt:stisk
samfund med dets skel mellem kapital cg arbejdskraft, kapitalejere og arbejdskrafts e lgere, kapitalister og proletarer«. Den sam tnenkædning forstår jeg slet ikke. Jeg har ikke
udtrykt en opfattelse, der blot ligner (Jette,
Jeg ser endda ikke lokalsamfundet som adskilt fra det store samfund. Lokalsamfu ndet
er mit undersøgelsesfelt, af praktiske gr i|mde,
men også fordi det hænger sammen, er en
meningsfyldt enhed. Og det har været e helt
klart programpunkt at medtage de sam menhænge, man ser udadtil, mellem bysamfu ndet
og det større samfund, lenet, det endnu s|tørre
Ribe stift og det store samfund, konge:riget
Danmark. Dette har endda forvirret Alex
WittendorfT, der geografisk savner en s carpt
kontur, med henblik på at få et mere pi:istisk
billede. Men en skarp kontur findes ikke Trå
dene går ud til alle sider, i det væsentlrge i
afstande, der bestemmes af niveauer, onomisk og socialt, således at man far aktivli tetsfelter af forskellig størrelse, f.eks. størne for
adelen end for bønderne.
I et længere afsnit fremlægger Alex W: ttendorff en række ganske interessante betragt
ninger over min behandling af kapitalistiske
træk i det danske samfund. Han mener, at jeg
skulle have overdrevet de kapitalistiske træk,
man ser i byerne i det feudale samfund på
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denne tid. Hvilken vægt, man vil lægge på
disse mange, ganske betegnende træk, må for
mentlig i et vist omfang være en skønssag. Jeg
har i denne sammenhæng intet ønske om at
lægge tingene frem, så der kan blive den
størst mulige modsætning mellem det feudale
samfund og det senere kapitalistiske sam
fund. Derimod har jeg ønsket at pege på nog
le af de mekanismer, der skaber de store øko
nomiske og sociale forskelle mellem individer
ne i et samfund. Ser man her træk, der skulle
blive karakteristiske for det senere kapitalisti
ske samfund, er det rimeligt at pege på dem.
Det er her af mindre betydning, om der i dem
er den dynamik, som Alex Wittendroff ser
som noget væsentligt. Den dynamik, som han
med rette fremhæver i det nederlandske sam
fund, havde heller ikke den baggrund, som
skulle blive bestemmende for det senere kapi
talistiske samfund: den teknologiske udvik
ling, mekaniseringen, masseproduktionen,
herunder naturligvis også den teknologiske
udvikling inden for landbruget, der afgørende
bragte samfundet ud over subsistensøkono
mien. For den nederlandske økonmi var vel
fiskeindustrien og skibsværftsindustrien af
væsentlig betydning; men det var dog som
handels- og skibsfartsnation, Nederlandene
helt dominerede i Europa; som en gruppe
Amsterdamske købmænd og skibsredere sag
de i 1629, »de kunne sejle enhver anden na
tion af søen«.
Jeg kan altså ikke dele Alex Wittendorffs
opfattelse, at man ved at pege på de begyn
dende kapitalistiske træk i det danske renæs
sancesamfund stirrer sig blind på nogle træk,
der kun i det ydre ligner det, som langt senere
blev dominerende under kapitalismen. De
omtalte træk kan tværtimod give bidrag til en
forklaring af de forhold, man ser i samfundet.
De kan iagttages konkret, i modsætning til
det, som Alex Wittendorff i stedet sætter som
»de virkelig samfunds- og bevidsthedsbevæ
gende faktorer i Danmark i det 16. og 17.
århundrede«, »nemlig det feudale samfunds
egen indre dynamik, modsætningerne i sam
menhænge af materiel og bevidsthedsmæssig
karakter, som konstituerede det datidige sam
fund, en dialektik af uendelig kompleks na
tur«. Hvordan kan samfundets dynamik for

klares med samfundets egen indre dynamik?
Det er svært at se, også selv om man tager
hensyn til, at der er tale om en dialektik af
uendelig kompleks natur.
Min vurdering af betydningen af statsmag
tens vækst og centraliseringstendenserne i
samfundet stiller Alex Wittendorff sig temme
lig kritisk overfor. Han mener, at udviklingen
må ses i et videre kronologisk og årsagsmæs
sigt perspektiv, end jeg har gjort, og peger på,
at tendensen til centralisering er meget ældre,
et eksempel på det feudale samfunds egen
indbyggede dynamik. Selv fremhæver han re
formationstidens begivenheder. Jeg vil her
igen hævde, at man ikke behøver at tage ud
gangspunkt i oldtiden - hvor vel i øvrigt Ha
rald Blåtands samling af »alt Danmark« var
den første store centralisering. Jeg følger for
løbet fra midten af 1500-årene og ser fra 1600årene på en lang række punkter en afgørende
udvikling: væksten i statsmagtens aktivitet,
skatteudskrivninger, rustninger, flådebygge
ri, der dannede baggrund for opkomsten afen
gruppe storkøbmænd som statsleverandører
og statskreditorer, Københavns befolknings
mæssige og økonomiske vækst osv. Den for
klaring, Alex Wittendorff sætter over for min,
synes ensidig og mekanisk: godsejerklassens
behov for et instrument til at fastholde og
udbygge kontrollen over det krisefyldte sam
fund, og han går let henover, at udviklingen i
årtier foregik i et skarpt modsætningsforhold
mellem godsejerklassen og - instrumentet,
kongemagten.
Når Alex Wittendorff afsluttendende kon
staterer, at min bog mere er en beretning om,
hvad der står i kilderne, end det er en beskri
velse og fortolkning af Ribe-samfundets virke
lighed, som ligger bag ved kilderne, må man
vel bemærke, at hans mange kritiske bemærk
ninger dog vel ikke skyldes det, der står i
kilderne, men - netop min beskrivelse og for
tolkning af Ribe-samfundets virkelighed.
Hvordan han kan mene, at hans nævnte kon
statering kan begrundes » i manglende repræ
sentativitet« og navnlig »i de forsøg, der gøres
på at forklare udviklingen og mekanismerne i
samfundet«, forstår jeg ikke. Den påståede
manglende repræsentativitet har vel ikke no
get med dette at gøre. Og de forsøg je g gør på
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at forklare udviklingen og mekanismerne i
samfundet, kan vel ikke være et udtryk for, at
min bog mere er en beretning om, hvad der
står i kilderne, end en beskrivelse og fortolk
ning af Ribe-samfundets virkelighed. I øvrigt
kunne man have ønsket flere eksempler på
manglende repræsentativitet end »behandlin
gen af trolddomsprocesserne;« da mit ærinde
som nævnt er på grundlag af Maren Splids
sagernes materiale at foretage en analyse af
konkrete sociale modsætninger, som de vitter
ligt gav sig udtryk på den tid, er disse proces
sers placering blandt samtlige hekseprocesser
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enten som typiske eller atypiske uden betyd
ning.
Alex Wittendorff har gjort sig mange spæn
dende tanker om forholdene i samfundet i
1500-1600-årene. Efter min mening e ’ de
imidlertid endnu ikke gennemarbejdet, det vil
i mange tilfælde være vanskeligt at begrunde
dem i kildematerialet, og de er i for høj ^rad
præget af en række noget mekaniske marxisti
ske synspunkter. Disse sidste synes i en lang
række tilfælde at forlede ham til at argumen
tere imod formuleringer, synspunkter og op
fattelser, som han tillægger mig, men som
ikke er udtrykt i min bog.
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Nordisk bibliografi for folkelivsforskere 1980. Hjejl
Resen Steenstrup i samarbejde med Bene
dicte Kirkegaard. NEFA Nordens dokumen
tationsudvalg. 1983. Distribution: Museums
tjenesten, Sjørupvej 1, Lysgård, 8800 Viborg.
174 s. Kr. 80,00 (studerende: 64,00).
Nordisk bibliografi for folkelivsforskere udkom for
første gang i 1971 og er siden udkommet årligt.
Arsbibliografien udgives af NEFA-Nordens doku
mentationsudvalg med støtte fra de nordiske forsk
ningsråd. NEFA (Nordisk Etnologisk Folkloristisk
Arbejdsgruppe) er en nordisk organisation af stu
derende og yngre forskere inden for etnologi og
folkloristik med lokalafdelinger på de enkelte uni
versiteter.
Bibliografien er den eneste, der registrerer nor
disk litteratur med relevans for folklorister, etnolo
ger og andre kulturhistorisk interesserede. Mens
den årlige noget mindre bibliografi i »Folk og Kul
tur« udelukkende omhandler den danske littera
tur, medtager NEFAs bibliografi litteratur fra
samtlige nordiske lande. I modsætning til biblio
grafien i »Folk og Kultur«, der udkommer umid
delbart efter redaktionens afslutning, er der dog
den ulempe ved NEFA-bibliografien, at den først
udkommer et par år efter. Bibliografien for 1980 er
således først udkommet i 1983.
Ikke desto mindre er bibliografien et meget nyt
tigt arbejdsredskab til litteratursøgning. Den er
dels opdelt i en række systematiske grupper (stads
etnologi, genstandsstudier, levevilkår, dagligliv,
regionale studier osv.) og indeholder dels også et
stikordsregister (med henvisninger til f.eks. lokal
historie, folkedigtning, etnisk minoritet, kønsrolle
etc.). Stikordene er valgt sådan, at de i et rimeligt
omfang går på tværs af de systematiske indgange,
som de systematiske grupper giver. Herved sikres
det, at der er to forskellige indgange til stoffet. Der
er således ret stor sandsynlighed for, at brugeren
finder alt relevant om et givet emne. Desuden forø
ges antallet af indgange yderligere ved hjælp af et
personregister, der omfatter dels biograferede per
soner, dels forfattere, anmeldere, redaktører og ud
givere til de enkelte titler.
Med den store interesse der idag er for kulturhi
storiske emner, historisk antropologi o.lign. fortje
ner bibliografien at blive kendt ikke blot blandt
etnologer og folklorister, men også historikere, lo

kalhistorikere og andre, der beskæftiger sig med
disse ting.
Svend Aage Andersen

Fynske godsarkiver. Arkivregistraturer udgivet
af Landsarkivet for Fyn. 8. bd. 1980-83. Kr.
15-35.
Landsarkivet for Fyn har fortsat rækken af godsarkivregistraturer under Lotte Dombernowskys kyn
dige tilrettelæggelse. Modellen for ordningen er
den samme som det fynske landsarkiv har anvendt
siden midten af 1970erne (jf. Lotte Jansen: Intro
duktion til de fynske godsarkiver 1975). Disse 8
bd., eller rettere hæfter, vedrører arkiverne fra føl
gende godser: Bramstrup, Christiansdal, Eilschous
gods, Elvedgård, Gyldensteen, Lundsgård, Rugård, Skovs
gård, Vejlevgård, Vejrupgård, Ølundgård og Østrupgård.
Flere af arkiverne er ganske små, og man har
fornuftigt nok valgt ikke at udsende registraturerne
over disse som selvstændige bind, men samlet dem
sammen, så hæfterne fik lidt ryg. Man kan endog
mene, at enhederne burde have været større endnu
for at undgå forsvinden på boghylder. Store arki
ver er der dog også iblandt. Bramstrup, Gylden
steen, Lundsgård og Østrupgård hører til svær
vægterne, hvor der er arkivalier i jævnt omfang fra
det 17. århundrede til langt ind i dette århundrede.
I sådanne velbevarede godsarkiver finder man,
hvad man normalt forventer at finde (adkomster,
fæste-, hoveri- og skiftearkivalier m.v.), men også
materiale om slægterne ved godserne og det kul
turliv, som mange steder havde tilknytning til god
serne. Godbidder af den art kan også findes i de
ellers ikke komplette arkiver. Således viser regi
straturen, at Elvedgårds godsarkiv rummer en hof
dames dagbog fra en Romrejse omk. 1840!
Alle registraturerne er forsynet med en kort ind
ledning om de enkelte godser. Her noteres f.eks.,
hvornår arkivet er kommet til landsarkivet, og om
alle kendte dele deraf er afleveret. For arkivbenyt
teren er det sidste en meget vigtig oplysning, speci
elt hvis tilfældige dele af arkivet er blevet spredt til
flere private personer, som det er tilfældet med det
langelandske Skovgårds arkiv.
Den faste systematik gør det muligt at gå på
tværs af de udsendte registraturer for en bestemt
type sager, og i det hele taget er der sammen med
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de bestående registre og opslagsmuligheder med
denne registraturrække givet mangen arkivbenyt
ter god hjælp. Som altid med arkivregistraturer
næppe i en grad, så der ikke fortsat er overraskelser
i arkivpakkerne, men søgningen kan på forhånd
afgrænses, og tid og penge spares for både arkivgæ
sten og personalet ved arkiverne.
Margit Mogensen.

En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser
af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen,
Havrebjerg (1776-1839) udg. af Landbohi
storisk Selskab ved Karen Schousboe. 1983.
372 s. ill., kr. 188.
Det første der falder én i øjnene når man læser
Søren Pedersens optegnelser, er det stilistiske. Det
er en helt anderledes ambitiøs stil end den man
træffer på i de andre indtil nu udgivne bondedag
bøger, og forskellen kan ikke forklares alene med at
dette ikke er dagbogsoptegnelser men dels en selv
biografi, dels oversigter og »betragtninger over
årets gang«. Et tydeligt eksempel på denne stil er
hans skildring af hvordan han ofte »med et følende
hjerte« har anråbt Gud om at forunde ham en
from og dydig ægtemage der kan blive hans tro og
hulde hjælperinde på livets bane, en ven der vil
stræbe urokkeligt med ham, trøste og hjælpe ham,
så de kan stå hinanden bi gennem alle hændelser i
verden. Herfra er der ikke langt til følgende skil
dring af den ideelle ægtefælle: en ven som kan dele
med dig alle livets skæbner . . en ven, som kan
være din rådgiver og din ledsager på livets slibrige
bane, en ven som kan dele byrden med dig, trøste
dig i dine genvordigheder osv. osv.
Det sidste citat er fra den berømte hofpræst
Christian Bastholms populære bog Visdoms og
Lyksaligheds Lære fra 1794, og det er ikke vanske
ligt at finde andre lignende eksempler på overens
stemmelse i tankegang såvel som i ordvalg mellem
SP og Bastholm. Vi ved ikke om SP har læst Bast
holm, men utænkeligt er det ikke for han er en ivrig
læser, ikke blot af landbrugsfaglig litteratur, og
beretter jævnlig om bogkøb, desværre oftest uden
at fortælle hvad han har købt. Derimod ved vi når
vi har læst SPs optegnelser, at han ganske delte
epokens ideologi, rationalismen, og i ikke ringe
grad beherskede dens udtryksform. Han er i emi
nent grad samtidig, og man mærker derfor heller
ikke hos denne bonde noget til den udbredte mod
stand mod »de nye bøger«, tværtimod anser han
det »for en herlig og skøn dåd af vor regering at
forbedre alle mulige ting, selv det som henhører til
sjælens evige bedste«.
En fæstebondes Liv rummer kun halvdelen af
Søren Pedersens optegnelser, og den består af to
hoveddele. En selvbiografi skrevet 1809 i Sundbyøster da han som 33 årig var ved slutningen af sin
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lange soldatertid, hvor »man lærer, ser og e:Tfører
meget som kan tjene til nytte« (bl.a. frugtav og
grøntsagsdyrkning på Amager), og hvor han
havde faet mulighed for at læse og skrive »da ki iiigsstanden giver ret stor lejlighed hertil«.
Anden del består af regnskaber og årsover:sigter
fra han overtog faderens fæstegård i 1810 til han
døde 1839. Man far her et godt indblik i hvad og
hvor meget man avlede på en moderne og v<eldrevet gård lige efter udskiftningen, kreaturhol dets
størrelse og sammensætning, bygningsmæssige for
bedringer, investering i nye redskaber osv.
Man kan også følge den voksende sociale l e 
rentiering i SPs optegnelser, han køber fx gent;lgne
i
gange jord fra sin åbenbart mindre driftige r abo
og bygger et inderstehus til to familier på pancellen
- foruden at han allerede i 1817 har indrette: mderstehus i en af gårdens længer, hvor han har en
væver med sin familie boende.
Tjenestefolkenes begyndende udsondring af
husbondfamilien kan ligeledes følges: allerede året
efter SP har overtaget gården bliver der »
ket
et pigekammer bag i stegerset ved et skillerum og
dør for kammeret«, og 2 år efter flyttes karlel ammeret til en af udlængerne bag huggehuset.
11815 blev Søren Pedersen udnævnt til boncf efoged og sognefoged, efter eget udsagn meget mod
sin vilje »thi bonde var jeg, og det alene var mit
forsæt og væsen stemt for og intet andet att:r^ede
jeg« - hvilket dog ikke hindrede at hans efter! om
mere var sognefogeder i Havre bjerg lige til 1om
munalreformen i 1972. Men hans dygtighed som
landmand bliver også påskønnet, fra 1821 får ta n i
5 år 60 rigsdaler årligt fra Landhusholdnings selskabet til forsøg med vekseldrift og sommers aldfodring.
Fra dette tidspunkt begynder gården
at
syne mere i landskabet: den ene af udlænge:rne
bliver gjort bredere og højere, der kommer »e: nyt
haveled og ved samme et stykke stakitværk
jog
fyr ved indgangen for haven. Et smukt arbe; de«,
og sidst men ikke mindst bliver der plantet er allé
af 40 skønne unge lindetræer, hvorad en del dog
blev ødelagt af »nogle slette mennesker«.
Den selvbevidste sognefoged og hans gård lager
åbenbart lidt for meget op. Da der i 1826 qliver
udspredt et rygte om at han har begået marked:styveri, tager han sig det meget nær, og indrykker en
annonce i Den vestsjællandske Avis hvori han udlover en dusør til den der kan finde frem til l)ivem
der har udspredt rygtet. Han opfatter det selv som
et udslag af misundelse, og fortsætter støt sin kurs
og sin ombygning af gården så den kan blive både
funktionel og præsentabel, den far således 2 røde
fjællegavle »som giver gården et godt udseen«de«,
Han er ikke den der finder sig i noget, i 1829 køber
han et gevær for at standse æbletyveri i haven
Når man på denne baggrund ser på sprog«et i
optegnelserne undrer det ikke at det dialekta e islæt er temmelig svagt. En belæst sognefoged der
ikke går af vejen for at træde frem offentligt s«
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den omtalte annonce skriver selvfølgelig ikke dia
lekt, selv om hans daglige talesprog har været vestsjællandsk. Det udelukker imidlertid ikke at hans
ortografi kan røbe en bagved liggende sjællandsk
udtale i en række tilfælde, når han fx gennemgå
ende skriver bunde for bonde, græft for grøft,
indnu, indvidere, oprinse for endnu, endvidere,
oprense, lige som sporadisk forekommende former
som skaler for skagler, kalle for kalv, gilles for gilde
svarer til den lokale dialekt. Det er derfor også
interessant at han mangler d i en række tilfælde fx.
spæe, foer, sieste, eller har anbragt et andet bog
stav på d ’ets plads fx meier for meder, vigere for
videre og lof for lod (datid aflade). Sådanne for
mer støtter antagelsen, at den overflod af bløde
d’er som findes i sjællandske dialekter i mange
tilfælde ikke er så »oprindelige« endda.
Skønt teksten altså ikke er voldsomt dialektpræ
get har et par ordformer alligevel snydt udgiveren.
Der er en del eksempler på bogstavombytning.
Ifølge indledningen er de åbenlyse tilfælde rettet i
udgaven (skønt den ellers principielt er bogstav
ret) men det er nu ikke altid sket og i et par tilfælde
hvor ombytningen ikke er erkendt har ordene voldt
kvaler. Således bør vagl på penge s. 196 læses som
valg på penge (jf ODS.26:296) og har ikke, som
forsigtigt foreslået i noten, noget med ordet vable
at gøre. Side 165 har en lignende ombytning faet
forbistret et ord så udgiveren giver op og kun har
et spørgsmålstegn som kommentar. Men her er
løsningen: ovedne skal læses som ovende, med mo
derne ortografi ågende (hvis ordet havde eksisteret
i rigsmål, jf at lov kan stå for låg); det er en
afledning til åg og betyder tværstykke på slæde.
Og mens vi er ved det sproglige: flagdes s 192
står for flaktes dvs. flækkedes, og tærskler s. 64 har
ikke noget med tærskning at gøre som hævdet i en
note, men er banketærskler, de optræder også lige
efter manglefjæl. Der er også steder hvor der for
modentlig er læst forkert fx malkefiel s. 253 der må
være valkefiel, og causion s. 242 og 257 der må
være camsion som det er læst s. 270 dvs. kommi
sion, med andre ord bestikkelse.
Disse pedantiske bemærkninger skulle nødig
skjule at det er et fortræffeligt udgiverarbejde vi
her præsenteres for. I den fyldige indledning gives
en beskrivelse af optegnelserne og af udgivelses
principperne, og teksten placeres i tid og rum med
korte kapitler om Vestsjællands geografi og om de
økonomiske og landbrugsteknologiske forhold i
1700 tallet og begyndelsen af 1800 tallet. Man
leder forgæves efter et sagsregister, men en del
oplysninger er trukket ud af teksten og anskuelig
gjort grafisk, således er hele gårdanlægget samt
plan med rumfordeling forsøgt rekonstrueret, som
det fremtrådte ved SPs overtagelse af gården 1810,
og som det så ud i slutningen af hans liv; der er
tegnet diagram over den procentvise fordeling af
SPs indtægter og der gives en oversigt over udsæ
dens sammensætning fra 1770 til 1828.
Sidst men ikke mindst er der forsøgt givet et

signalement af den nye bonde i Søren Pedersens
skikkelse, kontrasteret med 1700 tals fæstebonden
personificeret i SPs far som han ikke havde det
bedste forhold til. At der stilledes nye krav til
bonden gjorde SP sig helt klart. Han skriver i 1830
»thi også udkræver bondens hele næringsdrift no
gen færdighed og øvelse, nogen erfaring og vist nok
tillige nogen forstand og eftertanke, ja vist nok
noget mere af alle disse ting, end fortiden krævede
af bonden, om man skal kunne tilvejebringe alt,
hvad som nutiden fordrer af ham«.
Hertil kommer at der i stigende grad krævedes
rede penge for at kunne komme i besiddelse af en
gård. SPs optegnelser giver os et indblik i hvordan
bondesønnerne skaffede den fornødne kapital til
indfæstningen, idet han gør udførligt rede for sin
opsparing. Han har mange jern i ilden, fra akssam
ling over tørveskær til fremstilling af diverse træ
redskaber, og han er hurtig til at investere de
indkomne penge, herunder karlelønnen, i diverse
udlejningsobjekter spændende fra bier til kakkel
ovne. Den bedste - men også mest risikable forretning ser ud til at være udlejning af kreaturer.
Hele opsparingen er tydeligvis led i en langsigtet
plan om erhvervelse af en gård.
Et andet moment i planen er et fornuftigt ægte
skab, og det lykkes da også SP at finde en »from og
dydig ægtemage« som samtidig har de 200 daler
han står og mangler. Selve bryllupsfesten bliver
kapitaliseret: SP »afstår fra« det traditionelle store
bryllup for hele gildeslaget, og der bliver istedet
holdt et ganske lille, privat, bryllup, til gengæld far
SP udbetalt en sum penge af svigerforældrene.
Denne nedprioritering af landsbyfællesskabet er
karakteristisk for Søren Pedersens holdning, men
langt fra selvfølgelig på dette tidspunkt, - han
omtaler selv sin søsters betænkeligheder ved det
lille bryllup. Landsbyens sociale fællesskab er ikke
nogen nødvendig forudsætning for gårdens drift,
og overensstemmende hermed spiller bymændene
en meget lille rolle i optegnelserne, de omtales
mest som bagstræveriske og uforstående over for
det nye, og sammenkomster med dem anses for
tidsspilde. Med udgiverens ord: mens landsbyen
var en meget væsentlig del af det primære aktivi
tetsfelt for 1700 tallets hovbonde, så blev fikspunk
tet for den nye tids bonde ikke landsbyen men
gården og familien. I En fæstebondes Liv møder vi
en sådan moderne bonde.
Inge Lise Pedersen.

Christen Olsen: Erindringer af mit liv 1799-1868.
Strandbergs Forlag 1983. 168 s. 111. Pris kr.
189,50.
Skolelærer Christen Olsen, 1799-1878, blev født i
Nejede i en hjulmagerfamilie. Hele barndommen,
indtil det 16. år, bor han hos farfaderen, som er
betroet opsynsmand ved Grib Skov. Christen Ol-
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sen vil derfor gerne uddannes indenfor forstvæse
net, men i stedet bliver han optaget på Jonstrup
Seminarium, hvor han uddannes som lærer. 1820—
62 virker han som lærer, først 1 år som privatlærer
ved Køge, men herefter først ved ved Helsingør
skolevæsen og derefter i Karlebo. 1862 tager han
sin afsked og flytter til Hillerød, hvor han bor til
sin død 1878.
Man må dog ikke tro, at erindringerne er særligt
prægede af, at det er en skolelærers erindringer,
snarere tværtimod. Vi far ikke meget at vide om,
hvordan skolevæsenet var organiseret, hvordan
skolerne var indrettet, læseplanerne, pædagogiske
metoder, lærebøger o.s.v. Det nærmeste vi kommer
skoleforholdene, er lærernes økonomiske proble
mer og problemerne med at gennemføre undervis
ningspligten, særligt på landet. Vi far heller ikke
meget at vide om Christen Olsens familieliv. Det
er dårligt nok, at han nævner sine to koner og 16
børn. Det er nærmest kun i bisætninger, og når
han ikke kan undgå at nævne dem, at de optræder i
skildringen og da så kortfattet og stereotypt som
muligt.
Til gengæld far vi meget at vide om de konflikter
Christen Olsen havde med sine umiddelbart fore
satte, specielt i Karlebo, konflikter, som han gerne
trak sig sejrrigt ud af ved at hente hjælp højere
oppe i systemet. Et andet forhold, som optager
megen plads, er skildringen af standspersoner:
præster, embedsmænd, politikere, konger og dron
ninger, standspersoner, som han har talt med, eller
næsten talt med, og som han for en dels vedkom
mende, omgås på venskabelig fod. Hertil kommer
en række reflektioner over andre forhold og begi
venheder, bl.a. englandskrigene, krigen 1848,
Grundloven 1849 og revisionen 1866, den politiske
frihed, almuens liv før og nu m.v.
Kort sagt er der i disse erindringer reflektioner
over mange af de vigtigste forhold fra landborefor
merne og til ca. 1870. Når så samtidig Christen
Olsen er en god skribent, der forstår at gøre sin
fremstilling letløbende og underholdende, så står
vi med et meget læseværdigt og spændende skrift.
På den anden side er disse erindringer, som alle
erindringer, farlige, ikke så meget p.g.a. de forhold
som ikke nævnes, men snarere p.g.a. de forhold
som nævnes Eeks. far han nærmest gjort sig selv til
fadder for skoleloven 1856, hvor lærerlønningerne
blev forbedret. Et eksempel på fortielse finder vi,
da han ikke omtaler konflikten mellem lærerne og
bystyret i Helsingør i 1820erne omkring undervis
ningstiden.
En del af disse »mangler« tages der højde for i
Claus Bjørns indledning og i noterne, hvor en
række dunkle punkter i teksten kort og klart sættes
ind i den rette sammenhæng. I sidste ende er forti
elserne og fordrejelserne dog et udtryk for det bil
lede Christen Olsen ønsker at tegne af sig selv.
Dette billede er, groft skitseret, billedet af manden
der ved flid og nøjsomhed arbejder sig ud af
almuestanden og opnår omgang og delvis ligestil
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ling med standspersoner. Samtidig er det ögsä
manden, som tør sætte sig op mod sine foresatte,
når han bliver uretfærdigt behandlet, og vilde.
Kort sagt et meget selvhævdende og selvretfæidigt
billede.
Ud over den nævnte indledning ved Claus Bjørn
og noterne er der udarbejdet et person- og et j tedregister, samt en litteraturliste, omhandlende erin
dringer, om erindringer, Nordsjælland, skolen i det
19. århundrede og en adresseliste over arkiver og
museer. Konkluderende kan man sige, at Christen
Olsens erindringer er spændende og læseværdige,
måske specielt for folk i Hillerød og omegn, men
også for andre interesserede, men at de samtidig
skal læses med forsigtighed.
Jens Christensen.

Jørn Sandnes: Handbok i lokalhistorie. Fagel Og
metoderne. Universitetsforlaget Oslo ly>83.
141 s. 111.
Forfatteren til denne norske håndbog i lokalh sto
rie er Jørn Sandnes, professor i historie, rektor ved
Norges Lærerhøjskole, Universitetet i Trondh :im,
aktiv lokalkistoriker, med i ledelsen af »Landsi åget
for lokalhistorie« og siden 1976 redaktør af idsskriftet »Heimen«. Forudsætningerne for at udarbejde en håndbog er altså umiddelbart til sJede.
Planen for bogen blev fremlagt for og godkendt af
»Landslaget for lokalhistorie« i 1975. Under a rbejdet er nogle kapitler af praktisk art: orientering om
kilder, arkiver og samlinger, om disponering, distribution m.v. af lokalhistoriske afhandlinger giedet ud, da der er planer om en selvstændig piJiblikation angående dette.
Bogen har altså til hensigt at vejlede lokalhi:storikere i det lokalhistoriske arbejde. Den er dispo:>neret i 2 hovedafsnit, hvoraf det første: Lokalhisto:»rie,
hvad, hvorfor, hvordan?, omhandler spørgsmål«ene
om, hvad lokalhistorie er, hvorfor man stue erer
«
den plus hovedlinierne i den norske lokalhis torie
og dens hovedformer: bygdehistorie, byhisto»rie,
slægtshistorie o.s.v. Andet hovedafsnit omhari«dier
metoden i lokalhistorien, altså kilderne, kilde:kritikken, teoridannelsen, emner og perspektiver og
endelig præsenteres en række hjælpevidenskalber,
såsom skriftlære, diplomatik, heraldik, stat: stik,
arkæologi, geologi, pollenanalyse m.m. Hver hovedafsnit sluttes af med en litteraturvejledningg til
de behandlede emner. Bogen afsluttes med 2 Bilag:
1. en kilde- og litteraturvejledning til by- og: b>g'dehistorie, udarbejdet af Norsk lokalhistorisk Ins titut
i Oslo 1983. Denne liste er på 169 numre og eiinncopdelt i bibliografier, håndbøger, trykte og utiykte
kilder. 2. Norsk lokalhistorisk Instituts regjstreringsvejledning til faste kulturminder.
Umiddelbart forekommer resultatet at være me
get fornuftigt, den begrænsede plads taget i be
tragtning. Bogen er dog meget norsk, alle eksem-
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pier og litteraturhenvisninger er til norske forhold
og til værker om norske forhold. Det er derfor
tvivlsomt, om danske læsere kan hente inspiration
i denne bog, som ikke kan hentes i tilsvarende
danske publikationer.
Imidlertid er det dog et spørgsmål, hvem denne
håndbog henvender sig til. Ifølge forordet er det
specielt den »vanlige« lokalhistoriker uden specielt
faghistorisk skoling, altså amatørhistorikere.
Hvorvidt norske amatørhistorikere skriver ander
ledes end danske, har undertegnede ikke mange
erfaringer med, men danske amatørers værker er
ofte præget aflange kildecitater/referater med kort
forbindende tekst, aflange ejerlister for landsbyens
enkelte gårde, af genealogiske udredninger angå
ende de enkelte ejendomsbesiddere m.v., alt sam
men forhold, som man fra faghistorisk side gennem
årtier har kritiseret og søgt at ændre, dog uden
synderligt held. Uden dog at løfte pegefingeren
overfor amatørerne, så afspejler Jørn Sandnes’ vej
ledning faghistorikernes arbejdsmåde, uden at
spørge om denne måde er den bedste måde ama
tørhistorikerne kan opfylde deres formål med hi
storieskrivningen på. Uden at kunne komme nær
mere ind på dette, bl.a. fordi vi helt mangler forsk
ning i folkelig historieopfattelse, så tyder noget dog
på, at der er en nøje overensstemmelse mellem
amatørhistorikernes formål med historien, og den
måde de dyrker den på. Så længe vi ikke ved ret
meget om disse forhold, så længe vil det være
vanskeligt at udarbejde vejledninger, som er an
vendelige for amatørhistorikerne. Hertil kommer,
at vejledningen, når det kommer til stykket, måske
bedst kan udarbejdes af amatørerne selv.
Jens Christensen.

Den ideologiske husflid. Husfliden i andelstiden.
Arv og Eje 1980. Red. Carsten Hess. Dansk
Kulturhistorisk Museumsforening 1983. 116
s. 111. abonnement kr. 80,00, løssalg kr.
100,00.
Det er en udmærket disposition at lade årbøger og
tidsskriftnumre udkomme som temanumre. Det gi
ver mulighed for at belyse det pågældende tema fra
forskellige synsvinkler, og derigennem bl.a. inspi
rere til ny forskning. En forudsætning er dog, at
redaktionen er tilstrækkeligt orienteret om det på
gældende emne til at kunne overskue de mulighe
der, der er.
Det foreliggende bind af Arv og Eje opfylder på
udmærket vis de skitserede betingelser. Temaet er
husflidsbevægelsen fra 1870 og fremefter, og redak
tionen er lagt i hænderne på Carsten Hess, der er
museumsinspektør ved Møens Museum i Stege, og
som har skrevet speciale om »Binæringer og hus
flid i 1800-årenes danske landbosamfund.« Det
fremgår, at tusinder og atter tusinder af mennesker

på en eller anden måde har været indvolveret i
husflidsbevægelsen fra dens start til idag, men
samtidig har udforskningen af bevægelsen åben
bart ikke tiltrukket ret mange, hvilket vel fremgår
af, at redaktøren har skrevet ikke mindre end 6 af
årbogens 11 artikler.
De første 4 artikler er skrevet af Carsten Hess.
Den første behandler kort husflid og bierhverv før
husflidsbevægelsen, inden der bliver tale om orga
nisering i Dansk Husflidsselskab. Den anden por
trætterer N. C. Rom, en af bevægelsens vigtigste
fortalere. Han opgav sin lærergerning for at hellige
sig sagen ved at skrive, trykke og udgive skrifter
om husflid. Denne artikel afsluttes med en biblio
grafi over udgivelser af Rom eller af hans forlag.
Denne liste giver et godt billede af bredden i husfli
dens skrifter, og ved hver titel er angivet antallet af
udgaver og oplag. Den tredje artikel omhandler
Dansk Husflidsselskabs mål og midler. Her omta
les selskabets mål, de midler man tog i anvendelse,
bl.a. husflidsskolerne, medlemmerne og lederne
m.v. Det fremgår ikke klart, hvem de menige med
lemmer var, men til gengæld fremgår det, at ledel
sen frem til 1900 var domineret af godsejere. Dette
peger ikke på, at man kan sidestille husflidsbevæ
gelsen med den øvrige bondekultur, slet ikke i
sidste trediedel af 1800-tallet, hvor kampen mel
lem bønder og godsejere var hårdest. Endelig om
handler den fjerde artikel det lokale arbejde i hus
flidsskolerne, hvem der var initiativtagerne, hvor
dan organiseringen fandt sted og hvordan man
underviste og arbejdede.
De næste 5 artikler behandler forskellige sider af
husflidsbevægelsen. Minna Kragelund behandler i
to artikler den kvindelige husflid, først mere gene
relt, herunder forholdet mellem bevægelsens un
dervisning og folkeskolens undervisning, og der
næst den tekstile husflid, bl.a. broderi, vævning
m.v. Annette Tonn-Petersen og Carsten Hess skri
ver begge om husflidsarbejde i træ: løvsavsarbejde,
kurvefletning, børstebinding, træskærerarbejde
m.v. Endelig omhandler Hanne Poulsens artikel
sømændenes husflid, såsom tovværksarbejde,
skibsmodelbygning m.m. Disse 5 artikler er nok i
for høj grad opremsende, udartende til rene refera
ter af konkrete arbejdsvejledninger, som ingen kan
have glæde af. Her kunne man nok have ønsket sig,
at de forskellige typer arbejde, modeller, mønstre
o.s.v. i stedet var blevet sat ind i en bredere sam
menhæng, f.eks. som udtryk for nogle bagvedlig
gende ideologiske forhold.
Der sluttes af med to mindre artikler. Holger
Rasmussen skriver om Dansk Folkemuseum og
husflidsbevægelsen, hvor det bl.a. fremhæves, at
husflidsbevægelsen anvendte museets samlinger af
almuegenstande som inspirationskilde til model
ler. Den afsluttende artikel af Carsten Hess viser
kort, hvordan husflidsbevægelsens ideolgi i kon
centreret form afspejles i bevægelsens sange.
Alt i alt kan man sige, at det, på en fornuftig
måde, er lykkedes at komme rundt om emnet og fa
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introduceret forskellige sider at det. Man må så
håbe, at andre vil give sig i kast med videre ud
forskning af dette ret upåagtede emne. Der er med
denne udgivelse givet et udgangspunkt.
Jens Christensen.

Hans Edvard Nørregaard-Nielsen: Dansk kunst.
1-2 (biografier i bind 2). 111. 480 s. og 336 s.
Gyldendal 1983. Kr. 750,00.
»I dag er ordet magt, men slet ikke på samme
dominerende måde som billedet var det i tiden fra
den yngre stenalder og omtrent til nu«. Citatet
stammer fra Hans Edvard Nørregaard-Nielsens
bog fra 1977 »Om kunst 1 - En introduktionsbog
om kunsten før kapitalismen« (s. 14). Det spæn
dende og fornyende ved den bog var dens forsøg på
ikke kun at betragte kunst som æstetik således som
en stor del af vores kunsthistoriske litteratur har
for vane. Nørregaard-Nielsens udgangspunkt var
at vor tids utrættelige billedstrøm har vænnet os en
smule af med at se: »Hvornår bemærker vi egent
lig, hvad et billede vil os, og aner vi uråd, når det
forsøger at påvirke os?« (s. 7).
Denne lille introduktionsbog som på 190 sider
tager sig af den europæiske kunst fra stenalder til
1800-tal kan naturligvis kun give antydninger af
N-Ns ærinde men nok til at fa læseren til at se
anderledes på kunst og arkitektur, eller i hvert fald
til at ville prøve at se anderledes. Hans Edvard
Nørregaard-Nielsen skabte hermed de allerstørste
forventninger til sin seneste bog om kunst som på
480 sider afgrænses til dansk kunst.
»Billeder opstår ikke i et tomrum, de afspejler
nøje det samfund, som har frembragt dem og der
med er vi fremme ved bogens ærinde«. Nej, det er
desværre ikke fra forordet til den rigt illustrerede
Dansk kunst men derimod fra førstnævnte bog. I
Dansk kunst bemærker N-N at forlaget har bedt
ham skrive »så den fik lystvandringens karakter«
(s. 9). Det er jo et fortræffeligt udgangspunkt (tænk
på det modsatte!) som ikke behøver at stå i mod
sætning til introduktionsbogens indstilling men
som desværre i alt for høj grad har sit afsæt i den
»rene« nydelse - som ingen af os vel vil være
foruden. Afsættet er så stærkt at bogen ved sin
himmelfart mister den samfundsafspejling som
kan sætte billedbetragtningens nydelse i forståel
sens haut-relief.
For størsteparten af vores gode store billedskat
er det nok mere relevant og i overensstemmelse
med billedernes oprindelige funktion at spørge
som N-N i 1977 hvad et billede vil os i stedet for
blot at vandre lystigt rundt. Tænk på middelalde
rens kalkmalede stifterbilleder eller helvedesfrem
stillinger, de enevældige fyrsteportrætter eller Palle
Nielsens grafik, Anders Kirkegaards »Bespottel
sen«. De er ikke lystige at spadsere forbi men de vil
os en masse ved hjælp af forskellige billedlige ud-
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tryksformer af forskellig kvalitet til forskellig«e tider. De er ikke uvedkommende og derfor har N-N
da også været nødt til at tage dem med på va nldringen hvor meget de end måtte skygge.
Hans Edvard Nørregaard-Nielsens bog er selvfølgelig god for han ved en masse om sit
ie og
han er en fremragende iagttager der kan se nyt i
gammelt men som sagt: hans udgangspu:nkt er
gammelt hvor det i 1977 var nyt. »Billeder opstår
ikke i et tomrum, de afspejler nøje det samfiund,
som har frembragt dem« var som allerede citeret
udgangspunktet i 1977 og det samme kan også
siges om bøger om billeder. Der er gået seks; k:*iiseår
siden introduktionsbogen udkom i Reitzels »JEbleserie«. I samme series sidste bog fra 1983 figiijrerer
den ikke mere på udgivelseslisten. Dens tid er
forbi. Lystvandringerne er begyndt. Den krise uforstyrrede nydelse foretrækkes og de problemløs e bilderleder værdsættes. »Jeg holder skam af
kunst« proklamerede Mogens Glistrup engan:g før
Horserød og det er denne periodes kunstsyr som
dominerer os ligesom det dominerer smudso•rnslaget på N-Ns Dansk kunst. Ligesom det - på tjrods?
- dominerer N-Ns kunstsyn. De utallige sonnmerassociationer som N-N far gennem sin vandring i
vores billedverden overgår langt fornemmel ;er af
andre og koldere årstider. »Det lille maleri h er til
blandt de lykkeligste ligetil i dansk kunst, t>andskabet er som hele Danmark, når den grønne forsommer er lukket inde under skiftende v<ctørlig«
skriver N-N bl.a. om Eckersbergs »Teglvæ rket
Renbjerg ved Flensborg Fjord« (s. 176) og få kan
give ham uret.
Men hvorfor denne dengang nye interess;pe for
naturen blandt kunstnerne? hvorfor denn|e be
be
stemte opfattelse af naturen? hvorfor
stemte udsnit af naturen? Det kan N-N be:svare
bedre end de fleste andre og hvis han havde gjort
det så kunne vi nutidsmennesker måske bedpe for
stå hvorfor såvel Glistrup som vi andre; dra^ies af
guldaldermalernes billeder. Ja så kunne vi fråske
forstå hvorfor dansk kunstopfattelse er somi de n er?
Og så ville vi fa udvidet vores nydelse af billederne.
Få er de perioder i kunstens historie hvor ydelsen ene skal bære kunstnerens arbejdsin|d sats.
Utallige er derimod de værker som også foi idler
en nydelsesfuld oplevelse. Og som forløser cg for:
tolker er N-N suveræn. Måske bør man ikk<e forlange mere af én bog der på grund af stofmæ iitgden
begynder med en rolig vandring gennem mi«cjdelalderens kunst for til stadighed at øge tempoet,. Vor
tids billedproduktion er (i forhold til de be\ arede
værker fra middelalderen) så stor at det etakelte
værk og den enkelte kunstner kun opleve; som
glimt i hurtigløbets forbifart. Malerierne i ko ’s;:skæringen i St. Bendts kirke i Ringsted far afsa t fire
sider og det er ikke én linie for meget. Per•Kr]keby
og Bjørn Nørgaard far hver et dusin linier og d et er
fire sider for lidt. Sådan kan man blive ved for det
er i virkeligheden en umulig opgave N-N er blevet
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stillet når han inden for vor tids kunst skal dele sol
og vind lige. Det er ulig nemmere at lave et selek
tivt udvalg blandt afdøde billedmagere end blandt
absolut levende nutidskunstnere. Men det skulle
være gjort og det kunne begrundes med henvisning
til det gode og omfattende bind II med kunstner
biografier. Hvad far vi at vide om Hein Heinsen,
Mogens Møller og Stig Brøgger ved at måtte nøjes
med at læse at de fandt »sammen i et samarbejde
om kunst, der inddrager større områder end sæd
vanligt. Efter den tømte skulptur blev der igen
plads til referencer og deres udsmykning af Sjælsøskolen ved Birkerød fungerer med mange bevidst
hedsudvidende planer« (s. 452). Ingen illustration!
Intet om hvilke bevidstheder! Hvordan større om
råder? Hvilke referencer?
Klogeligt undlader N-N at definere hvad kunst
er. Det må vi slutte os til efter endt gennemlæs
ning. »Altsammen er med til at fylde formen med
et spændt liv og gøre den til et kunstværk« (s. 11
om en 8000 år gammel fuglefigur). Elmelundeme
steren i Fanefjord kirke er »en ringere kunstner«
end Unionsmesteren i Undløse kirke (s. 63). Carl
Blochs »farver kan være ufriske og effekterne
grove. På den baggrund kan man afvise f.eks.
fremstillingen af Christian II, men så har fremstil
lingen desuden den intensitet, der som al anden
alvor gør krav på at blive taget alvorligt« (s. 256).
Såvel materiel form som formens indre substans
indgår i kunstvurderingen og det er rimeligt. Men
hvad med motiverne? Er såvel bestillernes, kunst
nernes som billedernes motiver »kunsten« uved
kommende? I hvert fald er det påfaldende at den
store gruppe af borgerskabs-epitafier fra 16001700-tallet er udeladt. Måske er mange af epitafi
erne gjort af endnu »ringere« kunstnere end Elme
lundemesteren - måske - men stadigvæk udgør de
en markant billedproduktion bestilt af en markant
befolkningsgruppe.
»Dansk kunst« er dog ikke ganske blottet for
antydninger af kunstens tilblivelse og sociale sam
menhæng. »Christian IV støttede kunsten, for at
den skulle støtte ham« (s. 91). »Velfærdssamfun
det var begyndt at gøre sig gældende, forbruget
blev sat i system og affaldet hobede sig op. Heerup
havde reddet lidt ud fra sin samtid og givet det nyt
liv i sine skraldeskulpturer, der er farvet af ømhe
den for det slidte« (s. 443). Mere blive det sjældent
til. Brugbare er sådanne antydninger ikke.
Det er formodentlig dette af guldaldertiden af
hængige kunstsyn på den sjælfuldt fattede form
som får N-N til at operere med en delvis forældet
opfattelse af afhængighed kunstværker imellem, af
centrum/periferi bevægelser i kunsten og dermed
af dateringer af den ældre kunst. Over for N-Ns
udlægning at »Stiftsbyerne var et eksempel for
landsbykirkerne« (s. 26) i den romanske tid kan
man pege på de seneste resultater som er fremkom
met i forbindelse med udarbejdelsen af »Danmarks
Kirker« hvor der med rette spørges om moderen
(stiftskirken) er jævngammel med døtrene (lands

16

Fortid og nutid

bykirkerne) (jfr. Elna Møller i »Strejflys over Dan
marks bygningskultur - festskrift til Harald Lang
berg« 1979). Her fremtræder et ændret syn på
afhængighedsforhold som er et resultat af histori
kernes ændrede tolkning af samfundsstrukturen i
Danmark i 1100-1200-tallet. Hvis man prioriterer
den feudale produktion og jordejerklassens inten
tioner højere end kunstværkernes »spændte kraft«
(s. 26) så far man bedre øje for døtrenes selvstæn
dighed.
Det er vel også dette kunstsyn som bevirker at
omtalen af kalkmalerierne i Fanefjord kirke er tam
sammenlignet med N-Ns behandling af samme bil
leder i introduktionsbogen fra 1977. Derimod kan
det ikke være dette æstetiserende kunstsyn som har
ligget bag forlagets billedreproduktion. De beri
gende oplevelsesmuligheder som N-N med mester
skab kan viderebringe til læseren far ikke det bed
ste følgeskab i farvegengivelsernes virkeligheds
fjerne kolorit.
Men det er opfattelsen af kunsten som frydefuld
sjælsopløftelse der inspirerer Hans Edvard Nørregaard-Nielsen til en medrivende lystvandring. Un
der omtalen af vore romanske granitkirker finder
han pludselig på at skrive at »det knaser fra gruset
og lugter lidt bittert af forkrænkelighed fra grave
nes stedsegrønne beplantning, men det er et rart
sted at komme og et øjeblik være i årstidernes ring.
Kirkerne ligger i lunken sommerregn med et akvariegrønt lys omkring sig eller i knitrende frost, så
granitkvadren er som en knude af kulde, når man
vil føle den i hånden. Det kan være et forår, hvor
vintersæden har bredt det første spæde skær af
grønt over markerne, og der er lærker inde i himlen
eller efterår med røg fra brændende marker og
skygger, der er melankolsk blå. Der holder også en
flok unge foran Brugsen, de gasser knallerten op og
en yndig pige siger kraftstejlemig, men det hører
også med og er godt« (s. 32f).
Således anbefaler Nørregaard-Nielsen os at op
søge og opleve kunsten. Anbefalingen attesteres
hermed. Gå med ham. Glæd dig. Og studer så
»Om kunst 1« fra 1977.
Axel Bolvig.

Danske og Norske Lov i 300 år. Festskrift udgivet
i anledning af 300-året for udstedelsen af
Christian V’s Danske Lov. Red. af Ditlev
Tamm. Jurist- og Økonomforbundets Forlag
1983, LXII + 722 s., ill., indb. kr. 440,00.
». . . præsterne gik »her på kloden som levende
antikviteter, som mindesmærker af en gammel
elendig, ufornuftig smag«. Det var byrdefuldt un
der embedsforretningerne »at tale med dette åg om
halsen, hvori der synes at hænge tvende spande«.
Dette kritiske standpunkt er Chr. Bastholms, ud
trykt mod slutningen af det 18. århundrede om de
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danske præsters embedsdragt. Kritikken blev ikke
taget til følge. Autoriteterne fandt den eksisterende
præstedragt både værdig, bekvem og billig, og til
lige var den velegnet »til at skjule manden med alle
hans personlige mangler og brøst«. Disse oplysnin
ger er at finde i det netop udsendte omfattende
festskrift i anledning af 300-året for Danske Lovs
udstedelse. Sammesteds kan der over 2 sider læses
om, hvordan det gik en ellers stille sommerdag
1936 i Randers ved Sønderbro, hvor en fredelig
cirkuselefant på vej til bad skulle passere en ældre
trækhest. Hvad der skete, skal ikke røbes her; blot
skulle det gerne være illustreret, at der er tale om
et meget vidtspændende festskrift, og det er ikke
kun emnemæssigt. Det gælder også geografisk og
tidsmæssigt. Der nås næsten hele Europa rundt og
til Dansk Vestindien og så langt tilbage som til
middelalder og helt frem til i dag. Nogle af bidra
gene er af mere historisk interesse, andre er højst
dagsaktuelle og stiller konkrete forslag til dagens
lovgivere.
I indledningen skriver udgiveren Ditlev Tamm,
at der ved redigeringen har været lagt vægt på, at
fa DL belyst fra andre synspunkter end de traditio
nelt juridiske. Det er en særdeles prisværdig mål
sætning. I det følgende skal præsenteres de hoved
grupper af emner og synsvinkler, der er taget op.
Povl Eller og Erik Dal ser på DL som den fysiske
genstand: en bog. Mens Eller kortfattet beskriver
titelkobberet, går Dal veloplagt nærmere ind på en
behandling af DL som en bog, dens typografi,
oplagets størrelse, trykkeren m.m. Ud fra en dri
stig beregning anslår han oplaget til o. 3600. Mest
interessant er måske hans samlede karakteristik af
bogen: den forener to hensyn: »Den pompøse og
gedigne udførelse dækker både den kongelige am
bition og glans, som unge løver i den ny Højeste
rets sale reflekterede med velbehag - og praktiske
behov hos svagtsynede gamle mænd, der søgte, at
hævde retsudøvelsen i rigets fjernere, i dobbelt
forstand uoplyste vråer«. Til den boghistoriske be
handling slutter sig Allan Karker med et bidrag om
sproget i DL. Både hos Karker og Dal anslås den
linie (der også genfindes i en række af festskriftets
øvrige bidrag), at der i DL er tale om en forening
af gammelt og nyt. Det gælder såvel det sproglige
som det boghåndværksmæssige.
En stor gruppe af bidragene beskæftiger sig som
venteligt med DLs retshistoriske placering, dens
kilder og tilblivelse. Udgiveren indleder selv med
cn gennemgang af de lovkommissioner, der omsi
der fik loven formuleret, et bidrag, der som Svend
Ellehøjs om forholdet mellem Kongeloven og DL
resumerer allerede foreliggende undersøgelser. For
Ellehøjs vedkommende den af ham selv udarbej
dede fremstilling til festskriftet om højesterets hi
storie fra 1961. Tamm fastslår i overensstemmelse
med den tidligere forskning, at DL står som et
udtryk for kontinuiteten i dansk retsudvikling.
Mange love er rene gentagelser af ældre lovregler.
Det nye bestod mere i formen, at der er tale om en
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omfattende lovbog, der tilsigtede at regulere <tørre
dele af retssystemet, en kodifikation. Det ses i sam
menhæng med den unge enevældes forsøg oå at
gennemføre en mere centraliseret styring af sam
fundet. Vesttyskeren Wolfgang Wagner placerer DL i
en større europæisk sammenhæng. Hans tese er, at
DL var banebryder for en ny lovgivnings era i
Europa. Med absolutismens udbredelse blev DL
en model for den praktiske lovgivning i Eurova på
to måder: som forbillede og som forlæg. Herefter
gennemgås lovens betydning som sådan for en
række europæiske landes vedkommende, 05 det
påvises, at med absolutismens fald og liberalis
mens fremmarch, mister DL også sin tidligere sta
tus. Den større samlede lovgivning som forbillede
forfalder, hvad Wagner meget beklager, idet han
ikke undslår sig for udfald mod nutidens politikere
og politiske system, der er »skyldige« i, at m ny
ensartet og systematisk lovbog ikke kan opstf. Det
forudsætter nemlig ifølge Wagner, at den po itiske
overlevelsesevne og den statslige ordning skai være
garanteret. Det mener han åbenbart ikke, at der er
tale om i dag. Man fristes til at tro, at han c nsker
om ikke den enevældige stat tilbage, så dog noget
der ligner.
Wagners afhandling danner overgangen til en
række specialundersøgelser, der behandler DLs
betydning og anvendelse i en række enkeltlar de og
områder: Slesvig, Island, De vestindiske øer, Po
len, Rusland. For et par af disse bidrags vedkom
mende turde det være et spørgsmål om ikke Fødse
laren, DL, havde været bedre tjent med, at siderne
var blevet anvendt på en anden måde. Det lavde
de fleste læsere i hvert tilfælde. Jeg hentyder her
bl.a. til bidraget om DL og Polen, hvor der gøres
rede for, at DL nød høj anseelse i Polen blandt en
del jurister og havde enkelte fortalere som nodel
for polsk lovgivning. Interessant for de fa speciali
ster måske, men ikke særligt vigtigt at fa b dyst i
forhold til andre emner omkring DL (mere herom
nedenfor). I Poul Erik Olsens bidrag om DLs anven
delse på de dansk vestindiske øer er der meget nyt
stof at hente. Specielt tages DLs anvendelse i for
bindelse med slaveriet op. Slaverne var delvist un
derkastet DL, men nød ikke den samme retsbe
skyttelse eller fik den samme straf for samme forse
else som frie kvinder og mænd. F.eks. synes vold
tægt mod slaver at dømme efter mangelen på sager
ikke at have været en handling, der førte til retsfor
følgelse. Man kan hertil stille spørgsmålet, o n sla
verne overhovedet forsøgte at fa den slags overgreb
fulgt retsligt op. Efter slaveriets ophævelse gjordes
grundlaget for strafferetsplejen ens for hele befolk
ningen på øerne. Det ville være interessanl at fa
belyst, om retspraksis også blev det.
En anden gruppe bidrag samler sig om enkelte
»bøger« eller paragraffer i DL. Det er fra to af
disse, Jens Ulf Jørgensens om kirkeretten og Anders
Vinding Kruses om ansvarsreglerne for dyr, a de to
her i starten citerede historier er at finde. Ole Fenger
gennemgår processen i DL og vurderer der posi-
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tivt bl.a. på grund af dens ensartethed og tilnær
mede lighed for loven. Lige så positivt bedømmer
Jørgen Nørgaard paragraffen om husbondansvaret,
en af de fa endnu gældende bestemmelser i DL.
Han argumenterer for, at denne paragraf fortsat
kan tjene som hovedregel, når en arbejder forårsa
ger en ulykke under sit arbejde: arbejderen kan
ikke gøres ansvarlig for sådanne skader. Erling Chr.
Selvigs bidrag former sig som en undersøgelse af
kilderne til søretten i DL (og NL), og det påvises
her, at lovene var i god samklang med samtidig
nordeuropæisk søret, bl.a. den svenske sølov fra
1667. Med DL og NL skabtes den harmonisering
af norsk, svensk og dansk søret, som endnu eksiste
rer. Det er ikke det mindst tankevækkende, at det
kunne finde sted på et tidspunkt, hvor den dansk
svenske magtkamp endnu ulmede kraftigt. Andre
bidrag i denne gruppe omhandler kontraktfrihed i
DL, DLs formueretlige bestemmelser, stænder og
socialgrupper i DL og majestætsforbrydelsen i DL.
De giver tilsammen et spredt indtryk af enkelte af
lovbogens bestemmelser, men dækkende kan de
ikke siges at være. Udgiveren nævner selv i sin
indledning, at det ikke har været muligt selvstæn
digt at behandle landboretten og reguleringen af
bondens retsstilling i DL. Det er ikke mindst be
klageligt på grund af denne samfundsgruppes cen
trale betydning, hvorfor der må tillægges den lov
givning, der vedrørte den, en ganske særlig vægt.
Tilmed havde festskriftet ved at tage dette emne op
kunnet bidrage med noget på en gang væsentligt
og nyt på et vigtigt og lidet udforsket område.
Til gengæld bringes der noget nyt, hvad angår
kendskabet til og anvendelsen af DL i praksis.
Knud Waaben beretter om DL og lovgivningen i det
hele taget, som den søgtes gjort kendt gennem
skolerne fra det 18. til det 20. århundrede. Det
fremgår med al tydelighed, at det er gået meget
trægt hermed. Lærebogsmateriale har manglet og
lærernes viden har ikke slået til. Der har været
langt flere ideer og forslag til indførelse af lovkund
skab i skolen, end der i praksis er blevet gennem
ført, og nutidens skolers samfundslære dyrker hel
lere forfatnings- og forvaltningsforhold, sociale og
økonomiske tilstande o. lign. Man aner et svagt
suk fra forfatteren? Festskriftets vel nok vigtigste
og mest banebrydende bidrag er Jens Chr. V. Johan
sens og Henrik Stevnsborgs undersøgelse af DLs an
vendelse i praksis. Der er tale om en case-study af
et landområde på Falster og af købstaden Hel
singør i årene før og efter 1683. Der er set på de
underste retsinstansers retspraksis. Ikke mindre
end 3432 sager er blevet databehandlet efter den
såkaldte »sagtypologiske registreringsmetode«,
som den ene af forfatterne tidligere har været med
til at præsentere for dette tidsskrifts læsere (bind
28, hæfte 2). Deres konklusion er, at DL efter fa år
er blevet almindeligt anvendt af fogderne på Fal
ster, mens det gik betydeligt langsommere i Hel
singør. Her fortsatte magistraten og i mindre grad
byfogden med at regulere bysamfundets konflikter
16*

i kraft af egen status og autoritet. En supplerende
undersøgelse af domsafsigelserne i Helsingør
1726-30 dokumenterer, at DL på dette tidspunkt
har vundet større anvendelse, men ikke større end
på Falster allerede 3 årtier tidligere. Vigtigt er det
også, at forfatterne ikke kan bekræfte den ofte gen
tagne påstand, at de danske underdommere under
enevælden var af tvivlsomme kvalifikationer.
Tværtimod viser praksis ved de her undersøgte
underretter. Forfatterne er selv de første til at på
pege, at der ikke kan laves generaliseringer ud fra
alene denne case-study, men det er på den anden
side klart, at der her er tale om konkret og originalt
bearbejdet kildemateriale og ikke blot løse på
stande og formodninger om retspraksis på grund
lag af enkelte udvalgte tilfælde. Det vejer nok så
tungt, så indtil vi far denne undersøgelse fulgt op,
vil Johansens og Stevnsborgs resultater være de
pålideligste og dem, fremtidige studier må forholde
sig til.
En sidste gruppe af bidrag behandler retsfor
hold, der enten slet ikke eller kun nødtørftigt med
tages i DL. Hertil slutter sig også et par bidrag,
som det faktisk er temmeligt svært overhovedet at
bringe i relation til DL; dels et bidrag om »Kon
gens København«, dels en specialstudie om over
gangen fra dansk til svensk ret i Skåne. Morten
Westrup ser nærmere på centraladministrationens
indretning, specielt de tilsynsførende institutioner
som generalfiskal og generalprokurør, herunder
mangelen på regler desangående i DL og de lovju
steringer og instrukser, der måtte til i tiden efter
1683 for at bøde herpå. Godt nok skulle DL være
en sammenfattende lovbog, men i fortalen nævnes
det udtrykkeligt, at en »politiordning« holdes uden
for og ville blive udstedt særskilt. I en indgående
afhandling undersøger Inger Dübeck hvornår tanken
om at udskille politiordningen fra det øvrige lov
givningsværk opstod og hvad, man egentligt for
stod ved en politiordning. Hun har ved fornyede
arkivstudier fundet supplerende materiale til be
lysning heraf, samt søger at forklare hvorfor denne
politiordning aldrig blev til virkelighed. Endnu
mere stofmættet, men mere perifer i forhold til
både DL og NL er Hans Eyvind Nass3 nyttige op
summering af hans disputatsarbejde om de norske
trolddomsprocesser 1560-1760. Artiklen indehol
der til ære for fødselaren også en gennemgang af
dennes og NLs paragraffer vedrørende troldom,
men Næss må sluttelig konstatere, at disse para
graffer fik minimal betydning for norsk retspraksis.
Næsten lige så vidtspændende som artiklerne er
festskriftets illustrationsmateriale; flere er endog i
farver i denne flot udstyrede publikation. Hvem
venter her at finde et fotografi afjeremy Ben thams
påklædte skelet med hans mumificerede hovede
mellem benene eller et billede fra en torvedag i
Ghristiansted på St. Croix omkring 1900? Det har
oplagt været redaktionens ønske at vække den po
tentielle læsers interesse for denne mursten af en
bog bl.a. gennem billedvalget, og det lykkes i vid
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udstrækning. Det kan sammenfattende om fest
skriftet udtrykkes, at dets indhold som festens gen
stand mere præges af kontinuitet end at nybrud,
men at der er omend fa nybrud, og at det med dets
mangfoldighed giver læseren, der far bogen i hån
den, lyst til at læse et bidrag snart her snart der.
Og det er ikke så dårligt.
John T. Lauridsen.

Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig administra
tor. Godsejerstyret inden for skatte- og ud
skrivningsvæsenet i det 18. århundrede. Ad
ministrationshistoriske studier nr. 7. Rigsar
kivet 1983. G. E. C. Gads Forlag. 479 sider,
ill. Kr. 134,20.
Selv om Birgit Løgstrups disputats er et led i Rigs
arkivets administrationshistoriske studier, er det
givet, at ikke mindst landbohistorikere med stor
interesse vil søge til dette værdifulde værk. Forhol
det mellem godsejere og bønder er ikke tidligere
behandlet ud fra en så klar forståelse af, hvad det
betød, at samme person var fæstebønders arbejds
giver og offentlig administrator. Arkivar Birgit
Løgstrup har med rette udnyttet kildemateriale fra
såvel gods som amt og centraladministration til
belysning af det omfattende emne.
Det syntes ikke muligt, om end ønskeligt, syste
matisk at indsamle materiale fra en række godser i
forskellige amter; »hullerne« ville blive for store og
sammenligningerne i mange tilfælde haltende.
Forskeren har derfor resolut besluttet at undersøge
forholdene på et gods, hvor det landbohistoriske
materiale fra en lang periode var velanvendeligt
(dog med et ret betydeligt minus, hvad fæstevæse
net angår). Hertil kommer, at Løvenborg ligger i et
amt, hvor skatte- og udskrivningssager fra under
søgelsesperioden i stort omfang er bevaret, mindst
dog for landmilitssessionernes vedkommende.
Til vurdering af den offentlige administration,
som påhvilede godsejeren, var det overordentlig
vigtigt, at der ikke blot fandtes skattekvitteringsbø
ger, reserveruller og »de traditionelle fæste- og
godsarkivalier«, men tillige en intern godskorre
spondance, navnlig i form af godsforvalter-indstil
linger og godsejerens svar eller afgørelser (resolu
tioner). Det er korrekt, når Birgit Løgstrup fast
slår, at man ikke ud fra en statistisk metode kan
udvælge et repræsentativt gods, idet godsejernes
holdning til mange væsentlige problemer naturlig
vis ligger uden for al statistisk opgørelse. Den, der
har et indgående kendskab til fæstevæsenet på et
stort antal godser, må således hævde, at det i
mangfoldige tilfælde vil være umuligt at fastslå, om
initiativet til at sætte en fæster fra gård (forsiddelsé)
er udgået fra godsejer eller godsforvalter - eller
muligvis fra bonden selv. Og med rette fremhæver
B. L., at »administrative procedurer og forbindel
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seslinier må ses i sammenhæng med deres in
delse på fæsteforhold, fæsteperioder, årsag ti
sterskift, fæstebondens økonomi og i forlæn
heraf hans forhold til handelsforbindelser ude
godset (s. 15). Rigtigt ja, men naturligvis
færreste tilfælde muligt at påvirke i enkelthet
Birgit Løgstrup indleder med et afsnit om g<
jerstyret som system. Med god grund tager
afstand fra den uheldige brug af ordet feudalisi
foretrækker at tale om patrimonialisme eller de
trimoniale system. Bedst synes det at anvend
danske godsejerstyret. Dette værk giver god o
ning om væsentlige sider af landbosamfunde
der enevælden.
»Godsejeren kunne naturligvis udmærket
en kvinde« (s. 34). Ja, det forekom ret ofte, ;
kvinde som enke beholdt hovedgården. Noget
tilsvarende gjaldt ikke ved fæstegårde; en a
fæsters enke måtte som oftest gifte sig med dei
fæster, hvis hun ville blive ved gården. Se1
Løvenskiolds enke, Magdalene Charlotte Hee
v. Numsen, omtales sikkert med rette som
særdeles habil, men skarp godsadministrator
dehenvisningerne i »Person- og stedregister« j
dog her utilstrækkelige. Det er Louis Bobés kj
teristik, der anføres under gengivelsen af Jens
portræt s. 191: »en af de betydeligste og mest
lende kvindeskikkelser, Danmark på hin tid <
ser«. Der burde vel tilføjes: blandt de relath
som findes omtalt af historikere.
I sin udførlige fremstilling af godsejerst
konsekvenser for de administrerede (s. 50-61
fører B. L. som et karakteristisk træk sammen
dingen af offentlig og privat ret. »Godse
havde frie hænder til at benytte sine offei
beføjelser til privatøkonomiske formål. Der
nem var fæstebonden helt udleveret til godsej
forgodtbefindende og fik snævrere grænser foi
økonomiske og private forhold« (s. 51). Ja, c
den fremherskende bondeundertrykkelses
B.L. har utvivlsomt ret, når hun skriver, a
»normalt« kun er den negative side af syst<
som sættes i forbindelse med godsejerstyret,
skriver hun (s. 52), at man oftest overser
tryghed, der normalt var forbundet med god:
styret«, og hun anfører bl.a. den beskyttelse,
fæstet gav, og at godsejeren efter en dårlig høs
indstillet på at sikre bønderne føde- og sæde
ligesom han måtte opfylde sin forpligtelse
indbetale fæsternes skatterestancer til amtsfe
teren. På linie hermed nævner hun, at det, n
fæster måtte afstå sin gård p.gr.a. alder, ble
lagt den nye fæster at udrede en passende
aftægt til den fratrædende. Meget taler dog f
de to fæstebønder, den fratrædende og den t
dende, i høj grad var medbestemmende m.h
tægtskontraktens indhold, navnlig i de talrig
fælde, hvor den nye fæster var forgængeren
eller blev hans svigersøn. Efterlod en fæste
umyndige børn, blev godsejeren i henhold til
deres formynder. Vanskeligt lader det sig so:
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gel fastslå, hvorvidt der ved skifteforvaltningen
blev taget større hensyn til godsejerens end til
boets interesser; her måtte også godsforvalterens
vurdering spille ind.
En væsentlig kilde til forurettelse af bonden lå som fremhævet af B. L. - i de ubestemte krav,
godsejeren kunne stille til bygningernes vedlige
holdelse, uden at der forelå noget bevis for, hvorle
des tilstanden havde været ved fæstets indgåelse.
En nytiltrædende fæster burde her have fordel af
frd. af 15. januar 1701, der påbød, at intet måtte
udtages af forgængerens bo, »førend deraf til går
dens avlings fortsættelse er udredet en plov med 8
dygtige bæster, en vogn og harve med fornødent
redskab og så mange tønder sædekorn af alle slags,
som til gårdens sæd udkræves . . . Hvis de ei findes
in natura, skal betalingen dertil udtages forud af
boet og det manglende straks til gården indkøbes«.
Desværre blev loven utvivlsomt navnlig på det
sidste punkt omgået i en udstrækning, som efterti
den ikke har mulighed for at bedømme. Det frem
går direkte af adskillige fæstebreve, at end ikke
bestemmelsen af besætning og sæd altid blev over
holdt; en fratrædende fæster nød som regel ingen
virkelig fordel af at have forbedret gården, og såvel
den nødvendige hestebestand som udsæden blev
vurderet til en høj pris, til skade for den nye fæster.
Lidt forenklet hedder det, at godsejernes og arvin
gernes interesser faldt sammen, når en fæstegård
skulle føres videre af en enke med uforsørgede børn
(s. 53). Hvis enken kunne se hen til, at gården ret
snart ville blive overtaget af en søn,blev denne i
realiteten bedst stillet, selv om det undertiden blev
pålagt ham at bidrage til nogle søskendes livsop
hold.
Problemet restancer og lovens påbud om, at
godsejeren, hvis han købte noget af »sin bonde«,
skulle betale, som om han købte af en fremmed,
fører ind på spørgsmålet om fæstebønders over
skudsproduktion (s. 97 f.). Det kan med ret stor
sikkerhed oplyses, hvad en fæstebondes faste udgif
ter beløb sig til, især fæsteafgifter, skatter og tiende,
ofte tillige folkeløn og visse andre udgifter. Der
imod har vi som regel ikke sikre tal til belysning af
bondens indtægter, navnlig fordi foldudbyttet varie
rede fra år til år. Birgit Løgstrup diskuterer s. 207
nationaløkonomen V. Falbe Hansen og »hans ef
terfølger i moderne tid, historikeren Thorkild
Kjærgaard« m.h.t. deres opfattelse af forholdet
mellem landboreformer og konjunkturer. Da sidst
nævnte lægger afgørende vægt på konjunkturfor
holdene, er der al grund til at skelne mellem betyd
ningen af høj kornpris i enkelte år og prisstignin
gen gennem en længere periode. Kun den sidste
har gunstig betydning for bønderne. De høje pri
ser, der fulgte efter misvækstår, var uheldige for de
mange bønder, der i det følgende år måtte købe
sædekorn. Dyrtidsår drog mange gårdforsiddelser
efter sig.
Langt det største afsnit (II) belyser godsejerstyre
og skattevæsen (s. 63—246). Man møder her godseje

ren som skatteopkræver, og hen ad vejen omtales
de forskellige former for skatter: jordskatter, per
sonskatter, konsumtion og folkeskat, samt de æn
dringer, som fandt sted. Stor interesse knytter sig
til ekstraskatten af 1762 (s. 108-131), der i mod
sætning til den tidligere folkeskat ramte alle over
12 år (fra 1764 16 år). Fra 1760 blev den erhvervs
aktive del af inderstegruppen skattepligtig overfor
godsejeren, men ved ekstraskatten udvides denne
administration til hele inderstegruppen. Godsets
administrative opgaver blev i høj grad forøget.
Omkring 1770 opkrævede Løvenborg jordskatter
fra 87 bønder, men ekstraskat for ca. 600 personer.
Sognepræsten måtte, med hjælp fra sognet, sørge
for skattemandtal, og især hans vurdering af sog
nebørnenes skatteevne blev en omstridt opgave.
Stadig måtte ændringer foretages. I Holbæk amt
fritoges især mange husmænd p.gr.a. alder og
ringe indtjeningsmuligheder. Fra 1764 blev alle fra
fæstebonden og nedefter fritaget for hjælpeskat,
der så skulle ydes gennem en rangskat og af perso
ner, der socialt stod over fæstebondestanden.
Godsejerne havde ingen interesse i at huse inder
ster, der ikke selv var i stand til at betale ekstra
skat, og det omvandrende proletariat fik strengere
vilkår. Fæstebøndernes restancer på Løvenborg
gods 1777 og 1778 viser, at deres økonomiske for
hold forværredes; dog var ca. 30% gældfrie. Anta
gelig lå de samlede fæsteafgifter på godset 1/3 høj
ere end skatterne til staten. Antallet af fæsterskift
steg i 1770erne. Da en frd. af 30. jan. 1793 over
drog til sognefogderne at inddrive restancer, kunne
godsejerne ikke mere anvende disse som et led i
deres fæstepolitik. For første gang blev der indført
en skarp adskillelse mellem offentlige og private
afgifter i skatteadministrationen. Fæsteprotokollen
på Løven,borg viser, at restancer ophørte at være
årsag til fæsterskift.
III Godsejerstyre og udskrivningsvæsen (s. 247-357)
skildrer landmilitsens indførelse i Danmark og den
følgende udvikling, der lagde vægt på ændringer i
bestemmelserne om tjenestealder og -tid, samt de
restriktive indgreb, som udskrivningsvæsenet med
førte for den mandlige landbefolkning i det 18.
århundrede. Der indledes med et rids af baggrun
den for den nationale hær, der indførtes ved frd. af
22. febr. 1701. Lægder på 20 tdr. hartkorn bønder
gods blev på krongodset indrettet af amtmanden,
men på proprietærgods af godsejerne. Drenge og
karle over 14 år og husmænd under 35 blev lægdsvis optegnet i krigsjordebøger sammen med lægdets gårde og brugere, første gang udarbejdet af 5
særlige udskrivningskommissioner, som i hver
landsdel bestod af 1 eller 2 stiftamtmænd og en
regeringsembedsmand samt obersterne fra det
stedlige regiment og amtmændene. Hovedansvaret
for udskrivningsvæsenets videre funktion lå hos
sessionen, d.v.s. lederen af det stedlige regiment,
amtmanden (med amtsforvalteren som stedfortræ
der), samt hos land- og krigskommissærerne: en på
Sjælland, en på Fyn og to i Jylland; de blev for
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fremtiden sekretærer for hver sin landmilitssession.
- Karlen blev »præsenteret« af godsejeren på det
gods, hvor han tjente, men sessionen tog den ende
lige beslutning om hans indskrivning som soldat.
Eventuelle stridsspørgsmål blev afgjort af sessio
nen, men vigtigere spørgsmål skulle henvises til
domstolene eller til afgørelse ved kgl. resolution.
Landmilitsen af 1701-02 bestod lige til 1788;
dog var den ophævet i en kort periode efter Chri
stian VIIs regeringstiltrædelse. Udskrivningen
byggede vedvarende på en lægdsinddeling efter
bøndergodsets hartkorn. Lægderne varierede i
størrelse (jvf. disputatsens bilag 9) og var fra 1774
kun på 22 tdr. hrtk.; der blev altså udskrevet et
voksende antal landmilitssoldater. Landets mili
tære styrke ændredes i 1760erne fra en hovedsage
lig hvervet hær til en national hær med svag ud
dannelse. I visse perioder blev der indordnet ud
skrevne soldater i de hvervede tropper; det skete
under urolige politiske forhold. Sessionens sam
mensætning ændredes først i 1774.
Da den korte ophævelse af landmilitsen med
førte, at mange karle og drenge rømte fra proprie
tærgodserne, opnåede godsejerne, at kongen trods modstand fra konseillet - den 4. febr. 1733
genindførte landmilitsen og samtidig indførte
stavnsbåndet. Storbrugerne fik derved bedre hold
på arbejdskraften: den mandlige del af landbefolk
ningen måtte fra da af forblive på det gods, hvor
karlene var født, indtil militærtjenesten var udstået
eller til det fyldte 36. år. Drengene blev ved 14-års
alderen indført i reserverullen og restriktionerne
efterhånden udvidet. Stavnsbåndet gjaldt 1742 fra
det 9. og 1764 endog fra det 4. år. Godsejeren
kunne dog fritage en karl for registreringspligt og
den hermed forbundne risiko for udskrivning til
soldatertjeneste; han kunne også give karle fripas,
gerne mod betaling. Derved opnåede godsejeren
en økonomisk gevinst, men han risikerede på den
anden side at få pålagt bøde af sessionen i tilfælde
af vakance i godsets lægder (s. 263). Overfor gårdfæstenægtere og gårdforsiddere fik godsejeren i for
bindelse med militærlovgivningen andre tvangs
midler i hænde, og under kvægpesten i 1740erne
blev det fra 1. juli 1746 påbudt, at udtjente karle
skulle fæste gård på det gods, hvorfra de var ud
skrevet. Direkte fæstetvang fik godsejerne ikke ind
ført; derimod kunne de fra 1774 enrollere en fæste
nægter til yderligere tjeneste. - Fra 1705 krævedes
der bevilling fra sessionen, hvis soldaten ville gifte
sig, men hensynet til soldaternes erhvervsduelig
hed var i reglen afgørende for ægteskabstilladelse.
Imidlertid fastslog forordninger af 1764 og 1774, at
hverken regimentschefen eller nogen anden kunne
forbyde soldaten at indgå ægteskab. Kvinde
stavnsbånd blev aldrig indført, men på Bidstrup
gods hed det 1756 i en godsforvalters instruks, at
han skulle sørge for »at fa de formuende duelige
piger gift på godset«!
Birgit Løgstrup påpeger i et kapitel om admini
strationen af udskrivningsvæsenet bl.a. godsforval
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terens indflydelse og omtaler de opgaver, som den
af landsby fællesskabet udpegede lægdsmand åtte
varetage. Kildematerialet tillader hende desv erre
ikke at fastslå, i hvilket omfang lægdsm;andsinstitutionen har fungeret. På strølægderne v.oldte
selvejerbøndernes interesse i at fritage deres igne
sønner fra militærtjeneste visse vanskelighede: og
det samme gjaldt deres ret til at sælge frip; til
karle i jordløse huse. Problemerne var særlig s tlore i
Koldinghus amt med dets mange selvejere (<efterhånden 230 strølægder uden proprietærgods!n
I afsnittet »Kartoteker og folketal« redegiøres
der bl.a. for det komplicerede lægdsrullesy;s tem,
samt for udskrivningens praktiske gennemføfelse
og de hermed forbundne problemer. Var perse nregistreringen pålidelig? Sandsynligvis. Reserv i:rullen var godsets kartotek, der kunne dokument»:ere,
om en karl var »bundet i godsets navn«, eller han
var frikarl. En tabel belyser antallet af reg:ifstreringspligtige på Løvenborg gods 1733—88 (s 06).
Samtidig oplyser Birgit Løgstrup med henvisilning
til bilag 12, at Sjællands stift i 1769 havde den
tætteste befolkning af ugifte mandspersoner i for
hold til areal.
Nogle kapitler besvarer de simple spørg;simål:
Hvem var bondekarl? Hvem skulle være soi dat?
Hvem kunne kasseres? Udskrivningsvæsenets yirkninger på Løvenborg belyses. Godset havde Periodens sidste del behov for mere mandskab, end
der var til rådighed. Det fremhæves, at »den hjårde
linie i godsets befolkningspolitik« havde til i mål
at skaffe tilstrækkelig hjælp til landbrugsarh ydet
samtidig med, at der som minimum skulle pr;<esteres en soldat pr. lægd. Først et overskydende antal
karle sikrede godsejeren frihed til at und age,
hvem han ville. Loven fritog ikke husmænd for
soldatertjeneste ved lovformeligt fæste, som
var
tilfældet med gårdmænd. Men en afsat gårdm;and
var ilde stillet og kunne ofte kun ved røm:ning
undgå at blive præsenteret som soldat. B. L. anfører et eksempel og noterer med rette, at •>den
samme negative sammenkædning af soldaterp»ræsentation og fæstevæsen« også kendes fra andre
godser. I et følgende kapitel giver hun et klart
indtryk af debatten om udskrivningsvæsenf t °g
gennemgår hovedlinierne i den nye udskrivni:ngslov af 20. juni 1788, der i forbindelse med st<;vnsbåndsløsningen afsluttede den patrimoniale forvaltning af udskrivningen. I en »Sammenfat.*.ing«
gør hun rede for væsentlige sider af udviklirigen
1701-88, ikke blot med henblik på Løven borg
gods.
I afsnit IV, »Godsejerstyrets opløsning«,
øres
en række teoretiske, praktiske samt strukturell»eog
økonomiske årsagsforklaringer. Endnu i 1760erne
forekom nydannelser, der pegede mod en sty]rkelse
af godsejerstyret. Men udviklingen vendte, 1788reformen fritog som omtalt godsejerne for at stille
soldater, opkrævningen af skatterestancer bl.ev i
1793 overdraget til sognefogderne, men så lhenge
fæstevæsenet bestod, hvilede ansvaret for selve
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skatteopkrævningen på godsejeren. Skifteretten
blev i 1817 frataget de mindre godsejere, mens
ejere af komplette godser samt lensbesiddere be
holdt den indtil 1850. Birkeretten afløstes helt med
grundloven af 1849. - På Løvenborg gods foregik
den private administration i en sådan form, at den
i mange henseender fremstod som en parallel til
den offentlige administration, fremgår det af Birgit
Løgstrups indgående undersøgelser. I praksis var
der dog forskelle.
Ud fra de resultater, der fremgik af II og III,
kan det fastslås, at godsejerstyret allerede var gået
i opløsning som landsomfattende system for de
lokale forhold. Dets svagheder kom bl.a. tilsyne
under forsøget på at udvide det til nye persongrup
per. Da skatteopkrævningen udstraktes til den
store inderstegruppe ved indførelsen af ekstraskat
ten 1762 stod det klart, at den patrimoniale for
valtning kun kunne fungere sammen med fæstevæ
senet. Inddragelsen af de lavere sociale lag med
førte (utilsigtet) dårligere levevilkår for disse, og
med den nye skattelov fulgte et faldende skattepro
venu. Uheldige var også de nye strølægdproblemer
og det forhold, at selvejerbøndernes holdning
m.h.t. lejernes skatter afveg fra godsejernes. De
praktiske landboreformer i sidste trediedel af det
18. århundrede indledte en opløsning af godsstruk
turen, og det betød samtidig, at grundlaget for den
patrimoniale forvaltning på landet blev ophævet.
B.L. vil mene, at det var i godsejernes egen inter
esse at blive fritaget for visse offentlige forvalt
ningsopgaver. Administrationen var blevet en
byrde. Men hoveriet ønskede de fleste godsejere at
bevare af hensyn til hovedgårdenes drift.
Birgit Løgstrup formoder, sikkert med rette, at
en del af forklaringen på den fredelige udvikling
skyldtes den indflydelse, de nye ideer om frihed og
lighed efterhånden havde på godsejerne. Det kom
ofte til relativt forsonlige litterære fejder mellem
reformtilhængere og -modstandere. »Og den
egentlige grund til bøndernes passitivitet over for
godsejerstyret som helhed var formentlig, at de på
trods af de mange muligheder for udnyttelse fra
godsejerens side oplevede systemet som trygt, med
deres og godsejernes fælles interesse i fæstegårde
nes drift som et indbygget sikkerhedsnet«. B. L.
holder dog døren åben for flere muligheder, navn
lig det forhold, at godsejerstyret både blev lempet
og gik i opløsning i samme takt, som bønderne i
økonomisk henseende var i stand til at udnytte nye
vilkår, bl.a. udsigten til at blive selvejere.
Det må anerkendes, at Birgit Løgstrup ikke har
begrænset sig til Løvenborg, men har hentet illu
strerende eksempler fra godser og amter i flere
egne af landet. En samlet omtale af væsentlige træk

til belysning af fæstevæsenet er ikke forsøgt og kan
måske siges at ligge uden for opgaven.
Læserne kan med rette mene, at denne anmel
delse i langt højere grad refererer end kritiserer
Birgit Løgstrups disputats. Det skyldes ikke blot
anmelderens ringe kendskab til en del af kildema
terialet, men må ses i sammenhæng med forfatte
rens omhyggelige fremstillingsform, der er egnet til
at afværge adskillig kritik. Det er et gennemgående
træk, at B. L. ikke nøjes med at meddele sikre
kendsgerninger, men tillige anfører en række andre
muligheder, der ikke uden videre kan afvises, og
som i mange tilfælde udvider forståelsen af specielt
omhandlede emner, ja, af centrale landboproble
mer overhovedet. Det har medført en del gentagel
ser, men det er vigtigt, at ethvert problem anskues
i sin fulde sammenhæng.
Den fortrinlige »Zusammenfassung« (Übersetzt
von Rosemarie Løgstrup) s. 380-395 er udførligere
end Birgit Løgstrups »Sammenfatning« (V) og
dækkende for afhandlingen i dens helhed. Noter er
anført samlet s. 396-435, afsnit for afsnit, og det er
afgjort en fordel for læsere, der må ønske at slå op
på tidligere henvisninger. Derefter følger 15 bilag,
hvoraf de fleste vedrører forhold på Løvenborg
gods. Der afsluttes med oversigter over utrykte
kilder, trykte kilder og litteratur, person- og stedre
gister (under eet) samt sagregister. Et skønsomt
udvalg af portrætter og andre illustrationer forhø
jer bogens værdi.
Fridlev Skrubbeltrang.

Hans-Nobert Lahme: Sozialdemokratie und Land
arbeiter in Dänemark (1871-1900). Eine Studie
zur Entwicklung von Theorie und Praxis in
der frühen dänischen Sozialdemokratie.
Gleichzeitig ein Beitrag zur Diskussion det
Agrarfrage in der europäischen Sozialdemo
kratie vor dem ersten Weltkrieg. Odense Uni
versity Studies in History and Social Scien
ces. Vol. 76. 1982. 415 s., kr. 140,80.
Hans-Nobert Lahmes omfattende afhandling, der i
november 1982 blev forsvaret for den filosofiske
doktorgrad ved Odense Universitet, er et stort an
lagt forsøg på at analysere socialdemokratiets poli
tik 1871-1900 i forhold til landarbejderne.1 Da
disse udgjorde den kvantitativt største del af den
samlede arbejder klasse, måtte det være et centralt
felt for partiets teori- og praksisudvikling. Det er
tilsvarende en oplagt forskningsopgave, som tidli-

1. Vel vidende, at differentieringen i landarbejderklassen var stor, fra den helt besiddelsesløse daglejer til
den husmand, der næsten kunne forsørge sig og sin familie, accepterer jeg Lahmes samlebetegnelse
»landarbejder« (jvf. s. 32-33) for hele klassen. For en diskussion heraf se i øvrigt Per Bojes anmeldelse
(disputatsopposition) i Årbog for Arbejderbevægelsens historie 1982, s. 219 ff.
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gere kun er taget op til en samlet undersøgelse af
Henning Grelle i »Socialdemokratiet i det danske
landbrugssamfund 1871 - ca. 1903« (1978). D eter
yderligere Lahmes formål at placere den danske
socialdemokratiske agrarpolitik i international
sammenhæng, d.v.s. i forhold til både teori og
praksis i den tidlige internationale socialistiske be
vægelse.
I perioden fra socialdemokratiets grundlæggelse
til vedtagelsen af husmandsloven 1899 gennemgik
det danske landbosamfund radikale forandringer
som følge af den internationale krises gennemslag i
midten af 1870erne, opbygningen afen selvstændig
forarbejdningssektor i andelsbevægelsens former
og en definitiv integration i verdensmarkedet.
Samtidig vandrede titusinder fra land til by og/eller oversøiske egne. Politisk blev landbosamfundet
spændt op i forfatnings- og kulturkampen mellem
højre og venstre, mellem paternalistisk kapitalisme
og øvrighedsstat hos godsejerne2 og liberalisme og
demokratisk selvorganisering hos bønderne, mel
lem nationalisme og behersket nationalfølelse,
mellem militant forsvarsagitation og antimilitari
stisk radikalisme. Kort sagt var det en periode med
intense sociale og politisk-ideologiske modsætnin
gerHvor var landarbejderne i denne proces? Midt i
og udenfor. Økonomisk og socialt hårdt udbyttede
af de øvrige klasser, politisk stort set uden indfly
delse lokalt og nationalt. Lahmes indledende rede
gørelse (kap. 2) for disse økonomisk-sociale, klas
sestrukturelle og politiske forhold er temmelig
summarisk. Realoplysningerne om landarbejder
nes levevilkår er sparsomme, trods det for perio
dens vedkommende efterhånden forbedrede kilde
materiale.3 Han understreger den »Sonderent
wicklung« (s. 23), som den danske kapitalisme
frembød ved at have sin dynamiske sektor i de
agrare relationer. Men i dette afsnit mangler
Lahme et blik for det politiske og socialt-kulturelle
særpræg i det danske landbomiljø, hvor bønder på
en gang gennem imponerende selvorganisering
skabte deres position som dominerende klasse i
mange årtier, udviklede et sæt af politisk-ideologi
ske og kulturelle normer, hvis efterslæb vi stadig
lever med og samtidig satte sig eftertrykkeligt på
underklassen. Denne manglende følsomhed over
for den faktiske situation på landet får betydning
for Lahmes tese og konklusioner.
Fremstillingens udgangspunkt er følgende: »Die

Bedeutung des politischen Potentials der Lamdarbeiterbevölkerung frühzeitig erkannt zu haben, gehört zu den hervorragendsten Leistungen der politischen Arbeiterbewegung in Dänemark« (s. 35).
Hertil ville jeg føje: erkendelsen af landarbejde irnes
politiske potentiale og begrænsningerne heri var a -bejderbevægelsens store fortjeneste. Thi, som de nedenfor skal diskuteres, blev det næppe så n<eget
som landarbejdere, at de væsentligt styrkede: be vægelsen, men først da de var vandret ind til by<<ferne.
Det måtte imidlertid være en hovedopgaav i for
den tidlige arbejderbevægelse at sammenkik ytte
byarbejdernes faglige og politiske kamp me i en
organisering og selvstændiggørelse af landa ribejderne. Om disse bestræbelser handler Lahmes studie. Eller rettere: Den koncentrerer sig om ltdelsens politikudvikling i forhold til landarbejde]rne
og lader, måske i for høj grad, samspillet med den
samtidige organisations- og kampbevægelse byerne være en given, udiskuteret baggrund.
Undersøgelsen er disponeret i to hovedpartle r: I
kapitel 3 og 4 analyseres socialdemokratiets rarteori, agrarprogrammer og de tilsvarende int( irnationale teorier, programmer og det danske plartis
placering i forhold hertil. Kapitel 5, 6 og 7 ir en
undersøgelse af partiets praksis i agitation, org;anisationsbestræbelser og stillingtagen til de
ikellige reformforslag i 1890erne om tilvejebringel se af
jord til landarbejderne.
Agrarteorien og den praktiske holdning til dasserne på landet har altid været et svagt punkt i de
socialistiske bevægelser. På det tidspunkt, hvor
den danske bevægelse skulle etablere sig i et (pvervejende agrarsamfund, var der ikke meget at Fente
i den internationale bevægelse. Der var ingen analyser af samfund med en agrarstruktur som den
danske, og de programmatiske erklæringer indskrænkedes til en kongresvedtagelse i 1. Inte:rnationale om afskaffelse af privatejendom til jo rden
og udviklingen af kollektive besiddelsesform er.4
Men intet om, hvorledes socialister i praksis sjculle
forholde sig under vidt forskellige landbrugss riukturer. Danskerne måtte finde deres egen vej, cg<de
blev, som Lahme flere steder pointerer, de fyrste
socialister der udviklede et agrarprogram. 3åde
Pio og hans efterfølgere i 1880erne måtte ovebveje
deres syn på dels de principielle, langsigtede mål
og dels de aktuelle reformkrav. Lahme analy »erer
detaljeret denne programudvikling og diskuberer
vikden i forhold til den almindelige teoretiske ud1
ling i Socialdemokratiet.

2. Lahme karakteriserer Højres/godsejerenes position som »restfeudal«. Det finder jeg misvis«inde.
Økonomisk var godsejerne »moderne« kapitalister så gode som nogen industrikapitalister i by irne.
Politisk var Estrups regime en konservativ øvrighedsstat, der ikke kan sammenlignes med de
dale
styreformer. Han havde ud over godsejerstøtte, tilslutning fra dele af gårdmandsklassen, og store dele
af byernes borgerskab og småborgerskab, tilmed omend i stærkt begrænset omfang fra arbejd e.
3. Det ville være oplysende om baggrunden for det tidligere socialdemokratis arbejdsbetingelser, hvis
oplysningerne i tabel I-V (s. 19-20) havde været ført et par årtier bagud.
4. Julius Braunthal: Geschichte der Internationale I, Hannover 1961, s. 149.
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De agrarpolitiske elementer spillede en betyde
lig rolle i alle partiets programmer og var i flere
perioder og på kongresserne genstand for intense
diskussioner, selv om det måske er en overdrivelse,
når Lahme hævder, at disse ligefrem var de første
teoretiske diskussioner overhovedet. Det er hans
opfattelse, at der skete en udvikling fra en mere
principiel socialistisk, kollektivistisk målsætning til
en reformistisk, fuldbyrdet i 1890. Denne udvikling
fulgte den generelle teori- og politikudvikling i par
tiet, ja den var vistnok, i følge Lahme, mere mar
kant reformistisk ved periodens slutning end den
øvrige teori og politik. Denne udvikling fandt sted
på trods af en betydelig indsats i 1880erne for at
introducere og udbrede marxismen. Navnlig i
1888-programmet ser Lahme en modsætning mel
lem marxistiske principper og en reformistisk real
politik, som blev definitivt knæsat i 1890 og deref
ter praktiseret i partiets positive stillingtagen til
husmandsloven i 1899. Ind i dette forløb slyngede
sig også en fortsat ganske stærk påvirkning fra
lassalleanismen, udtrykt blandt andet i krav om
statslig støtte til kreditgivning og om produktions
associationer. Det er ikke stedet her omfattende at
kommentere denne yndlingstese hos Lahme, som
han har fremført andre steder og som er blevet
stærkt kritiseret.5 Belæggene for at det præcist var
lassalleanisme, der influerede partiets teori og pro
gram, finder jeg spinkle. De pågældende teoriele
menter var snarere udtryk for et fælles idégodt i
den internationale bevægelse. Heri indgik også lassalleanske tankegange, men i lige så høj grad remi
niscenser fra Louis Blanc, Proudhon og radikal
demokratiske reformbevægelser. På dette sidste
område kunne det danske parti finde tilsvarende
ideer og reformforslag fra de radikale, almendemo
kratiske traditioner på venstrefløjen. Lahme disku
terer kun sådanne forbindelseslinjer i sammen
hæng med vurderingen af andelsbevægelsen, navn
lig omkring Borgbjergs positive vurdering af
denne, og reformdiskussionerne i 1890erne. Men
jeg finder,at teori- og programudviklingen helt fra
1872 må ses som udtryk for både en påvirkning fra
den internationale socialisme, en forholdsvis selv
stændig holdningsudvikling og en løbende »dia
log« med den hjemlige radikal-demokratiske fløj.
Denne smidige sammenfletning af forskellige na
tionale og internationale tendenser gav den danske
bevægelse dens styrke som reformbevægelse og
samtidig, set med marxistiske øjne, et sløret teore
tisk standpunkt, omend jeg ikke kan følge Lahme i
allerede at karakterisere 1888-programmet som re
formistisk, hvadenten det var »bevidst« eller »la

tent« (s. 94). Det forekommer mig, at Lahme ikke
her skelner mellem langsigtede mål, som er klart
socialistisk formulerede, og aktuel reformpolitik,
som skulle afhjælpe akutte problemer for den
agrare underklasse.
I nogle af sine teoretiske vurderinger, bl.a. i de
ideologikritiske ekskurser, holder Lahme de dan
ske programmer op mod formodet marxistiske/
revolutionære teorier. De må tages med nogen for
behold, eftersom der ikke var/er udviklet en fuld
stændig og entydig marxistisk agrarteori, der kan/
kunne anlægges som målestok for arbejderbevæ
gelsens politik. De meget omfattende og fortjenst
fulde, kritiske redegørelser for den internationale
socialisme og marxismes (manglende) agrarteori
har nok faet Lahme til at overbetone den danske
udviklings forbindelse hertil og underbetone sam
menhængen til den nationale diskussion. P. Knud
sen spiller med rette en stor rolle i fremstillingen.
Samtidig med at han var ledende i introduktionen
af marxismen,6 så stod han solidt plantet i den
danske virkelighed og erhvervede sig efterhånden
betydelige indsigter i de sociale forhold. Tillige
forstod han at skelne mellem de forskellige tenden
ser inden for venstreblokken og spille på de allian
cemuligheder, der bød sig for den endnu forholds
vis svage arbejderbevægelse.
Omkring Socialdemokratiets 4. kongres i 1890
kulminerede agrardebatten. Forud var gået opgø
ret med de såkaldt revolutionære, hvis kritik af
partiets teori og praksis blandt andet var rettet
mod opfattelsen af udviklingstendenserne i land
bruget og alliancepolitikken med Venstre. Eksklu
sionen af de revolutionære var udtryk for en styr
kelse af den almene reformistiske strategi. Yderli
gere var det i 1888 lykkedes partiet på et møde af
sjællandske landarbejderforeninger at styrke disses
organisatoriske binding til socialdemokratiet på
grundlag af 1888-programmet? Endelig havde der
på de skandinaviske arbejderkongresser været
stærke fortalere for en klarere marxistisk opfattelse
af de agrare udviklingstendenser. På partikongres
sen stod modsætningen mellem en gruppering om
kring P. Knudsen og næsten alle landarbejderrepræsentanter på den ene side og de betydeligste
faglige ledere af byarbejderne i både hovedstad og
provinsbyer på den anden. Disse sidste argumen
terede for socialistisk fællesdrift som partiets mål,
mens den første gruppe i højere grad betonede
konkrete statslige reformer for landarbejderne.
Lahme ser modsætningen som udtryk for en deling
mellem en »städtisch proletarischen und radika
len« og en »landarbeiterfreundlichen und agrari-

5. Se Erik Strange Petersen m.fl.: Den såkaldte Lassalle-reception - eller La’salle, hvad ikke kan stå.
Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie 10, 1978, s. 50-58.
6. P. Knudsens store foredrag om marxismen 1885 blev holdt i Studenterjam/zzn^Z og ikke som anført af
Lahme i Studentei/or^Zw^w.
7. Henning Grelle, anf. arb., s. 110 Lahme omtaler ikke dette forhold i sin redegørelse for baggrunden for
agrardebatten på 1890 kongressen.
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schen Linie« (s. 121). Det var, som Lahme under
streger, næppe en modsætning mellem marxister
og reformister. Reformister var de alle i strategisk
henseende. P. Knudsen-linjens sejr var snarere ud
tryk for en konsekvent erkendelse af en aktuel re
formpolitiks nødvendighed for at vinde landarbej
derstemmer, hvilket måtte være alfa og omega for
en reformistisk strategi. For P. Knudsen hang sa
gerne godt sammen: socialistisk fællesdrift på langt
sigt og forbedringer af de sociale forhold umiddel
bart var ikke modsætninger. Problemet blev, at
den sidste del af strategien forblev den eneste reali
serede, som det viste sig i de følgende årtier.
Det er Lahmes store fortjeneste, at han placerer
de danske debatter i en international sammen
hæng og fremhæver dem som de første betydelige
præciseringer af en mulig socialdemokratisk agrar
politik. Han påviser ligeledes, at det danske pro
gram påvirkede dele at det tyske socialdemokrati,
navnlig den reformistiske fløj i Bayern, og muligvis
dele af de franske socialistpartier. Derimod lagde
SPD som helhed sig på Breslau kongressen i 1895
fast på en »marxistisk« linje, der i realiteten bloke
rede for en reformpolitik over for landarbejderne. I
Danmark vandt taktikken over teorien og det re
sulterede i en specifik dansk reformisme.
Hvad dette fik af praktiske følger for agitation
overfor og organisering af landarbejderne er te
maet for afhandlingens anden hoveddel. Lahme
forfølger her meget detaljeret et kompliceret forløb,
hvor mange bolde skal holdes i luften samtidig:
landagitationens omfang, dens indhold, forholdet
internt i arbejderbevægelsen mellem parti og fag
bevægelse, forholdet mellem arbejderbevægelsen
og venstregrupperne og endelig det intrikate spil
omkring Fernando Linderberg og hans Dansk Ar
bejderforbund. Fra Internationalens start til land
agitationens foreløbige kulmination i 90erne var
målet at knytte landarbejderne til arbejderbevæ
gelsen gennem selvstændige foreninger, d.v.s. en
selvstændiggørelse både i forhold til bønderne/
venstre og i forhold til de ikke-socialistiske organi
sationsforsøg, som dukkede op med mellemrum i
hele perioden. Gennemgående forekommer det, at
Lahme ikke helt har forstået Venstres meget sam
mensatte karakter. F.eks. må Bjørnbaks og Jydsk
Folkeforenings allianceforsøg med Internationalen
ses som en videreførelse af en idé et almueparti for
både land- og byalmue, som havde været levende
også i I. A. Hansen og Tschernings indsats. På den
anden side underbetoner Lahme for 80erne og
90ernes vedkommende gårdmandspolitikkens ben
hårde kurs over for landarbejderne og det ideologi
ske pres, som disse var underlagt. Dette var utvivl
somt en væsentlig barriere mod et gennembrud for
den socialdemokratiske bevægelse på landet ved

siden af de mange praktiske, materielle faktorer,
som Lahme nævner.
Både Dansk Arbejdersamfund i begyndelse]n af
1870erne og Linderbergs Dansk Arbejderforbu nd i
90erne karakteriseres af Lahme som »gule« < ;anisationsforsøg (s. 239, note 41 og s. 277-78).
t er
næppe helt berettiget. De var begge genuine fc rsøg
på at etablere en reformbevægelse blandt lar där
bejderne og kan ikke sammenlignes med det seinere
Kristelig Dansk Fællesforbund, som organis erede
både arbejdere og arbejdsgivere. Lindbergs 9rganisation gik, som anført af Lahme (s. 277) in I for
voldgiftsretter til løsning af faglige konflikter, Men
det gjorde mange af de samtidige fagforening«::r og
-forbund også, uden at de vel af den grund kan
betegnes som gule. I sit reformprogram lå I|åndberg tæt op ad indholdet i socialdemokratiets reformagitation og han søgte, muligvis nødtvuniget,
et tæt samarbejde eller direkte optagelse i Sc cial<
demokratiet. Når Lahme kan tidsfæste den foi eløbige kulmination i arbejderbevægelsens agitaition
og tilslutning på landet til midten af 90erne, ]iænger dette utvivlsomt sammen med socialdemo]kraternes taktiske udmanøvrering af Lindberg, Derved kom partiet i en periode til at stå mied et
»monopol« på organiseringen af landarbejde]rne.
Dette skete samtidig med et skifte i holdning« til
organisationsformen.
Hovedlinjen var indtil midten af 90erne P
Knudsens ønske om udelukkende at organisere
landarbejderne i politiske foreninger og ikke i fag
foreninger, mens de faglige ledere, især Jens Jensen
argumenterede for en faglig (og politisk) organise
ring. Lahme gennemgår grundigt denne langva
rige indre konflikt og hans vurderinger forekom
mer overbevisende. Men måske kunne skiftet
1896-98 til fordel for en faglig og politisk organise
ring også ses i lyset af, at først med dannelsen af
Dansk Arbejdsmandsforbund 1897 var der skabt
en organisation, som på landsplan var i stand til at
varetage landarbejdernes samlede faglige interes
ser. Men end ikke med Landarbejderforbur dets
optagelse i DsF i 1915 blev organisationsprobl emet
løst. Det skete vel egentlig først, da DAF i 1934
optog Landarbejderforbundet, på et tidspunkt
hvor landarbejdernes tal var i begyndende tilh agegang.
Dette fører naturligt over i en diskussion af Lah
mes konklusioner. På grundlag af den omfattende
agitations- og organisationsindsats lykkedes det ef
ter Lahmes mening socialdemokratiet ved slu :ningen af 1890erne også at blive landarbejdernes
parti. Selv om det fortsat primært var et par i for
byernes arbejdere, var tilslutningen fra landarbej
derne så omfattende (op mod en fjerdedel afalle
medlemmer), at det danske parti set i internat: onal

8. Jvf. Henning Grelle: Tag parti - Landarbejderforbundet og arbejderbevægelsen 1906-1917 i Årbog for
Arbejderbevægelsens historie, 1982, s. 7-61.
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sammenhæng fremstod som det eneste, der kunne
mønstre en talrig, velorganiseret skare af landar
bejdere (s. 331). Vurderet sammen med den al
mene reformistiske politik og navnlig med agrarre
formismen fremstod det danske parti som et »ordi
nært folkeparti«, for nu at bruge en betegnelse af
Engels, som Lahme tilslutter sig (s. 332).
Begge elementer i denne konklusion forekommer
problematiske. De medlemstal for de socialdemo
kratiske landarbejderorganisationer, som Lahme
opgiver (tabel IX, s. 326-27: 1901 godt 4000, run
det op til ca. 6000) må være noget i overkanten. At
hævde at de udgjorde en fjerdedel af det samlede
medlemstal, som det sker i det danske resumé (s.
393) er at presse materialet alt for hårdt. De ud
gjorde i hvert fald næppe mere end 10-15% af
partiets medlemstal og sammenlignet med fagfore
ningernes medlemstal en væsentlig lavere andel.
Dertil kommer, at ca. halvdelen var (del) beskæf
tiget ved landindustrielt arbejde (teglværker, ce
mentfabrikker m.v.). Det geografiske tyngdepunkt
lå netop omkring sådanne anlæg eller de større
byer (jvf. figur I-IV , s. 322-25). De egentlige land
arbejdere udgjorde en meget begrænset del af med
lemmerne og i forhold til det samlede antal landar
bejdere på ikke under 200.000 udgjorde medlem
merne af socialdemokratiet en så forsvindende del,
at det ikke berettiger en karakteristik som landar
bejdernes parti.9 En mere ædruelig vurdering af
disse tal er ikke udtryk for en nedvurdering af
arbejderbevægelsens under alle omstændigheder
imponerende indsats ved siden af den primære
opgave at organisere byarbejderne.
Lahmes karakteristik af socialdemokratiet som
et folkeparti er på dette grundlag for vidtgående og
ikke logisk, al den stund landarbejderne just ind
ledningsvis med rette er henregnet som en del af
den samlede arbejderklasse. Socialdemokratiets
overgang til at være et folkeparti, d.v.s. et parti der
rekrutterer væsentlige dele fra andre klasser, kan
efter min mening først ses i mellemkrigstiden. Det
sociale, politiske og ideologiske herredømmefor
hold på landet var endnu et godt stykke ind i vort
århundrede en solid forhindring mod en omfat
tende socialdemokratisk indtrængen.10 Dertil kom,
at med husmandsbevægelsens start omkring år
hundredeskiftet og dennes tilknytning til Det radi
kale Venstre skete der en begyndende politisk de
ling af underklassen på landet, hvor de rent prole
tariske dele blev endnu mere isolerede end tidli
gere.
Lahmes afhandling er baseret på en detaljeret
og grundig analyse af et stort kildemateriale,

hvoraf en del er nyt, navnlig i kraft af den fortjenst
fulde inddragelse af kildegrupper fra socialdemo
kratiske provinsafdelinger. Bogen er især vægtig i
analyserne af program, og teoriudviklingen, selv
om slutningerne som nævnt ikke altid er overbevi
sende. Yderligere må den fine kortlægning af land
agitationens omfang, form og indhold fremhæves.
Det hidtidige billede af den socialdemokratiske
agrarpolitik bliver uddybet og nuanceret, men
næppe væsentligt forrykket. Dette på trods af Lah
mes stedvis meget polemiske bemærkninger til tid
ligere forfattere. Navnlig kritikken af Henning
Grelles ovennævnte arbejde forekommer de fleste
steder for hård og uberettiget, ofte baseret på kil
dekritiske detailuenigheder, som ikke kan bære det
tunge verbalskyts, der køres i stilling. Lahmes
holdning til den eksisterende litteratur er nærmest
likvidatorisk, uden en anerkendelse af de hidtil
opnåede resultater. F.eks. frakender Lahme også
Jens Engbergs store Pio biografi enhver videnska
belig værdi (s. 97, note 4), fordi denne ikke rum
mer et noteapparat. Det kan dog ikke være ube
kendt for Lahme, at Engberg har indbudt enhver
til at efterprøve sit kildegrundlag og planlægger en
udgivelse af det. Endelig forekommer det besyn
derligt, at Lahme har ladet stort set alle de sidste
15 års utrykte specialeafhandlinger ude af betragt
ning. Adskillige af disse rummer videnskabelige
resultater, som med fordel kunne være inddraget i
diskussionen.
Selv om der kan rettes mange indvendinger mod
Lahmes afhandling, er den et værdifuldt arbejde i
kraft af den store samlede behandling af den tidli
gere arbejderbevægelses politik over for landarbej
derklassen. Den vil givetvis vække berettiget inter
national interesse på grund af sit brede perspektiv
og pointeringen af den danske arbejderbevægelses
pionerindsats på agrarpolitikkens område. Den er
et godt grundlag for den videre diskussion om
arbejderbevægelsens forsøg på at organisere hele
arbejderklassen og udvikle en reformistisk politisk
linje for indflydelse i det danske samfund.
Niels Finn Christiansen.

Margit Baad Pedersen: Købmand og høker på lan
det. Etnologisk Forum 1983. 138 s., ill. Kr.
128,50.
I kraft af tilskud fra en række fonds, virksomheder
og organisationer har Etnologisk Forum været i

9. Se også Per Bojes grundige diskussion af disse forhold i den ovenfor nævnte anmeldelse.
10. Om de hårde konflikter, der endnu i mellemkrigstiden måtte udkæmpes om landarbejdernes organisa
tions- og aktionsmuligheder se f.eks. Hanne Damsholt: Landarbejderforbundet og landarbejderstrejken 1921 i Årbog for arbejderbevægelsens historie 1982, s. 63-109 og John Stoltze Madsen: Kolindsundkonflikten 1923-26. En kamp for organisering af landarbejderne. Samme årbog, 1979, s. 90-124.
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stand til at udgive denne bemærkelsesværdige kon
ferensafhandling fra 1979. Den fremstår i smagfuld
lay out med gode og velvalgte illustrationer, der
kommer til deres ret p.g.a. valget af et næsten
kvadratisk format. Teksten omfatter 112 sider samt
nogle bilag - deriblandt en fuldstændig opgørelse
over en Jordløsekøbmands varelager i 1887. Der
næst følger et godt noteapparat samt en fortegnelse
over kilder, meddelere og litteratur.
Emnet er landkøbmænd og høkere i sidste halv
del af forrige århundrede. Denne erhvervsgruppe
var ny på landet, og Margit Baad Pedersen under
søger dens etableringsfase økonomisk, socialt og
kulturelt i en fremstilling, der ifølge forordet delvis
er opbygget som en »kollektiv biografi« over samt
lige købmænd og høkere i Ars og Skippinge herre
der, men tillige med »udblik til resten af landet«.
Efter en kortfattet, men udtømmende indled
ning begynder forfatteren systematisk at besvare
en række spørgsmål om butikkernes beliggenhed,
deres lokaler, rekrutteringen af høkere og landkøb
mænd, deres lokale »rolle«, varelagrenes sammen
sætning o.s.v. Der er med omhu formuleret en lang
række spørgsmål til materialet, men undertiden
bliver svarene selvindlysende eller intetsigende.
F.eks. kunne afsnittet om købmænds navneskik
med fordel være strøget. Selve den systematiske
opbygning af fremstillingen medfører, at en del
data om de enkelte købmænd må gentages i de
enkelte afsnit. Hvis forfatteren havde valgt en bre
dere fortællende form, kunne det undgås, at tek
sten blev tynget af disse gentagelser. Det ville til
gengæld have krævet et register, der iøvrigt altid
vil være nyttigt i en bog af denne art.
Undersøgelsen har ingen egentlig konklusion,
men der foretages i de enkelte afsnit en del opsum
meringer. Til slut karakteriserer forfatteren køb
manden - ikke høkeren - som »entreprenør«.
Dette begreb, der er hentet fra Fr. Barth, dækker
over, at købmanden ikke alene forhandlede de
kendte dagligvarer, men også var, hvad forfatteren
lidt uheldigt benævner »nyhedsformidler«, idet
han søgte at skabe et marked for nye produkter og
dermed som industriens forbundsfælle bidrog til
nedbrydningen af selvforsyningsøkonomien på
landet.
Især er bogens omfattende indledning godt ar
bejde. Her bliver i kort form givet grundig besked
om tidligere tiders vareformidling, om læbælter,
høkerpatent, næringsbevis m.m. I de følgende af
snit, der bygger på grundige arkivstudier, belyses
en mængde forhold, og der gives eksempler fra
resten af landet. For de sidste afsnits vedkom
mende er kildegrundlaget imidlertid spinklere og
eksemplerne færre. Det er, som om forfatteren ikke
har haft overskud til at fuldføre undersøgelsen helt
efter planen. Derved bliver resultaterne fra de sid
ste afsnit mindre repræsentative end de første.
Mange steder gør forfatteren omhyggeligt rede
for problemer i kildematerialet. F.eks. skriver hun
side 27 om folketællingernes upålidelighed, når det
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gælder angivelse af erhverv, men alligevel ben
hun uden betænkning folketællingerne adsk
steder. Det samme gælder repræsentativitet
blemer, som hun er opmærksom på, men alli
kommer hun efter min mening temmelig ga
sted i afsnittet »Hvad handlede de med?«,
lader hun en lageropgørelse fra Jordløsekøb
den Andreas Sørensen Abildgaard være udg;
punkt for analysen af købmænds varelagre. E
købmand etablerede sin forretning den 1. de
ber 1886 og afgik ved døden i april 1887, hvo]
lageropgørelsen blev udarbejdet. Forfatterer
omhyggeligt opmærksom på, at forretningen
del af denne korte tid blev drevet af købmar
forlovede og hendes mor. Hverken købmand«
ler de to ufaglærte kvinder kan på så kort tid
erhvervet det kendskab til kundekredsen, der
gøre det muligt at tilpasse den nye forret]
varelager til kundernes behov. Det tager ;
skabe en virkelig overensstemmelse, og derf
denne lageropgørelse ikke et heldigt udg;
punkt.
Som det fremgår af ovenstående, er det mul
rette indvendinger mod Margit Baad Pede
afhandling, men det må ikke overskygge
kendsgerning, at denne bog er blevet en forti
indføring, der i langt de fleste tilfælde vil k
besvare de spørgsmål, som en læser kan finde
stille.
Søren E

Bent Blüdnikow og Henrik Stevnsborg: Købet
1790. Billeder af dagliglivet. C. A. Rei
Forlag. 1983. 113 s. ill. kr. 122.
Iflg. forordet handler bogen i billede og teks
dagliglivet i 1790ernes, revolutionsårenes, K«
havn. Lad det være sagt straks: revolution e
ikke meget af. Naturligvis.
Teksterne er udvalgt fra politikammerrettei
kivalier så de kan ikke undgå at blive intere
stof. Mere problematisk er det om domsto
repræsenterer dagliglivet. For mange repræs
rer det vel undtagelserne fra hverdagen, net<
undtagelser der fører til klager og resulterer i
delser. Dagliglivet karakteriseres vel bedst ve
normale og er sjældent fængsels- eller bødet
gende.
Men når dette er sagt må det indrømm
dagliglivet i allerhøjeste grad er til stede i kla;
og kendelserne for det er fra hverdagens dagli
de har deres afsæt:
Tre drenge på 13, 10 og 9 år idømmes fæn
tre nætter på vand og brød fordi de har s
terning! »Mads Christensen, som er en krøb
den grad, at han ikke bør tåles på - men ... h
af - gaden, som den der kan være andre,
særdeleshed svangre kvinder, til rædsel og v
styggelighed, bør derimod indsættes i et offe
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fattighus« (for at have nærmet sig velklædte folk
formentlig for at fa en almisse) (s. 74).
Sådanne oplysninger gør det altid mere spæn
dende at gå til selve kilderne end til en konklude
rende socialhistorisk redegørelse over et samlet,
repræsentativt kildemateriale. Men her svigter bo
gen os lidt. 1790-92 behandlede politikammerretten ca. 9000 sager hvorimod denne bog der har
masser af lækre blanke sider kun giver os en pro
millemæssig smagsprøve. Som eksemplarisk kilde
samling er den ikke meget bevendt. Som beru
sende appetitvækker til et hidtil ubenyttet kilde
materiale er den herlig.
Såvidt den tekstlige side. Bogen rummer også en
god del - ligeledes - ubenyttede tegninger fra
samme periodes København. De er af Claus Ditlev
Fritzsch som siden specialiserede sig i blomstermo
tiver. Ved disse tegninger føler man det samme
som ved teksterne: når et ukendt kildemateriale fra
en relativt kildefattig periode fremlægges frydes
historikeren - ofte mere end materialet faktisk kan
holde til.
På én måde er det enestående hverdagsmateriale, disse tegninger. Men mest på grund af mang
len på andre visuelle hverdagsskildringer. Og det
er i hvert fald ikke den hverdag som skildres i
teksterne. Stort set fredelige og besindige køben
havnere der - med enkelte undtagelser - hverken
arbejder eller bedriver noget der kan føre til politi
kammeret. Eller aflæser jeg tegningerne forkert? I
rettens kendelser ses det tydeligt at lediggang i sig
selv er kriminel: »Per Jensen bør som lediggænger
(fængsles) i 3 måneder« (s. 68). Vé da Fritzsch’s
dovne københavnere der bare står og snakker sam
men eller ligger og daser. Og vé Fritzsch’s vidun
derlige, legende drengebørn når den væmmelige
politikammerret er parat med fængsel på vand og
brød for »øvet spil og anden forargelig opførsel på
gaden« (s. 79).
1 deres modsætningsfyldthed maner den ene kil
degruppe til varsomhed i tolkningen af den anden
med hensyn til repræsentativitet. Og omvendt.
Mon dog ikke Fritzsch har ret i at lade køben
havnerne dovne omkring uden stadig fare for inde
spærring. Disse figurer repræsenterer en tid hvor
klokken er et kirkeur der minder om gudstjeneste
tider, hvor accordarbejde er et begreb på månen,
hvor hastværk er lastværk.
Hvad disse tegninger mangler er miljøskildring.
Personerne færdes ikke i omgivelserne. De ér bare.
Men de ér på en ganske forunderlig og ukunstlet
måde. I deres stilstand minder de om de samtidige
silhuetklip ligesom de på sær vis forvarsler det
tidlige fotografi. Det er først 100 år senere med
Edgar Dégas at fart i bevægelserne bliver motivfæhig og det skyldes nok mere industrialismens
tidsopfattelse end kunstnerens nyskaben.
Således ender man med at skrive at bare tekst
udvalget havde været større og bare Fritzsch
havde givet sine personer et rum at leve i. Tekst og

tegning passer ikke sammen hvilket også bemær
kes i forordet. Faktisk dementerer teksterne og teg
ningerne hinanden og om dette modsætningsfor
hold vil læseren gerne have fyldige materiale eller
udgivernes votering i striden mellem politikam
merretten og Fritzsch.
Axel Bolvig.

Finn Grandt-Nielsen: Fynsk kirkesølv. Odense
bys museer. Fynske studier. XII. 200 s. ill.
Lokalhistorisk forlag, Odense. 1983. Kr.
350,00.
Siden middelalderen har der været anvendt gen
stande af sølv og evt. guld i forbindelse med nadve
ren, og de danske kirker rummer fortsat fornemt
sølv - det meste dog af lidt nyere dato. Det siger sig
selv, at en bog med overmåde smukke fotografier
af kirkesølvet og en instruktiv tekst, der omfatter
både det kunstneriske og kirkehistoriske ved em
net, må blive vellykket. Og vellykket og professio
nel er Finn Grandt-Nielsens bog om det fynske
kirkesølv. Forfatteren har for nylig været med til at
revidere og nyudgive Chr. A. Bøjes værk om det
danske, stemplede sølv, og det foreliggende billed
værk angives at være blevet til i forlængelse heraf.
Ved sognepræsternes hjælp er alt sølv, som findes i
de fynske kirker (med Langeland, Ærø og de fyn
ske småøer) blev fortegnet, og store dele heraf
besigtiget og fotograferet. Billederne, hvoraf
mange er i farver, er taget af fotograf Jakob Gaasvig fra Wermund Bendtsens atelier i Odense. Det
er fremragende gjort, og der er i meget høj grad
tale om en bog for øjet. Det fulde udbytte fås dog
først ved en fordybelse i den ca. 30 sider store
indledning, som nok er rettet specielt til efter det
sølv, der er bevaret på Fyn, men alligevel er så
generel, at den kan læses som en introduktion til
emnet i almindelighed. Det gælder f.eks. ubetinget
afsnittet om den kirkelige baggrund, hvor GrandtNielsen har overladt pennen til en sagkyndig på
området, provst Nils Roland. På det slægtshistori
ske område (guldsmede m.fl.) har medlemmer af
Odense slægtshistoriske forening været med.
Størstedelen af bogen udgøres af en billedkatalog, hvor der for perioder af 50 år eller mere er vist
eksempler på sølv fra de fynske kirker, hvor den
tids sølv findes. Udover alterkalk og disk er det
oblatæsker, vinkander, lysestager og fra midten af
1700-tallet også hulskeer til at fjerne fluer og uren
heder fra vinen med! Der er korte tekster ved bille
derne, men egentlige katalogoplysninger af strin
gent art skal søges på museet i Møntergården i
Odense. Der sluttes af med stedregister, register
over guldsmede og andre implicerede håndværkere
samt register over givere og bestillere af kirkesøl
vet.
Margit Mogensen.
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