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».. .Et præg af venlig alvor...«:
Åndssvageanstalten GI. Bakkehus
Af Nete Balslev Wingender

1800-tallet er det århundrede, hvor den tradi
tion for institutionalisering af marginalgrup
per, der så småt var begyndt i tidligere år
hundreder, blev systematiseret og udbygget.
Det var det århundrede, hvor den danske
åndssvageforsorg opstod.
Efter dansk sædvaneret havde det været
slægten, der skulle sørge for deres »gale« fa
miliemedlemmer. Hvor dette af økonomiske
eller praktiske grunde var umuligt, påtog sta
ten sig med Christian den V’s Danske Lov af
1683 opgaven. Det offentliges forsørgelse af
samfundets fattige og andre, der ikke kunne
klare sig selv, var i 1600-tallet og 1700-tallet
hovedsagelig baseret på tiggeri og vi må for
mode, at en ikke ringe del af landets »gale«
var at finde i de voksende tiggerflokke. Andre
»gale« har været anbragt i hospitaler, de »far
lige gale« i fængsler eller dårekister under
særdeles umenneskelige forhold. Også privat
pleje for lavest mulig betaling var en anbrin
gelsesform, det offentlige benyttede sig af. For
den besværlige eller farlige »gale« kunne pri
vat pleje - såvel hos fremmede som i deres
eget hjem - være ensbetydende med »beplankning«, dvs indespærring i et afsides rum
eller bur.
De mange fattige blev et stigende problem
for de lokale fattigbudgetter og en trussel mod
et ordnet samfund. Problemet blev ikke min
dre efter omlægningen af landbruget i 1700tallets slutning og opløsningen af tidligere so
ciale forsørgelsessystemer i landsbyfællesska
bet. Proletarisering af store dele af landbe
folkningen og begyndende urbanisering kom
til at kendetegne begyndelsen af det nye år

hundrede. For mange betød de ændrede - og
for det store flertal forværrede - økonomiske
og sociale forhold, at de havnede under fattig
forsorgen.
I det gryende borgerlige samfund voksede
behovet for at fa kontrol over den store skare
af fattige og uproduktive. Et middel var insti
tutionalisering med det formål at opdrage de
anbragte ved arbejde og moralsk påvirkning.
Det var en - set ud fra det menneskesyn, der
med oplysningstiden havde vundet indpas i
det nye borgerskab - human og civiliseret
behandling af samfundets marginalgrupper.
De fattige, der levede af tiggeri, de kriminelle,
de »gale« osv skulle via indespærring tilpas
ses samfundets herskende normer, ikke som
tidligere udstødes. Det var således på bag
grund af et samfund i forandring, at den om
fattende institutionalisering i 1800-tallet tog
fart.
Specielt for de »gales« vedkommende
gjorde der sig desuden det vigtige argument
gældende, at den almindelige opfattelse af
dem som besat af djævlen eller berøvet al
fornuft gradvist blev afløst af opfattelsen af
galskaben som en somatisk, dvs. en legemlig
sygdom. De »gale« kunne ifølge tidens læger
principielt helbredes, hvis de blev underka
stet såvel lægelig som moralsk behandling.
Eftersom galskaben blev defineret som en
somatisk sygdom, blev den betragtet som et
lægeligt område. Tidens lægevidenskabelige
interesse for at afgrænse og adskille sygdoms
billeder efter fælles kendetegn førte til, at
åndssvage blev udskilt som en særlig kategori
fra de »gale«1. I Danmark blev initiativet her-

Nete Balslev Wingender, f. 1948, cand. mag.
1. Når jeg i en historisk undersøgelse som denne benytter betegnelsen »åndssvag«, er det fordi det er en
historisk betegnelse med rødder i den omhandlede periode. I over 100 år indgik det i vort sprog. Først
med åndssvageforsorgens udlægning i 1980 gled denne betegnelse for denne specifikke marginalgruppe
ud af vort sprogbrug.
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til taget af lægen Jens Rasmussen Hübertz i
begyndelsen af 1840’erne, ligesom han blev
initiativtager til oprettelse af den første an
stalt for udviklingshæmmede børn i det dan
ske kongerige. Det var med tanke herpå, at
han havde besøgt tilsvarende anstalter i
Frankrig, Tyskland og Schweiz.
Den 15. november 1855 stod anstalten, der
var en selvejende virksomhed, hvis økonomi
ske grundlag var privat indsamlede midler,
klar til at modtage de første børn. Den havde
til huse i det gamle Rahbekske hus på Fre
deriksberg, der nu fik navnet »Helbredelses
anstalt for idiotiske, svagsindige og epilepti
ske Børn paa Gamle Bakkehus ved Kjøbenhavn«. Som navnet antyder, var formålet ikke
opbevaring af børnene, men socialisering.
Gennem pædagogiske - og eventuel medi
cinsk - behandling skulle børnene helbredes
eller så vidt muligt forbedres så de senere helt
eller devis ville være i stand til at forsørge sig
selv. Vi finder hermed en blanding af humane
og samfundsøkonomiske motiver bag anstal
tens oprettelse.
Hensigten med institutionaliseringen satte
nogle grænser for, hvem man ønskede at op
tage på anstalten, nemlig kun de udviklings
dygtige børn. I praksis viste en sådan ud
skillelse sig dog ikke mulig at gennemføre. Alt
for mange børn blev efter et kortere eller læn
gere ophold på anstalten opgivet som »ikkeudviklingsdygtige«. 7 år efter anstaltens op
rettelse tog man derfor konsekvensen heraf og
fjernede helbredelseskriteriet fra optagelses
reglerne, mens man fastholdt det bredere de
finerede forbedringskriterium. Anstaltens pri
mære formål blev nu forbedring af børnenes
fysiske og åndelige tilstand - en forbedring
man så håbede under heldige omstændighe
der ville føre til helbredelse. De optimistiske
forventninger havde hurtigt fortonet sig ved
erkendelsen af, at helbredelighed kun var for
beholdt nogle få - en erkendelse, der mere var
et resultat af praktiske erfaringer end af teore
tiske og videnskabelige overvejelser.
Anstaltens bredere formål førte til, at der
ud over skoleafdelingen blev oprettet en pleje
afdeling, først og fremmest for de såkaldt
2. Hübertz: Svagsindighed eller Idiotisme s. 25.

2

ikke-udviklingsdygtige børn det ikke var mu
ligt at sende tilbage til hjemmet. Også navnet
blev ændret til det mere pessimistiske »Idio
tanstalten«. I 1889 ændredes navnet endnu
engang, denne gang til »Aandssvageanstalten« og der blev i 1892 oprettet en separat
anstalt, Ebberødgård, uden for København
med plejeafdeling og arbejdshjem. GI. Bakke
hus blev igen et rent skolehjem.
Anstaltens navn ændredes endnu et par
gange inden den i 1969 blev nedlagt som
skolehjem for åndssvage børn og overtaget af
Carlsberg Bryggerierne til kontorbygning. De
mange navneændringer står som et slags ba
rometer over samfundets skiftende holdnin
ger og syn på denne marginalgruppe.
Hvad var det så for en tilværelse, der blev
GI. Bakkehus-børnene til del - børn, der for
flertallets vedkommende kom fra yderst fat
tige hjem? En undersøgelse af deres fysiske
omgivelser og af de holdninger og tanker, der
lå til grund for disse, kan være een måde at
illustrere dette på.

Det Rahbekske hus
Det var ikke tilfældigt, at netop det Rah
bekske hus og dets beliggenhed blev fundet
egnet til den nye åndssvageanstalt. Jens Ras
mussen Hübertz, der blev anstaltens første
forstander, havde året før dens oprettelse i sin
lille bog: »Svagsindighed eller Idiotisme og
dens Helbredelighed« påpeget, hvilken afgø
rende betydning boligen havde for menne
skets sundhed, og at udviklingen af »Idio
tisme« ofte kunne sættes i forbindelse med en
usund placering af boligen. Det var derfor en
betingelse, at anstalten blev placeret i sunde
omgivelser, og nogle af de krav, Hübertz stil
lede, var, at der var rigeligt med lys, luft, sol
og læ for de nordlige og vestlige vinde. Jorden
måtte heller ikke være fugtig, da de i den
forbindelse opståede vanddunster ifølge Hü
bertz kunne forårsage »Sindssygdomme og
Idiotisme«.2 Hübertz var i disse tanker ikke
så lidt inspireret af den schweiziske læge Jo 
han Jacob Guggenbühl, der i sine forsøg på at
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Det Rahbekske hus på Frederiksberg, der i 1855 blev indrettet til åndssvageanstalt. Personerne i forgrunden er tre a f
anstaltens elever, pigerne iført det obligatoriske forklæde. (Foto fr a begyndelsen a f 1900-tallet, Landsarkivet fo r Sjælland
m .m.).

helbrede åndssvage børn netop havde pla
ceret sin anstalt Abendberg højt oppe i de
schweiziske alper. Sunde og smukke omgivel
ser indgik som en afgørende del i hans behandligsstrategi.
I mangel af bjerge og bjergluft slog Hübertz sig til tåls med Rahbekske hus, hvis
beliggenhed tilfredsstillede væsentlige dele af
hans krav, idet det lå »...paa den sydlige og
østlige Skraaning af en Bakke med Læ mod
nordlige og vestlige Vinde...«.3
I det gamle hus blev pladsen imidlertid
snart for trang og de sundhedsmæssige for
hold derfor for dårlige. I 1858 vedtog be
styrelsen, der bestod af kendte københavnske
personliger, at lade en større og mere tids
svarende bygning opføre til anstaltens ud
viklingsdygtige børn, mens de børn, der blev

opfattet som ikke-udviklingsdygtige, fortsat
skulle være anbragt i den hidtil benyttede
bygning. Beslutningen om at opføre den ny
bygning var det første udtryk for en over
ordnet klassifikation af børnene - en klassifi
kation, der dog først flere år senere blev gen
nemført konsekvent.

»Programmet« for det nye
anstaltsbyggeri
Kardinalpunktet for anstaltens bestyrelse og
forstander ved planlægningen af den nye byg
ning var forbedrede sundhedsmæssige for
hold. I anstaltens årsberetning for 1858 op
lyser forstanderen, cand.theol. H. P. Duurloo,
at jo længere overvejelserne om det nye byg-

3. 1. årsberetning for 1855 s. 5.
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geri skred frem, jo mere blev de klar over, at
det centrale ved dette byggeri var at skabe de
bedst mulige hygiejniske forhold.
Bestyrelsens overvejelser mundede ud i et
»Program til en Helbredelsesanstalt for idio
tiske Børn paa gamle Bakkehus«, der om
fattede følgende overordnede punkter:
1. Hovedetagerne i Bygningen maa i det
Væsentlige reserveres for Børnene.
2. For at det fornødne tilsyn med børnene
paa enhver Tid og ethvert Sted med Let
hed kan føres, vil det være nødvendigt at
henlægge de ved Anstalten ansatte Functionairers Lejligheder paa forskjellige
Punkter af Bygningen, som i det Føl
gende nærmere skulle antydes.
3. Anstalten maa opføres saaledes at alle de
Afdelinger, der ere bestemte for Børnene,
kan paavirkes af Solen.
4. At den deels ved Valget af Terrain, deels
ved ventilerede Kjælderrum og ved Drai
ning sikkres mod Fugtighed.
5. At der gives det tilstrækkelige Lys.
6. At den, uden at udsættes formeget for
nordlige og vestlige Storme, sikkres fri
Luftstrømning og saavidt mulig fri Ud
sigt.
7. At en mulig fremtidig Udvidelse af.Eta
blissementet (til at annecteres en Pleiestiftelse for uhelbredelige Idioter i en seperat Bygning) ikke forhindres ved nær
værende Anlæg.
8. At et hensigtsmæssigt Vandforsynings-,
Ventilations-, Varme- og Cloak-System
indrettes i Bygningen.
9. Endvidere bør alle Skillerummene i Byg
ningen være af fuld Muur. 2 Brandmure
adskille og isolere de 3 Fløie.
10. Hver Fløj maa have flere end een Ud
gang.
11. Bygningens Ydre maa have et alvorligt
og værdigt, men simpelt Præg«.4

»Programmet« og de hygejniske
forhold
Det var således krav om rigeligt med lys, luft,
sol, læ for blæsten og sikkerhed mod fugt, der
udgjorde de væsentligste elementer i »Pro
grammet«, krav, der måtte fa indflydelse på
den påtænkte bygnings udseende og indret
ning. Forstanderens og bestyrelsens krav til
hygiejnen svarede ganske til den opfattelse,
som Hübertz nogle år tidligere havde givet
udtryk for. En inspirationskilde havde også
erfaringer fra tilsvarende udenlandske anstal
ter været, idet det her havde vist sig, at netop
den hygiejniske side af behandlingsarbejdet
havde så stor betydning som forbedrende og
helbredende faktor i fysisk som i åndelig hen
seende.5
I dette synspunkt adskilte bestyrelsen og
forstanderen sig ikke fra de strømninger, der
rørte sig i tiden og som de formodentlig også
var påvirket af. Allerede i 1840’erne havde
der i England, Tyskland og Schweiz i takt
med udviklingen inden for natur- og lægevi
denskaberne rejst sig en debat om de sund
hedsmæssige forhold i skolerne. Sammen
hængen mellem børns store sygelighed og
dårlige hygiejniske forhold var blevet viden
skabeligt påvist, og det var ikke mindst lysog luftforholdene, man var opmærksom på.
Men selv om tidens ledende danske hygiejniker, lægen Emil Hornemann, ikke mindst i
kraft af sin egenskab som formand for det i
1847 oprettede hygiejniske udvalg under det
medicinske selskab, indtrængende opfordrede
til gennemgribende reformer i Københavns
offentlige sundhedsvæsen, var det først efter
koleraepidemiens udbrud i 1853, at den hygi
ejniske bevægelse fik nogen egentlig betyd
ning her i landet. At rigsdagen i 1856 ved lov
påbød samtlige landsogne at sørge for, at det
nødvendige antal skoler blev bygget efter de

4. Kopibog 1856-59, nr. CV, den 28./5 .1858, Duurloos afskrift. Bestyrelsens arkiv. »Programmet« er
med nogle fa ændringer gengivet i Ferdinand Meldahls artikel »Den nye Idiotanstalt paa Bakkehuset
ved Kjøbenhavn« s. 57f.
5. 4. årsberetning for 1858, s. 10.
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nye hygiejniske forskrifter, er et eksempel
herpå.6
Når talen gik på forbedrede hygiejniske for
hold for børnene, var det imidlertid ikke deres
fysiske sundhed alene, der blev tænkt på, det
var i lige så høj grad deres åndelige og moral
ske udvikling. I en artikel »Sundhedspleien
og Skolerne« fra 1860 kom Emil Hornemann
ind på denne sammenhæng, idet han pegede
på, at renlighed såvel i skolens ydre som indre
ikke blot var nødvendig for børnenes fysiske
sunheds skyld, men »...ogsaa fordi et rent og
smukt Ydre er godt at se paa for Disciplene,
og danner deres Sands i denne Retning . ..«.7
Målet for opdragelsen måtte, pointerede Hor
nemann, være en sund sjæl i et sundt og
usvækket legeme.
Gode hygiejniske forhold var en betingelse
ikke alene for bedre at ruste børnene fysisk til
arbejdslivet som voksne, men også for at gøre
dem modtagelige for den borgerlige moral.
Renlighed, orden og disciplin - dyder, der
hørte det nye borgerskab til - skulle indpodes
børnene fra den lavere sociale klasse, hvorfra
også langt de fleste af GI. Bakkehus-børnene
kom. Tidens hygiejniske bevægelse havde
dermed ud over en human også en opdra
gende og samfundsbevarende funktion. Der
for var forbedrede hygiejniske forhold en for
udsætning for en vellykket pædagogik.
Det kan ikke undre, at netop det hygiejni
ske spørgsmål optog bestyrelse og forstander
for en anstalt for udviklingshæmmede børn,
og der er al grund til at tro, at de ville nikke
anerkendende til Hornemanns betragtninger.

»Programmet« og bygningens
arkitektoniske udtryk
På et enkelt punkt i »Programmet« viser be
styrelsen, at den også ville have indflydelse på
bygningens kunstneriske udformning. Byg
ningen skal have »et alvorligt og værdigt,
men simpelt Præg«, står der.
Dette krav må ses i sammenhæng med en

forventning om, at bygningens ydre skulle
afspejle dens formål. Ingen forbipasserende
skulle være i tvivl om, at denne bygning dan
nede rammen om en alvorlig opgave. Men
også et opdragende element finder vi i kravet
om værdighed og enkelhed. Nok blev de børn,
der blev optaget på GI. Bakkehus ikke be
tragtet som fuldt »normale«, og pædagogik
ken måtte indrettes derefter; men det ideelle
mål var stadig det samme som for børn fra
den offentlige skole. Også GI. Bakkehus-bør
nene skulle opdrages til respekt, renlighed og
orden. De skulle så vidt muligt opdrages til i
al beskedenhed at finde sig en lille, men nyt
tig plads i samfundet. Bygningens udform
ning har uden tvivl været betragtet som et af
pædagogikkens virkemidler.
Tanken om, at der i kunsten - hvortil arki
tektur også hører - lå et opdragende element,
var på ingen måder ny. Professor i filosofi og
æstetik C.C.L. Hirschfeld fra Kiel kritiserede
i en tale i 1775 den udbredte opfattelse af, at
de skønne kunster blot var til lyst. Ifølge
Hirschfeld måtte de betragtes som vægtige
midler i den sædelige opdragelse af menne
sket. Han sagde: »...de skal oplyse menne
skene og forbedre dem, ikke blot gennem
fuldkomne kunstværkers almene virkning, ejheller blot ved at danne begreber om orden,
regelmæssighed, harmoni og skønhed..., men
derimod ved at indprente nyttige kundskaber
og læresætninger og ved at vække sædelige
følelser. Dette er deres ædleste formål, hvor
ved de - dog i al beskedenhed - vil kunne
sidestilles med læren om dyder og sågar med
religionen...«.8 Mere tydeligt kunne sammen
hængen mellem kunst og pædagogik ikke ud
trykkes.
Godt 100 år senere var den arkitekt, der
kom til at stå for opførelsen af den nye an
staltsbygning, Ferdinand Meldahl, inde på
lignende tanker. I et foredrag i Medicinsk
Selskab i 1877 sagde han bl.a. følgende: »...at
et af Menneskeslægtens store Hjælpemidler,
et af de mest umiddelbart og populært vir
kende i det offentlige Livs Tjeneste, netop er

6. Jf. Ning de Coninck-Smith: Stadsarkitekt Ludvig Fengers skoler i 1880’ernes og 90’ernes København,
s. 76.
7. Sundhedspleien og Skolerne s. 107.
8. Oversat fra C. C. L. Hirschfeld: Von der moralischen Einwirkung auf den Menschen, s. 9.
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kunne disciplineres og gøres til et med den
eksisterende samfundsorden.

Valg af arkitekt

Åndssvageanstalten GI. Bakkehus’ arkitekt Ferdinand
Meldahl (1827-1908). M eldahl var en a f tidens førende
arkitekter, og til hans hovedværker regnes genopbygningen
a f Frederiksborg Slot og fuldførelsen a f Marmorkirken i
København. (Foto 1853, efter Hans Helge Madsen: M eldahls rædselsprogram).

at søge i det - jeg kunne have Lyst til at sige kuende, og dog forædlende Indtryk, som Byg
ningskunsten eller KUNSTEN overhovedet
ved sine Virkemidler saa godt og let kan frem
kalde selv hos den mindst udviklede Del af
Samfundet, der, hvor Individet netop skal
tvinges til at føle sig som et underordnet Led
af det Hele...«.9 Ifølge Meldahl ændredes
nemlig menneskets adfærd, når det betrådte
det han kalder virkelig stemningsfuld monu
mental kunst: »...Selv det raaeste, mindst ud
viklede Menneske, den kaade Dreng bliver
beskeden, ophører med at tale højt, søger at
gaa lydløst paa Tæerne, undlader at spytte og
skjændes osv...«.10
Arkitekturen var et af de midler, hvorved
mennesket - selv det mindst udviklede -

Med »Programmet« i hånden anmodede an
staltens bestyrelse Ferdinand Meldahl om at
forestå byggeriet af den nye anstalt.
Det var sandsynligvis ikke nogen tilfældig
hed, at bestyrelsens valg faldt på Meldahl.
Han var allerede på den tid en særdeles aner
kendt arkitekt med betydelig erfaring inden
for institutionsbyggeriet. I 1856 havde han på
en rejse til Belgien stiftet bekendtskab med
overdirektøren for det danske fængselsvæsen,
etatsråd C. G. N. David, der opfordrede ham
til at studere de belgiske fængsler med hen
blik på at indsamle oplysninger til brug for
opførelsen af Vridsløselille. Det er ikke utæn
keligt, at denne opgave har været medvir
kende til at give Meldahl et skub i retning af
at bygge sociale institutioner. I de følgende år
studerede han under flere udenlandsrejser sy
gehuse, sindssygeanstalter og blindeinstitutter. Da GI. Bakkehus bestyrelsen henvendte
sig til ham, var han ved at afslutte opførelsen
af Det kongelige Blindeinstitut på Kastelsvej i
København og var netop gået i gang med en
ny opgave: udvidelsen af sindssygehospitalet i
Risskov ved Arhus.
Meldahls interesse for forbedrede hygiejni
ske forhold har formodentlig heller ikke været
bestyrelsen ubekendt. Han var en af Emil
Hornemanns ivrige støtter og havde i ud
landet også studeret ventilations- og varme
systemer, der skulle kunne forbedre luftfor
holdene i institutionerne. Bestyrelsens og for
standerens krav til de hygiejniske forhold ville
uden vanskeligheder blive honoreret af en ar
kitekt som Meldahl.
I valget af Meldahl som arkitekt har det
formodentligt også spillet ind, at han var
anerkendt inden for det bedre borgerskab, og
at han ville kunne tilføre bygningen en sådan
æstetisk udformning, at den ville kunne ind
passes i det omkringliggende pæne kvarter,

9. Ferdinand Meldahl: De hygiejniske Forhold i nogle offentlige og private Bygninger, s. 8-9.
10. Samme.
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hvor bl.a. den daværende statsminister C. C.
Hall boede.11 Valget af Meldahl ville da
kunne få eventuel kritik af byggeriet fra kvar
terets beboere til at forstumme.
Inden Meldahl påbegyndte byggeriet, tog
han i sommeren 1858 til England for der bl.a.
at studere bygning og indretning af åndsvageanstalter. Efter sin hjemkomst fremlagde han
et udkast til en ny anstaltsbygning, der dog
ikke umiddelbart faldt i bestyrelsens og for
standerens smag. De var nemlig af den op
fattelse, at den ny bygning ud fra Meldahls
udkast tegnede til at blive en altfor kostbar
sag. I et alternativt udkast forsøgte forstan
deren at billiggøre byggeriet ved en ind
skrænkning af rumfordelingen på de forskel
lige etager. Han pointerede, at en sådan inskrænkning ikke ville betyde »...at alle Skøn
hedshensyn dermed ville umuliggjøres, thi
Kunstneren vil sikkert vide at ordne det op
givne Materiale saaledes, at selv det økono
miske i Rumfordelingen afgive et Skønheds
moment, som for den forstandige Betragter
ikke vil blive ubemærket...«.12
Meningerne inden for bestyrelsen var dog
delte med hensyn til hvor billig en løsning,
det ville være rimeligt at kræve. Således på
pegede et af bestyrelsesmedlemmerne føl
gende: »...det kommer ikke an paa at faa en
billig Bygning, hvor man paa den mindst mu
lige Plads kan anbringe det størst mulige An
tal Børn, men at faa en fri, aaben, skjøn og
rummelig Bygning, hvor alle Betingelser ere
tilstede for en hensigtsmæssig og planmæssig
Opdragelse af idiotiske Børn...«.13
Efter nogen diskussion og korresponderen
frem og tilbage blev man endelig enig om et
udkast, der tilsyneladende var et kompromis
mellem Meldahls oprindelige forslag og for
standerens udkast.
Af en skrivelse som Meldahl i februar 1859
sendte til anstaltens bestyrelse, kan vi se,
hvilke overvejelser der lå bag den af ham

udarbejdede tegning over bygningen. Han
skriver således følgende: »...Da det er en An
stalt, der er beregnet paa at optage svage
Børn - Børn hvis Sandser ere saa svage og
lidet udviklede og Børn saa ringe udstyrede
med Evner til at taale en stærk alvorlig Paavirkning af de dem omgivende Former, saa
følte jeg, at Bygningens Ydre maatte have et
afgjort venligt Præg, - saa at Børnenes Øine
ikke, idet de komme under en Paavirkning af
Bygningsmassernes Former, kom til at møde
eller modtage et Indtryk, der kunde kue eller
trykke - tynge paa dem ...«.14 Nok skulle byg
ningen formidle renhed, orden og disciplin til
børnene, men det skulle ske på en venlig og
harmonisk måde. Meldahl valgte derfor for
mer, der, som han udtrykte det, ville give et
roligt, landligt og venligt indtryk. Alt i alt
mente han, at det var lykkedes at give byg
ningen et præg af venlig alvor, »...noget en
saadan Bygning vistnok bør have ved sig vis a
vis for den der træde frem og ind for at af
lægge et Besøg i en saa alvorsfuld Anstalt,
som en Idiot-Opdragelses-Anstalt altid vil
være...«.lj
Meldahls betragtninger viser en indfølende
evne og en interesse for at få en sammenhæng
etableret mellem bygningens ydre og dens
indhold.

Bygningens stil og form
Meldahl var som arkitekt påvirket af histori
cismen, en europæisk strømning, der genoplivede fortidens stilarter. Ved opførelsen af
GI. Bakkehus var det den italienske renais
sance, der havde været Meldahls inspira
tionskilde. Den regelrethed, symmetri og har
moni, der kendetegnede denne stilart, og
hvori tidens arkitekter så oplysning og orden
udtrykt, gjorde den netop velegnet til under
visnings- og opdragelsesinstitutioner.16

11. Jf. Hans Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, s. 238.
12. Bestyrelsessager 1856-82: Opførelsen af den nye Bygning og de derved nødvendige sanitaire Hensyn.
Duurloo til bestyrelsen den 12./9.1858. Institutionens arkiv.
13. Samme. Udateret skrivelse fra pastor Biædel til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
14. Samme. Nr. 194, den 15./2 .1859.
15. Samme.
16. Lisbeth Balslev-Jørgensen m.fl.: Magtens boliger, s. 126.
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Anstalten blev opført som en 3-etagers høj
bygning med en trefløjet, nærmest H-agtig
form. Om denne form skrev Meldahl følgende
i en redegørelse over byggeriet i »Hygiejniske
Meddelelser«: »Den mig anviste Byggegrund,
i forbindelse med en omtrentlig angivet Byg
gesum, betingede Planens Hovedform; det
gjaldt nemlig, idet man concentrerede Alt i
den mindst mulige Bygningsmasse, at skaffe
lyse, luftige Localer, samt en lukket, imod
Syd beliggende Legeplads, der Foraar, Efteraar og Vinter kunde afgive et af Bygnings
massen dannet, vel beliggende Opholdssted
for Børnene, og om Sommeren staae i umid
delbar Forbindelse med Haven o.s.v....«.lz
De hygiejniske forskrifter, kravene om rige
ligt med lys, luft, sol og læ mod den nordlige
og vestlige blæst, var dermed i høj grad be
stemmende for, at den nye bygning fik den
form, den gjorde. De mest benyttede områder
og lokaler: legepladsen, legestuen, gymnastik
sal og undervisningslokaler fik alle en syd
vendt placering og legepladsen kom samtidig
til at ligge i læ.
Det var også de hygiejniske forskrifter, der
var bestemmende for, at bygningen fik en så
anselig højde til trods for sine kun 3 etager.
Tidens krav om det rette rumfang luft pr.
barn fik betydning for rummenes størrelse og
ikke mindst for deres loftshøjde. Kubikmeter
var der således nok af i lokalerne, kvadrat
meterpladsen var straks mere sparsom.
Alt i alt var den nye anstaltsbygning et
tidligt eksempel på, hvordan kravene til for
bedrede hygiejniske forhold slog igennem in
den for børneinstitutionsverdenen.

Bygningens facade
Netop den periode, hvor Meldahl opførte den
nye anstaltsbygning, var kendetegnet ved en
stor interesse for murstensarkitektur. Perio
dens arkitektur adskilte sig dermed fra den
tidligere periodes pudsede facader og den se

nere periodes overpyntede stukfacader. Det
anvendte byggemateriale skulle ikke fremtræde som andet end det var, hvorved arki
tekturen ville komme til at udtrykke naturlig
hed og ærlighed.18
Meldahl valgte at lade bygningen opføre i
røde mursten. I skrivelser til anstaltens be
styrelse forud for byggeriets påbegyndelse
forklarede han, hvorfor han foretrak røde
frem for gule sten. Ud over det æstetiske
aspekt, at en bygning ifølge Meldahl altid
ville se bedre ud i røde end i gule sten, anførte
han, at da solstrålernes brydning på store lyse
flader kunne genere selv børn med et godt
syn, ville han til en anstalt for svage børn
foretrække røde sten til den store murmasse også selv om anvendelsen af røde sten fremfor
gule ville fordyre byggeriet noget. Han bad
bestyrelsen om at afgøre, »...hvorvidt den Al
vor og Værdighed, som den røde Bygning saa
let opnaar, er ønskelig - ligeoverfor de svage
Børn, der deri skulle finde Deres Hjem...«.19
Over for dette argument synes det, som
havde bestyrelsen ikke noget andet valg end
at godkende Meldahls forslag - også selv om
det fordyrede byggeriet. Det var jo netop al
voren og værdigheden, den ønskede afspejlet i
bygningens ydre.
Det, som især karakteriserede bygningens
facade, var de store symmetrisk anbragte vin
duer. I udkastene til bygningen ser vi, at
Meldahl havde overvejet to forskellige ud
formninger af facaden, en med buede vinduer
og en med firkantede vinduer. At det blev de
firkantede vinduer, der løb af med sejren, kan
skyldes Meldahls store interesse for lysfor
holdene, idet buede vinduer ville formindske
lysåbningen og derved gøre lysforholdene ringere. 20
Til udsmykningen af facaden anvendte
Meldahl ganske enkle midler. Gule mursten
til at omkranse vinduerne og til at danne
båndgesimser. De gule sten skulle ifølge Mel
dahl live op på den røde murmasse. Under
taggesimsen anbragte han nogle store laur-

17. Ferdinand Meldahl: Den nye Idiotanstalt paa Bakkehuset, s. 64.
18. Knud Millech: Danske arkitekturstrømninger s. 103f.
19. Skrivelser til bestyrelse og forstander 1855-62: Breve mv. vedr. den nye Bygning paa Idiotanstalten
den 3./6 .1858. Institutionens arkiv.
20. Hans Helge Madsen s. 92, s. 236.
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GI. Bakkehus’facade mod nord mod Rahbeks Allé. - De store vinduer og den symmetriske stil afspejlede kravene til lys, luft
og orden, som var så centrale elementer i samtidens opdragelsesteori. (Foto fr a begyndelsen a f 1900-tallet, Landsarkivet fo r
Sjælland m.m .).

bærkranse af brændt ler. Udsmykningen var
symmetrisk anbragt på facaden og brød der
med ikke med den harmoniske stil.
Også indgangspartiet, der var anbragt
midt for i hovedfløjen ud mod alleeen, gjorde
sit til at sætte et alvorsfuldt præg på byg
ningen. Det bestod afen høj, smal dobbeltdør
med højt placerede håndtag, som den ind
trædende måtte strække armen for at nå.
Over døren var anbragt et bibelcitat. Døren
var omgivet af to søjler, der bar en trekant
gavl, et træk, der var gentaget ved vinduerne
på 1. etage i de to sidefløje. Hele indgangs
partiet havde et højtideligt, nærmest tempel
lignende præg over sig, der understøttede det
religiøse element, der lå i den tids børneop
dragelse.
For at man ikke skulle være i tvivl om
bygningens formål blev der indsat en mar
morplade over indgangspartiet med indskrif
ten »For idiotiske Børn, opført 1859«.

Over den sydvendte indgangsdør, der
vendte ud mod legepladsen, fik Meldahl an
bragt en to meter høj statue, lavet af billed
huggeren Th. Stein. Statuen, der blev kaldt
»Moderkjærligheden«, forestillede en madon
naagtig kvinde og et barn, der klyngede sig til
hende. Motivet og statuens udformning faldt
ganske ind i bygningens rennaissancestil og
understregede det filantropiske aspekt, der lå
i anstaltens formål. Også på en mere skjult
måde blev dette aspekt fastslået, idet der ved
grundstensnedlæggelsen blev indmuret en
medalje med indskriften »dens Grundvold er
Barmhjertighed«, mens der på bagsiden stod
»Aar 1859 opførtes denne Bygning som hel
bredelsesanstalt for Idioter ved Medborgeres
Godgjørenhed«.21
Mange penge til at bygge for var der ikke.
Meldahl skal senere have udtalt sin forun
dring over, at han trods de få midler, der var
til rådighed, fik mulighed for at opføre en

21. 5.årsberetning for 1860 s. 5.
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GI. Bakkehus' sydfacade. - Børn og personale erforsamlet på legepladsen. I nichen på bygningens 1. sal ses Th. Steins fig u r
Mb derkjærligheden, anstaltens filantropiske symbol. (Foto fr a begyndelsen a f 1900-tallet, Landsarkivet fo r Sjælland m .m .).

bygning med en facade som GI. Bakkehus’.22
Det kan have haft betydning for tildelingen af
midler, at bestyrelsen formodentlig har øn
sket at skabe en bygning, der kunne stå som
monument over den tidlige opdragelse af
åndssvage børn.

Bygningens indretning
Ved indretningen af bygningen havde besty
relsen og forstanderen især lagt vægt på, at
børnene fik gode hygiejniske forhold og at der
blev skabt passende mulighed for overvåg
ning og kontrol med, hvad der foregik på
anstalten. Bygningens indre struktur havde
således i lige så høj grad som dens ydre en
pædagogisk funktion.

22. Helga Stemann: Meldahl og hans venner, s. 53.
23. 5.årsberetning for 1860 s. 6.
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Orden og hygiejne
Den symmetri, vi finder i bygningens ydre
udformning, gik også igen ved placeringen af
børnenes opholdslokaler, en detalje forstan
deren senere roste, idet han fremhævede, at
det havde bevirket, at børnene hurtigt havde
lært at finde sig til rette i bygningen.23 Sym
metrien var med til at skabe orden i deres
dagligliv.
De hygiejniske forskrifter blev overholdt
ved, at Meldahl anbragte de lokaler, hvor
børnene opholdt sig mest i løbet af dagen:
skolestuerne, legestuerne og gymnastiksalen
således, at de fik store sydvendte vinduer.
Vinduernes form og placering var nøje valgt,
så de sikrede lokalerne det bedst mulige lys.
Den anvendte vinduesform gjorde ifølge Mel
dahl, at bygningens indre blev lys, luftig og
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venlig, »...saa at børnene overalt ville mod
tage samme venlige Paavirkning af de om
givende Former...«.24 Atter her ser vi det ven
lige præg fremhævet.
For at sikre en tilstrækkelig luftfornyelse i
lokalerne sørgede Meldahl for, at vinduerne
kunne åbnes - hvad der ikke var en selvfølge i
datidens byggeri - og for at fa etableret et for
den tid moderne ventilationssystem, der stod
i forbindelse med opvarmningssystemet.
Renlighed spillede en væsentlig rolle i op
dragelsen af børnene. Omgivelserne skulle
holdes rene, dels af hensyn til smittefaren,
dels af hensyn til den opdragende virkning,
det ville have på børnene. Der blev etableret
en række tekniske hjælpemidler for at sikre, at
renligheden i bygningen lettere blev mulig
gjort, såsom gas og vand, afløb for snavset
vand fra vaskerummene mm, ligesom samt
lige gulve og trapper blev ferniserede.
Men det var ikke kun omgivelserne, der
skulle holdes rene, børnene skulle sandelig
også. I forbindelse med sovesalene, der selv
følgelig var kønsopdelte, blev der anbragt
bade- og vaskerum, hver med badekar og
»vaskeapperater«. Også i forbindelse med
spisesalen var et vaskerum til brug for bør
nene før og efter spisning. Meldahl påpegede,
at bade- og vaskerum var gjort særlig rumme
lige, så der var god mulighed for renligholdelse af børnene, hvilket »...vistnok spiller en
Hovedrolle ved disse svage Børns legemlige
Udvikling og som vel maaske kan antages for
et af de vigtigste og tidligste Momenter for
den physiske Udvikling, som Anstalten til
sigter...«.20 Man betragtede renlighed som af
gørende for deres fysiske udvikling, ligesom
den også havde betydning for deres moralske
sundhed, så Meldahl behøvede ikke at have
ytret noget forbehold her. At holde sig ren og
pæn spillede en væsentlig rolle for, om man
kunne begå sig i det borgerlige samfund. Det
var simpelthen tegn på god opdragelse.

Overvågning og kontrol
Tilsynet med børnene spillede en afgørende
rolle på anstalten, sådan som den gjorde i
tidens børneinstitutioner overhovedet. Over
vågning og kontrol var ifølge tidens opfattelse
nødvendig for at opretholde den orden og
disciplin, som var alfa og omega inden for al
børneopdragelse. Derfor blev spørgsmålet om
placeringen af de tilsynsførendes boliger også
taget op i »Programmet« for byggeriet.
Den betydning, tilsynet med børnene blev
tillagt, gjorde at forstanderens og personalets
boliger fik en strategisk placering inden for
anstalten. Kravet til forstanderens bolig var,
at den skulle placeres således »...at den til
stede bequemt Tilsyn med hvad der foregaa
paa hele Anstalten...«.26 Samtidig med at den
skulle have karakter af en privat fra anstalten
isoleret familiebolig, skulle den derfor pla
ceres centralt i anstalten. Meldahl indrettede
den i stueetagens østlige sidefløj således, at
forstanderen fra sin dagligstue og fra sit ar
bejdsværelse havde udsigt over legepladsen,
hvorved han havde direkte tilsyn med de
børn, der legede der og med det tilsynsfø
rende personale. For forstanderens overvåg
ning og kontrol gjaldt i ligeså høj grad perso
nalet som børnene. Fra sin bolig havde han
desuden let adgang til samtlige afdelinger i
bygningen, så ikke meget af det, der foregik
på anstalten, kunne undgå en årvågen for
standers opmærksomhed.
I modsætning til hvad der allerede på den
tid var almindeligt i den offentlige skole, var
der i dørene til undervisningslokalerne ikke
anbragt glasruder, så undervisningen ville
kunne overvåges udefra. Først flere år senere
—i 1877 - blev dette efter nogen diskussion
indført på GI. Bakkehus, ligesom der blev
indsat kighuller i dørene til sovesalene, dog
kun til drengenes, ikke til pigernes.

24. Bestyrelsessager 1856-62: Opførelsen af den nye Bygning nr. 194 den 15./2.1859.
25. Ferdinand Meldahl: Den nye Idiotanstalt paa Bakkehuset, s. 65.
26. Samme s. 62.
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Facadetegning og
grundplaner til GI.
Bakkehus. - Symmetrien fr a
bygningens form og facade
var også et gennemgående
trak i dens indretning. For
at mindske risikoen fo r, at
børnene skulle komme til
skade, er de ellers så
konsekvent rette vinkler
afrundede i korridorens
hjørner. (Landarkivet fo r
Sjalland m .m.).

Den pædagogiske betydning af
bygningens placering
Den nye anstaltsbygning var ikke til at
overse, som den hævede sig højt over villa
erne i det spredt bebyggede kvarter uden for
Københavns volde. Selv Jules Verne nævner
12

den i sin roman »Rejsen til jordens indre«,
hvor han lader sine hovedpersoner passere
den i tog på vej til København. Bygningen
kom med sin monumentalitet til at beherske
området, indtil den blev omringet af den eks
panderende storby og af Carlsberg Bryggeri
erne.
Anstaltens beliggenhed blev ikke blot rost
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af sundhedsmæssige grunde, men også af pæ
dagogiske. Anstaltens forstander Duurloo
kom i en af de tidlige årsberetninger ind på
den betydning udsigten havde i undervisnin
gen af børnene. Samtidig giver hans betragt
ninger en levende beskrivelse af bygningens
placering i landskabet. Han skriver følgende:
».. .Den ubegrændsede Horizont indbyder det
vakte Blik til at speide efter fjerne Gjenstande, bedømme Afstand og Beliggenhed i
Rummet; Begreb om Hav og Seilads henter
Barnet her fra den nærliggende Kallebodstrand; Øen Amager, som ligger for ham i sin
hele Udstrækning, Sundet hinsides Øen og
Sverrigs Kyst, som han skimter yderst i Hori
zonten, yde ham Commentar over Landkor
tets Figurers Forhold til virkeligheden; tæt
under Skolevinduet ligge dyrkede Marker, og
hver Aarstid holder her sit særegne Foredrag
over Markredskaber og Agerbrug; ikke tusind
Skridt borte seer han Banetoget fare forbi til
bestemte Tider; det tjener ham til Uhr og
anskueliggjør ham Begreb om Reise, Trans
port og Handel. Føies nu hertil, at han fra sin
Skolestues Vinduer i en stor Deel af Aaret kan
see Solen staae op og gaae ned, i Vinter
aftnerne har uhindret Udsigt til den rigeste
Egn af Stjernehimlen, er omgiven af Have,
Skov, landlig Stilhed og dog Byen nær nok for
let at kunne gjøres bekjendt med Bylivets eiendommeligheder, - vil man vistnok vanske
lig finde et Punkt, hvor flere Vækkelsesmidler
for den slumrende Aand findes forenede...«.27
Træning af børnenes sanser indtog over
hovedet en central plads i undervisningen af
GI. Bakkehus-børnene. Bestyrelse og forstan
der ytrede da også i »Programmet« ønske om
at udsigten skulle fastholdes ved oprettelsen
af den nye anstaltsbygning. Det var således
børnenes samlede omgivelser, bygningen så
vel som beliggenheden, der blev tillagt en
pædagogisk værdi.

Konklusion
Således som Meldahls anstaltsbygning ligger
i dag - godt skjult mellem Carlsberg Bryg-

gerierne og høje etageejendomme - virker den
ikke på samme måde overvældende på den
forbipasserende, sådan som den for omkring
125 år siden må have gjort. Men det er stadig
en bygning, man ikke kan undgå at lægge
mærke til. I arkitektonisk henseende er det et
fornemt eksempel på 1800-tallets institutions
byggeri og taler sit tydelige sprog om de pæ
dagogiske virkemidler, arkitekturen på den
tid benyttede sig af. Sammenhængen mellem
pædagogik og arkitektur var kendt, og hvad
var vel mere naturligt end også at lade bør
neinstitutioner - disse samfund en miniature
- der skulle være væksthuse for samfundets
fremtidige borgere, formidle renlighed, orden
og disciplin til børn fra lavere samfundslag,
der ikke fik disse dyder ind med modermæl
ken.
Hvad der særligt bør fremhæves ved netop
Meldahls anstaltsbygning, er de mange over
vejelser, bestyrelsen, forstanderen og ikke
mindst arkitekten gjorde sig for at fa byg
ningen til at svare til sit indhold: opdragelse
af svage børn til disciplinerede mennesker og
så vidt muligt også til nyttige samfundsbor
gere. De pædagogiske virkemidler skulle
ifølge Meldahl over for sådanne svage børn
bære præg af harmoni og venlig alvor. Der
var således en overensstemmelse mellem hans
betragtninger og den pædagogik, der lå til
grund for behandlingen af børnene. En pæda
gogik, der byggede på, at børnene skulle be
handles med varsomhed og godhed, at
strenghed var et uhensigtsmæssigt omend
ikke helt undværligt opdragelsesmiddel.
Anstaltsbygningen kom da også til at fremtræde som noget mindre streng i sin arkitek
toniske udformning end de skolebygninger,
der blev opført i 1800-tallets sidste halvdel.
Alligevel kan vi konkludere, at denne bygning
ikke alene står som monument over datidens
opfattelse af, hvordan børn, der var tilbage i
udvikling, skulle behandles, men også mere
generelt over sider af datidens børneopdra
gelse overhovedet.
På børnene, ikke mindst på landbobør
nene, må den nye anstaltsbygning i al sin
monumentalitet have virket skræmmende. De

27. 3.årsberetning for 1857 s. 10.
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vældige dimensioner, såvel udvendig som
indvendig, den orden og renlighed, som præ
gede bygningen, var så stor en kontrast til de
små ofte indelukkede og uhygiejniske forhold,
som flertallet af dem var vokset op under.
Deres møde med bygningen og den pædago
gik, som den afspejlede, var et møde med en
fremmed kultur.
De fysiske omgivelser er kun ét blandt
mange aspekter, der kan belyse, hvad det var
for en tilværelse, der blev institutionsbørn til
del. For GI. Bakkehus-børnenes vedkom
mende har anstaltens detaljerede årsberet
ninger samt særdeles righoldige og velbeva
rede utrykte kildemateriale gjort en sådan un
dersøgelse mulig. Også for andre handicap
kategorier, f.eks. de blinde og de døve, gør
velbevarede arkiver det muligt for os at få et
indblik i deres daglige tilværelse og derved i
de vilkår, institutionslivet bød dem, i hvad
det var for holdninger og ideer, der lå bag
behandlingen af dem osv.
Først indenfor de seneste årtier har vi - her
i landet såvel som i udlandet - set en gryende
forskningsmæssig intersse for de handicappe
des vilkår gennem tiderne. Men endnu må
handicaphistorien siges at være et uopdyrket
forskningsfelt, der trænger til en større be
vågenhed fra historikeres og andre samfunds
forskeres side.

Kilder og litteratur
Artiklen bygger først og fremmest på institu
tionen GI. Bakkehus’ arkiv, der befinder sig
på Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster
og Bornholm samt på bestyrelsens arkiv, som
befinder sig på Rigsarkivet.
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Flensborg i magtens korridorer
Lobbyvirksomhed under enevælden
Af Lars N. Henningsen

Lobby-virksomhed er et begreb, som ofte nævnes i
medierne. I U.S.A. har mange organisationers be
stræbelser for at påvirke administrationen længe
været sat i system. I Danmark kunne man i 1989
læse om bestræbelser for at fa indrettet perma
nente lobbyorganer ved EF.
Fænomenet er imidlertid ikke blot nutidigt. Det
har eksisteret lige så længe, som der har eksisteret
en form for offentlig forvaltning.
I artiklen her fortælles om Flensborg bys forsøg
på i første halvdel af 1700-årene at påvirke central
administrationens afgørelser til byens gavn. Det
påvises, hvad der foregik i centraladministratio
nens irgange, og hvordan beslutningsprocessen
skiftede karakter under forskellige konger.

Enevælde og lobbyvirksomhed
Fra 1660 og indtil 1849 rådede enevælden i
Danmark. I ingen anden europæisk stat var
magten så uindskrænket centraliseret hos
kongen som i Danmark. Kongen var herre
over alt. Kongeloven af 14. november 1665
bestemte i sin § 7 kort og godt, at »Alle Re
geringens ærinder, breve og forretninger skal
udi ingen end udi Kongens navn og under
hans signet udgå, og skal han altid selv sin
hånd underskrive...«.1 Selv de mindste
spørgsmål blev forelagt til kongens afgørelse.
Men naturligvis kunne kongen ikke udøve
hele regeringsmagten alene. Kongens vilje
fandt udtryk gennem det såkaldte konseil - et
rådgivende organ sammensat af centralad
ministrationens chefer - og gennem et system
af regeringskontorer. Danske og Tyske Kan
celli tog sig af kirke-, undervisnings- og rets
væsen og den indre civile forvaltning i hen

holdsvis kongeriget og hertugdømmerne. Det
var kollegiale regeringsorganer, hvor embedsmændene drøftede sagerne og forelagde dem
til afgørelse for kongen. Under Frederik IV
var konseilet, sammensat af de ledende mini
stre, dog det egentlige behandlingsorgan for
kancellisagerne. Når en afgørelse var truffet
af kongen, evt. i konseilet, gik sagen tilbage til
det relevante kancelli til videre ekspedition.
Statsfinanserne hørte under Rentekamme
ret. Dette kollegium forelagde (»forestillede«)
efter medlemmernes kollegiale drøftelse sine
sager til afgørelse direkte for kongen, altså
uden om konseilet, og når afgørelsen var truf
fet, sørgede Rentekammeret for udfærdigelse
af svaret.
Mest personlig og centraliseret var den
kongelige enevælde under Frederik IV indtil
1730. Under efterfølgerne Christian VI
1730—46 og i endnu stærkere grad under Fre
derik V overgik beslutningsprocessen i stadig
stigende omfang til bureaukratiet.2
Befolkningens henvendelser til kongen og
centraladministrationen gik som antydet gen
nem mange hænder, inden en afgørelse blev
truffet. Alle de involverede embedsmænd ud
øvede gennem deres indstillinger til kongen
en politisk indflydelse, større eller mindre.
Mindst var deres mulighed for selv at præge
afgørelserne nok under Frederik IV, hvor
kongens personlige enevældige kabinetsstyre
var mest udpræget.3
Både Frederik IV (1699-1730) og Chri
stian VI (1730-1746) tog sig deres regerings
ansvar meget alvorligt. De fik forelagt utallige
sager til afgørelse, og befolkningen kunne

*Lars N. Henningsen, f. 1950, dr.phil., arkivar ved Studieafdelingen, Dansk Centralbibliotek for Sydsles
vig.
1. Frank Jørgensen og Morten Westrup: Dansk centraladministration i tiden indtil 1848, 1982, s. 30.
2. Knud J. V. Jespersen: Danmarks historie 3, 1648-1730, 1989, s. 186-193. - Edv. Holm: DanmarkNorges indre historie 1660-1720, bd. 1, 1885, s. 45-66.
3. Jespersen op. cit. s. 290-296. - Ole Feldbæk: Danmarks historie 4, 1730-1814, 1982 s. 71-74, 83-87. Edv. Holm: Danmark-Norges historie 1720-1814, bd. 1, 1891 s. 241-248.
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også henvende sig direkte til kongen. Under
Frederik IV havde befolkningen ikke sjældent
adgang til kongens taffel og maskerader på
slottet. Fra 1725 kunne befolkningen hver
onsdag formiddag komme direkte til majestæ
ten med deres klager og besværinger. Kl.
10-11 kunne de møde med deres »supplik« på
slottet og i kongens egen nærværelse ned
lægge den i en kasse, som stod i audiens
gemakket. Kongen lukkede bagefter selv kas
sen af for senere personligt at gå alle skrivel
serne igennem.4
Selv i disse tilfælde, hvor undersåtterne
kom i direkte kontakt med monarken, blev
embedsmændene dog involveret i sagernes
endelige afgørelse. Og disse embedsmænds
behandling af sagen kunne blive afgørende
for udfaldet. Det var derfor kun naturligt, at
befolkningen søgte at påvirke embedsmæn
dene for derved at udvirke de ønskede af
gørelser. I kulisserne foregik en aktiv lobby
virksomhed, måske på kanten af bestikkelse,
og hvad vi i dag vil finde acceptabelt. Blot
unddrager denne korridorpolitik sig næsten
altid nærmere efterforskning. De eneste kilder
vi har tilbage er oftest de officielle aktstykker i
administrationens arkiver - de modtagne
bønskrifter og ansøgninger og den trufne af
gørelse. De mere eller mindre lyssky forsøg på
at påvirke sagens gang, som foregik mellem
sagens start og afslutning, unddrager sig vor
kontrol.5
Dog ikke altid. Fra Flensborg har vi be
varet kilder, som viser, hvordan byens magi
strat og ledende købmandsstand i første halv
del af 1700-årene på mange måder søgte at
påvirke embedsmændene i centraladmini
strationen i København til egen fordel. Det er
beretningen om, hvordan flensborgerne gen
tagne gange sled trapper i den røde kancelli
bygning, om audienser hos kongen, om besøg
i ministerpalæerne, om bestikkelse, brug af
høje embedsmænds koner osv. Lad os nu
prøve at komme bag om tidens officielle akt

stykker for at se, hvad der foregik, når man i
hertugdømmernes vigtigste by ville prøve at
mele sin egen kage hos centraladministratio
nen og kongen.

Frederik den Fjerde på Koldinghus
I sidste instans var det jo kongen, som rådede
over alle nådesbevisninger - og især under
Frederik IV var der næsten ingen vej uden
om at forsøge en direkte henvendelse til kon
gen.
Første gang skete det ved pinsetid år 1700.
Kongen og hele regeringen opholdt sig da i
Frederiksstad på Slesvigs vestkyst og søgte
herfra at vriste fæstningen Tønning fra den
gottorpske hertug. Flensborgs hospitalsfor
stander, den senere borgmester Peter Bischoff
(1655-1721), søgte foretræde for at fa klo
strets privilegier stadfæstet og opnå lettelser i
byens krigsbyrder. Resultatet blev kun en
delvis succes - hæren brød op, og der var ikke
tid til længere forhandlinger.6
I 1712 var der atter grund til at opsøge
kongen. Siden 1704 havde Flensborg mod en
årlig betaling af 1 % af varens værdi haft ret
til frit oplag af en række importvarer, bl.a.
fransk, engelsk og skotsk salt. Nu gik der
rygter om, at privilegiet skulle tages op til
revision. Byen måtte gøre noget.
Først søgte magistraten gennem et brev at
påvirke den vigtigste mand i konseilet, over
sekretær i Danske Kancelli Ditlev Wibe,7
kongens personlige ven, til at tale deres sag i
konseilet. Det førte imidlertid ikke til det øn
skede resultat. Tværtimod forlød det, at sta
ten krævede øgede ydelser som betingelse for
evt. indrømmelser til Flensborg.
Så greb man i fjordbyen til mere direkte
midler. I juni måned opholdt Frederik IV sig
på Koldinghus, og den ansete købmand og
rådmand Jasper Jaspersen (d.1724) drog af
sted med et bønskrift til monarken. Lørdag

4. Edv. Holm: Danmark-Norges historie 1720-1814, bd. 1, 1891, s. 249f.
5. Lars N. Henningsen: J. H. E. Bernstorffsom patron, i: Festskrift til Troels Dahlerup, 1985, s. 295-305.
jf. samme: Provinsmatadorer fra 1700-årene, 1985, s. 287-291.
6. Peter Bischoffs optegnelser i Flensborg byarkiv XII Hs. 1004.
7. Edv. Holm: Danmark-Norges historie 1720-1814, bd. 1, 1891 s. 46 og 54. - Jespersen op. cit. s. 293.
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I kancellibygningen, »Den røde Bygning«, opført a f generalbygmester Johan Conrad Ernst i årene 1716-21, havde de
vigtigste regeringskontorer til huse. Her sled udsendingene fr a Flensborg gang på gang trapper.
I det fornemste stokvark, 1. salen, lå konseilets lokaler narmest Københavns slot. I den lange hovedfløj lå Danske og Tyske
Kancellis kontorer. I den korte søndre flø j havde Rentekammeret til huse. Som et appendiks til alle departementerne var der
»sollicitantvarelser«. Det var her de mange ansøgere - fra Flensborg og andre egne a f monarkiet - ventede, indtil de kunne f å
foretræde hos embedsmandene. Flere a f de embedsmand, som flensborgerne havde kontakt med, er navnt på planen. (Tegning
a f I. C. Ernst o. 1720 i Rigsarkivet).

den 4. juni forsøgte rådmanden efter taflet at
overrække monarken et uddrag af bønskriftet
- men kongen var dårlig tilpas og spiste alene
i kabinettet. Den følgende mandag, den 6.
juni, havde Jaspersen mere held med sig. Så
snart kongen havde rejst sig fra taflet, var
supplikanten på pletten. Han afleverede skri
velsen med ordene: »Allernådigste arvekonge
og herre. Disse andragender angår velgåen
det for Deres tro undersåtter i Flensborg.
Derfor beder vi allerunderdanigst om, at De

2

Kon id og Nutid

res Majestæt vil se på dem med nådige øjen
og glæde os med Deres kongelige nåde og
velvilje«.
Kongens reaktion var særdeles kontant.
Uden at spørge om ansøgningens nærmere
indhold lød svaret: »Giver De Os samme be
løb som andre (dvs. Lüneborgerne) tilbyder,
så vil det blive indrømmet Dem«. Derefter
trak kongen sig ind i en vinduesniche og drøf
tede sagen nærmere med Johann Georg von
Holstein, som både var overhofmester, med-
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lem af konseilet og deputeret for finanserne.
Resultatet blev et nederlag for Flensborg.8

I de høje herrers forkontorer
1725-26
I 1725 trak truende skyer igen sammen om
kring Flensborgs økonomi. Regeringen over
vejede at give København monopol på al
handel inden for Kongeriget med de såkaldte
»fire species«, dvs. vin, druebrændevin, tobak
og salt. Det var alvorligt for den rige fjordby,
som drev betydelig handel med netop disse
varer. Noget måtte gøres, og i april drog råd
mand Hansjebsen (1663-1740) og deputeret
borger Rudolf August Cramer (d. 1727) til
København i et forsøg på at påvirke sagens
gang. Også en række andre Flensborg-sager
søgte de at påvirke ved samme lejlighed. Lige
indtil juni måned forblev de i residensstaden,
flittigt optaget af at løbe rigets mægtigste på
dørene. Om alle kvalerne blev magistraten
hjemme i Flensborg holdt underrettet.9
Først prøvede de to udsendinge at fa di
rekte kontakt med monarken. Lørdag den 14.
april overgav de kongen et andragende efter
taflet - men det blev unådigt optaget. De
måtte derfor håbe på den førstkommende le
gale »supplikdag« onsdag den 18. kl. 10. Da
gen før var udsigterne imidlertid usikre.
Dronning Anna Sophie Reventlow havde fød
selsdag om mandagen den 16. april, og kon
geparret festede på slottet lige til kl. 01, hvor
efter de kørte til Frederiksberg Slot. Først kl.
2.30 gik de kongelige til ro.
Næste formiddag var alt stille på slottet
endnu kl. 10, og det forlød, at kongeparret
onsdag ville tage fire dage til Fredensborg.
Ville onsdagsaudiensen så blive aflyst? De to
flensborgere var i vildrede, men forberedte
alligevel både et mundtligt og et skriftligt ind
læg til kongen. Samtidig belavede de sig
på om nødvendigt at følge efter til Fredensborg.
8. Flensborg byarkiv
H. V. Gregersen:
1720-1814, bd. 1,
9. Flensborg byarkiv

18

Rejsen blev til virkelighed, og på det nord
sjællandske sommerslot fik de formentlig ons
dag den 25. april lejlighed til at aflevere en
»memorial«. Den 23. maj opsøgte de igen
kongen til onsdagsaudiensen på Fredensborg
- men resultaterne var fa. Frederik IV sva
rede i bedste fald venligt, men henholdende,
og bad dem iøvrigt holde sig til embedsmændene.
Det gjorde de også med flid. Hos de øverste
chefer og konseilsmedlemmer, oversekretær
Frans von Hagen i Tyske Kancelli, hos stor
kansleren U. A. Holstein, fmansdeputeret Jo
hann Georg Holstein og gehejmeråd Kristian
Lente gjorde de deres opvartning. Reaktionen
var flere gange irritation eller hemmeligheds
kræmmeri. Systemet var tungt og krævede
tålmodighed hos flensborgerne, som i øvrigt
led af hjemve.
Proceduren var i disse år, at kancellisa
gerne først blev behandlet i konseilet. Derfra
gik de til kongens afgørelse og herfra tilbage
til kancelliet for at fa den endelige skriftlige
udformning. Sluttelig fulgte kongens egen
hændige underskrift, hvorefter kancelliet eks
pederede sagen. De finansielle sager, de så
kaldte kammersager, gik ikke gennem konsei
let, men direkte fra kollegiet til kongen. I
sådanne sager blev de to flensborgere flere
gange indkaldt til møde i Rentekammeret.
Det gjaldt derfor om at stå sig godt med de
almindelige sagsbehandlere i både Rente
kammeret og kancelliet. De rådførte sig med
etatsråd Frederik Esmarck i Tyske Kancelli
og løb renteskriver Johan Frederik Brandt og
justitsråd Kaspar Gåhier i Rentekammeret
på dørene. Det var nødvendigt at have venner
i kontorerne, og en positiv behandling kunne
fremmes på flere måder. Den 12. maj bad de
kollegerne hjemme sørge for en god fed okse
til justitsrådens køkken til efteråret. Detaljer i
denne sag skulle ordnes mundtligt, og depu
teret-kollegiet i hjembyen skulle ikke under
rettes. Erkendtligheden var tydeligvis noget,
som der ikke skulle tales for meget om.

A 303 Bd. 1.
Den lüneburgske saltoktroj, 1962, s. 96-98. - Holm: Danmark-Norges historie
1891, s. 60.
A 301 Bd 1 - således også i det følgende.
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Men lige lidt nyttede det. Den 1. juni 1726
fik København eneret på at indføre vin, bræn
devin, salt og tobak til kongeriget. Dermed
var Flensborg kommet til kort på det vigtigste
punkt.10
Året efter fik de høje herrer i København
igen besøg fra Flensborg. For at forhindre
kornmangel var det forbudt at udføre korn fra
Danmark, og det ramte hårdt i kornimportbyen Flensborg. Byens forbrugere og især de
mange brændevinsbrændere var helt afhæn
gige af import af korn fra de danske øer og fra
Østersøområdet. Rådmand J. H. Prehn blev
sendt til København for at udvirke en op
hævelse af eksportforbudet og samtidig vare
tage nogle sager, som hørte under kancelliet.
Her søgte han, ligesom året før, etatsråd Esmarcks råd. Gang på gang var han i rente
kammeret, og han besøgte de kammerdeputerede hjemme. Da sagen skulle for i konseilet, opsøgte han alle de mægtige konseilsmedlemmer, bl.a. oversekretær von Hagen og
storkansler U. A. Holstein.11 Såvel Esmarck
som Hagen kom i øvrigt i disse år i ægte
skabsforbindelse med den hovedrige køb
mands- og rådmandsfamilie Valentiner i
Flensborg - det har næppe skadet byens mu
ligheder i centraladministrationens røde byg
ning.12.

Pression på versefødder
Vi kan allerede nu konkludere, at rådhuset i
Flensborg anså »lobby-rejser« til København
som et næsten selvfølgeligt middel, når det
gjaldt om at påvirke centraladministrationen.
»Residensdeputerede« har man kaldt disse
udsendinge. Rejseudgifterne blev anført i by
ens regnskaber. F. eks. år 1700, 1703, 1704,
1721, 1723 og 1731 er der tale om sådanne

rejser.13 Men Flensborg kendte også andre
midler. Nyttede prosaiske bønskrifter og per
sonlig overtalelseskunst ikke, vovede man sig
i stedet frem på versefødder. I 1721 fik Fre
derik IV overrakt en »carmen« af byens bor
gergarde under en gennemrejse,14 og proce
duren gentog sig flere gange i årene omkring
1740.
To spørgsmål optog i disse år handelsstan
den i Flensborg. Det var dels retten til at
forpagte opkrævningen af told og licent (en
sønderjysk ind- og udførselstold, som opkræ
vedes dels af indførte luksusvarer, dels af korn
og fedevarer, der blev udført) i byen, dels
muligheden for at afsætte importvarer i kon
geriget Danmark. Siden 1720 varetog Flens
borgs borgerskab selv forpagtningen af told
og licent, og man betragtede det som en stor
fordel ikke at være underlagt en kongelig told
embedsmand. I 1730 blev forpagtningen for
længet for 10 år. Men da perioden i 1739
nærmede sig afslutningen, syntes en ny for
længelse at hænge i en tynd tråd. Noget måtte
gøres for at påvirke administrationen og
vinde kongens velvilje.15
Endnu mere brug for kongens nåde fik man
efter 1742. Den 4. august 1742 udkom den
såkaldte kommerceforordning. Den fastslog,
at importvarer til kongeriget skulle indføres
direkte fra producentlandet. Indførsel via
mellemled - som f.eks. Flensborg - blev be
lagt med høj told. Det var et hårdt slag mod
den store slesvigske handelsby, som hidtil
havde haft et betydeligt marked i Danmark.16
Også på dette punkt var der brug for særlig
opmærksomhed for at fa centraladministra
tionen i tale. Naturligvis benyttede man fort
sat helt traditionelle og saglige bønskrifter,
rettet til regeringskontorerne. Mere interes
sante er for os de alternative midler, som nu
blev taget i anvendelse.

10. Flensburg Geschichte einer Grenzstadt, 1966, s. 173.
11. Flensborg byarkiv A 303 Bd 1.
12. O. H. Moller: Genealogische Tabelle von der Valentinerischen Familie. Flensburg 1778 (Flensborg
byarkiv XII Hs. 651a, 10).
13. Dieter Pust: Politische Sozialgeschichte der Stadt Flensburg, 1975, s. 44 og 197 note 213.
14. Christian Voigt i Aus Flensburgs Geschichte (im 18. Jahrhundert), Flensborg 1963, s. 99.
15. Vedr. told- og licentsagen 1730-53 se Peter Kall: Das Zollwesen in Flensburg und im deutsch
dänischen Grenzgebiet, 1978 s. 41-52.
16. Flensburg Geschichte einer Grenzstadt, 1966, s. 184f.
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1 1739 og 1745f i k Flensborg by mod betaling lov til at benytte et par stik a f Hamborg-kobberstikkeren Christian Fritzsch i
byens henvendelser til kongen. De to stik stammer fr a samme trykplade, kun dateringen er forskellig. Portrætrammen bærer
Christian V I’s valgsprog »Deo et populo« f o r gud og fo lket). Mercur og Minerva støtter kronen. På det flagrende bånd

Det var rådmand Hans Iversen Loyt, som
stod bag kampagnen. Foranlediget af en af
kontakterne i København, konferensråd
Heinrich Christian Esmarck, tog han kontakt
med Johann Philip Prætorius, der siden 1736
virkede som kongelig inspektør på godset
Collmar ved Elben i nærheden af Itzehoe.17
Prætorius påtog sig at udarbejde et fødsels
dagsdigt til kong Christian V I’s og dronning
Sophie Magdalenes fødselsdage den 30. og
den 28. november 1739. Den kendte ham
borg-kobberstikker Christian Fritzsch blev
engageret til at levere et kobberstik af kongen,
og i digtet blev der sandelig ikke sparet på de
store ord:18
Lig den store kejser Augustus og hans for
nemme Livia bragte kongen som fædrelan

dets fader gyldne tider, fred og velstand til
landet. Et nyt Rom - København - rejste han
af grus og aske, kronet af det nye slots evige
Kapitol. Digtet mundede ud i ønsket om al
velsignelse for kongeparret, deres hus og rige.
Men forinden havde digteren kastet sig ned
for monarkens trone i ønsket om atter at unde
Flensborgs handelsstand toldforpagtningen.
Kun på den måde kunne byen opleve ny
vækst og trivsel.
De 142 vers faldt vistnok i monarkens
smag. Overhofmarskal Frederik Carl Gram
sørgede for overrækkelsen, og kongen bad
endog om at fa digtet bragt til sit sovegemak
til nærmere læsning - en stor nåde. Da ma
jestæternes geburtsdage samtidig blev fejret
på Gottorp, overrakte Loyt nogle smukt ind-

17. Om Prætorius se LASH Gottorp Abt 66 nr. 5814 samt Danske Magazin 5. rk. bd. 5, Kbh. 1904, s. 169f
(Christian V I’s breve til Fr. Danneskjold-Samsøe). Identifikationen hos Kali s. 43 er således fejlagtig.
18. Digtet findes i Flensborg byarkiv XII Hs 949 s. 9-21, jf. Kali s. 164.
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nederst lases ordene »Commercia fundat et artes« (han grundlagger handel og kunst). Set fr a flensborgernes stade skulle det
sikkert forstås som en opfordring om at støtte netop denne bys handel.
(Flensborg byarkiv X I I H s 949 og Rigsarkivet, Kommercekollegiet 1735-71. Tyske sekretariat nr. 356.)

bundne eksemplarer til dronningens bror,
statholderen og til de to prinser af Be
vern, og han fik forsikring om støtte til sa
gen.19
Det lød jo beroligende, men flensborgerne
hvilede ikke på den tilsyneladende succes.
Der måtte smedes, mens jernet var varmt. Da
det derfor næste forår forlød, at kongen og
kronprinsen ville komme til Flensborg, be
sluttede man at prøve med endnu et digt.
Målet var nu at vinde kronprinsens øre, så
han kunne tale Flensborgs sag hos kongen.
Prætorius fik sendt nogle stikord og gik i
gang. Men ord var ikke nok. Digtet burde
prydes med kobberstik af de kongelige - især
dronningen mentes at sætte pris på sligt.
Denne gang gjorde kobberstikker Fritzsch
dog knuder, og man måtte nøjes med at lade
digtet udstyre med et flot bind - i fløjl med

gyldent tryk til de kongelige og i hvid atlask
til statholderparret.
Endelig kom dagen for indtoget i de »trofa
ste tyske arvelande«. I Flensborg blev op
holdet kun kort. Her spiste de høje herskaber
middag den 2. juni på vej mod Gottorp, og
Hans Iversen Loyt måtte følge med til Sles
vig, hvor der samme aften blev lejlighed til at
overrække Flensborg-købmændenes digt i
grev Holsteins hus. I vellydende tyske strofer
hyldedes »dies Hohe Götter Drey« —konge,
dronning og gudesønnen, den senere Frederik
V. Naturen havde klædt sig ud for at byde
kongen velkommen til Cimbriens land denne driftighedens konge, under hvem lan
det genlød af hammerslag, havet blev pløjet
af skibe ogjorden prydet af nye slotte. Aldrig
fandt morgenrøden kongen sovende, og dron
ningens flid og bønner kunne Hørsholm og

19. Flensborg byarkiv A 21a Bd 3.
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Vallø slotte bevidne. Sønnen Frederik
brændte for at efterligne den store faders for
billede. Efter sådanne og mange flere ind
smigrende ord kastede man sig ned for konge
parret i velkomsthyldest. Og kronprins Fre
derik - folkets håb, fuld af modne dyder, op
sat på landets handelsflor - bad man nu om
at tale Flensborgernes sag: forlængelse af
toldforpagtningen, hos far og mor.
Det var et stort øjeblik for Loyt at stå an
sigt til ansigt med monarken i Slesvig. Få
dage efter kunne han fortælle Prætorius om
en nådig modtagelse hos kongen og accept
hos følget. I dag må vi snarere more os lidt,
når vi sammenligner digtets overstrømmende
hyldest af kronprinsens »dyd« med hans se
nere noget anløbne rygte.20Digtet afsluttede
selvfølgelig ikke sagen. Gennem de følgende
år blev der udvekslet mange mere formelle
skrivelser om emnet, og endelig i 1743 op
nåedes den længe ønskede forlængelse af told
forpagtningen.
På dette tidspunkt var 1742-kommerceforordningens anfægtelse af byens gamle han
delsrettigheder »det store dyr i åbenbarin
gen«. Denne sag var så vigtig, at der igen blev
brug for utraditionelle midler. Byen beslut
tede at sende deputationer til statholderen,
Rentekammeret og Kommercekollegiet, og
hos gehejmeråd von Holstein i Slesvig og
Kommercekollegiets chef Kristian August
von Berckentin blev der gjort direkte fore
stillinger.21 I 1745 indsendte byen en hel lille
trykt bog »Deductio der Uhralten Flensburgischen Zoll- und Handelsfreyheit auf die
Königreiche Dänemark und Norwegen...«
Byens toldforvalter Christian August Witte
påviste her den kongelige danske by Flens
borgs ret til fri handel på Danmark og Norge
og ligestilling med de to rigers indbyggere.
Skriftet var naturligvis en ret tør læsning, og
derfor fandt man igen på en mere lokkende
iklædning.
Det blev nu handelsoverklassens rytter
korps, som førte ordet. I oktober 1745, da
kongefamilien var vendt tilbage til Køben

havn fra et ophold i hertugdømmerne, fremlagde det fornemme rytterkorps en trykt ver
sificeret lykønskning i anledning af den veloverståede rejse. Ved kongeparrets nylige
nærværelse i Flensborg havde troskaben gæ
ret i deres »danske blod«. Nu søgte man igen
at gøre indtryk på de kongelige. Tidligere
havde man talt direkte til kongeparret, og
man havde bedt kronprinsen om at være mel
lemmand. En ny fortaler måtte prøves - og
det blev kronprinsens eneste søster Louise (f.
1726). Poeten anråbte prinsessen om at tale
Flensborgs sag hos sine forældre. Kongen
skal gengive den syge handelsstad gammel
frihed. Moderen, dronning Sophia Magda
lene far at høre, at uden handel mod nord kan
Flensborg aldrig komme på den grønne gren
- lyst og mod vil forsvinde, og kreditten dø
ud. Digtet mundede ud i anråbelse af gude
kongen Christian: »der Unterthanen Freude.
Der treuen Dänen Lust, der Cimbrer Augen
weide« - og byen lovede på forhånd at strø
røgelse på takkealteret!
Sådan blev monarken skildret i et sakraltroyalt sprog - det er kongen som guds repræ
sentant - enevælden i sin reneste udfoldelse.
Man skulle synes, at ét digt kunne være
nok - men nej! Samme år på kongens fødsels
dag »banede Flensborgs handelsstand sig
dybt bøjet vej til tronen med et ærefrygtsfuldt
blad som offer« - de var klar over dets ufuld
kommenhed, men trøstede sig: »denn Götter
nehmen ofTt auch Mehl statt Weyrauch an«!
Digtet var prydet af Fritzsch’ stik fra 1739 blot med ny, ajourført datering! Kongen blev
igen hyldet for alle gode egenskaber - from
hed, mildhed, retfærd, som fredsfyrste, Nor
dens Titus og Trajan. De store ord mundede
ud i ønsket om, at han netop på sin fødselsdag
ville lade Flensborgs ønsker gå i opfyldelse.
Formen er jo ydmyg. Og dog: Når man
tager i betragtning, at man levede under et
enevældigt regime, er det egentlig påfal
dende, at Flensborg så stædigt gentog ønsket
om genindførelse af de gamle handelsrettig
heder. Kongens afgørelse var jo én gang truf-

20. Flensborg byarkiv X II Hs 949 s. 54, jf. Kali s. 166. - ibid. A 21a Bd. 3.
21. Flensborg Geschichte einer Grenzstadt, 1966, s. 185.
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/ oktober 1745 søgte købmandsstanden i Flensborg at bringe sig fordelagtigt i erindring hos landsfaderen - Christian VI ved at overrakke majestæten et hyldestdigt. Digtet var ledsaget a ffe r e stik, bl.a. denne gengivelse a f en rytterfr a Flensborgs
borgergarde til hest - et fornemt selskab, som blev rekrutteret fr a byens velhavende handelsstand.
(Rigsarkivet. Kommercekollegiet 1735-71. Tyske sekretariat nr. 356).

fet. Ovenikøbet overhørte byen Kommercekollegiets anmodning om at fa forelagt tal
mæssig dokumentation for de skadelige virk
ninger af kommerceforordningen. Byen nøje
des med udokumenterede påstande, bl.a. på
vers, og byen modsagde endog respektløst de
allerhøjeste afgørelser på tryk. I juni 1748

overrakte man igen kongen en »memorial«,
da han passerede Flensborg.22 Til sidst blev
det da for meget for Kommercekollegiet. Den
27. juli 1748 sendte kollegiet følgende »næse«:
»Efter at De endnu en gang har indsendt en
skrivelse angående opretholdelse af den fri
handel på Danmark, så kan vi for det første

22. ibid. s. 591, note 112.
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ikke skjule, at vi ikke uden forbavselse har
erfaret, at De på den mest utilbørlige måde og
mod al skik og brug gennem en offentlig tryk
sag har publiceret en indbildt gendrivelse af
vor skrivelse af 3. november 1742.23 Selv om
vi nu end er noksom berettiget til at meddele
denne irregulære fremgangsmåde til Hans
Majestæt Kongen til velfortjent straf, så vil vi
dog for denne gang se bort herfra, i håb om at
De fremtidig i lignende tilfælde vil skikke
Dem bedre«.
Selv ikke denne barske svada tog modet fra
Flensborg. I den følgende december måned
sendte byen personlige breve med anmodning
om støtte til statholderen, til chefen for Tyske
Kancelli J. S. Schulin og til kongens nærme
ste, den mægtige overhofmarskal Moltke.
Svaret fra sidstnævnte var venligt, men hen
holdende og uforpligtende.24

I København 1749
Det afsluttende fremstød kom året efter. Det
oldenborgske kongehus fejrede 300 års jubi
læum i oktober 1749, og Flensborgs repræsen
tanter benyttede sig af lejligheden til atter at
rende alle de mægtige på dørene. Den 18.
oktober 1749 ankom borgmester Georg Claeden og deputeret borger Peter Clausen til
residensstaden medbringende et omfattende
bønskrift, som endnu en gang anmodede om
genoprettelse af den frie fart på Danmark.23
Det gjaldt nu om at gøre et godt indtryk, og
lidt materiel hjælp kunne ikke skade. Ved
ankomsten til København bad de to udsen
dinge derfor kollegerne hjemme om at slagte,
ryge og salte to gode okser - de skulle sendes
så hurtigt som muligt - og fordeles til byens
gavn.
Frederik V praktiserede ikke et så person
ligt styre som bedstefaderen Frederik IV. På

dette tidspunkt var langt mere overladt til
bureaukratiet, og kongen resolverede kun på
deres forestillinger. Det var med andre
ord over for kollegierne, der skulle sættes
ind.
Forbigåes burde kongen dog ikke. Ved hen
vendelse til overhofmarskal A. G. Moltke fik
Claeden og Clausen om middagen den 24.
oktober adgang til kongens offentlige taffel.
Kongen tog mod memorialen og svarede nå
digt, at hvad der var muligt skulle blive gjort.
Da de derefter på givet tegn ville forlade kon
gens gemak, hvor kongefamilien og de for
nemste ministre spiste, fortalte en page, at
dronningen havde drukket på Flensborgs
sundhed. En anden page kom med ordre fra
kongen, at de ikke skulle forlade slottet, men
først trakteres. De blev ført til den ældste
kammertjeners værelse og lige til kl. 5 om
aftenen beværtet med mad og herlige vine. I
champagne og hvid bourgogne blev der tømt
flere pokaler. Kongen lod endog kammertje
neren kalde til sig for at være sikker på, at der
ikke manglede noget i beværtningen, og han
lod spørge, om de var tilfredse.
Audiensen forløb altså godt; men dermed
var sagen ikke afgjort. Morgenen efter var de
en rum tid hos chefen for Tyske Kancelli, J. S.
Schulin. Alle medlemmer af Kommercekolleigiet, Rentekammeret osv. planlagde de at
opsøge for på den måde at kunne påvirke
forestillingen for kongen - blot lagde de
mange tilrejsende og gallafesterne i forbin
delse med jubilæumsfestlighederne i dagene
28., 29. og 30. oktober hindringer i vejen. I tre
dage var byen illumineret, grundstenen til
Marmorkirken blev nedlagt, og en mængde
gårde var smykket med dekorationer.
I den følgende tid prøvede flensborgerne
energisk at snuse sig til sagens behandling i
Kommercekollegiet og at erfare indholdet af
den afsluttende forestilling til kongen. Em-

23. Brevet af 1742 3. nov. findes i Flensborg byarkiv A 301 Bd 3. Som reaktion på Flensborgs påstand om
at lide skade ved forbudet mod fri handel på Danmark-Norge anførte Kommercekollegiet her resulta
tet af en undersøgelse af byens handel på DK-Norge iflg. toldbøgernes tal. Disse viste en meget
beskeden mængde fortoldede varer, og kollegiet konkluderede, at byens handel på DK-Norge følgelig
måtte være ubetydelig!
24. Flensborg byarkiv A 301 Bd 3, 1748 27. juli.
25. Flensburg Geschichte einer Grenzstadt, 1966, s. 187 og s. 591 note 113. - Kilder til det følgende i øvrigt
Flensborg byarkiv A 301 Bd 3. - Om jubilæet se Carl Bruun: Kjøbenhavn bd. 3, 1901, s. 240.
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bedsmændenes diskretion blev sat på en hård
prøve.
Den 3. december var løbet kørt. Dagen før
havde kongen resolveret på Kommercekollegiets forestilling, og nu gik svaret af sted.
Flensborg fik lov til at indføre til Danmark og
Norge hør, hørblår, hamp, hampeblår, tjære,
Lyneborg salt, glas, humle, lærreder indkøbt
på tyske messer samt lignende tilladte varer,
forudsat de var indført direkte til Flensborg
fra produktionslandet på egne skibe og mod
erlæggelse af normal told.26 Det var både en
sejr og et nederlag - flensborgere med handel
på Frankrig, England og Holland, f.eks. med
vin, brændevin og krydderier måtte være mis
fornøjede, klædehandlere med handel på
Tyskland kunne glæde sig. Noget havde Claeden og Clausen altså opnået, dog ikke alt.
De fik nu lov at tage hjem. Men først måtte
der takkes af. Endnu engang skrev de en an
søgning, nu ganske kort, om genoprettelse af
de fulde rettigheder: ligesom de danske og
norske undersåtter ærede man det suveræne
overhoved og var i troskab rede til at ofre alt
for kongens liv og gods. Derfor ønskede man
også at blive betragtet som medundersåtter
og at fa ret til at drive al tilladt handel på lige
fod mod sædvanlig told.
Via Moltke fik de igen adgang til kongens
middagsaudiens, og de forberedte besøget
godt. Det var kendt, at hertugen af Augusten
borg og konseilsministrene sad ved kongens
bord. Det gjaldt om, at disse høje herrer var
informeret og venligt stemt, når flensborgerne
mødte op med deres papir. Derfor opsøgte
Claeden og Clausen samme morgen først her
tugen og derpå Schulin. Ministeren lovede
nådigt, at sagerne ville blive behandlet på ny.
De kunne da fortrøstningsfuldt stå over for
kongen ved middagstaflet. Igen var svaret
venligt - sagen ville blive undersøgt på ny man hører næsten Schulin hviske i baggrun
den. De to herrer blev derefter som sidst
beværtet fra kongens køkken og kælder,
og der blev skålet i champagne på lands
faderens sundhed, indtil de blev sendt hjem
kl. 18.

Papiret kunne nu ventes at gå fra kongen til
nærmere behandling i administrationen.
Man måtte derfor prøve at cementere den
gode stemning her. Om morgenen den 16.
december var de hos de to ledende konseilsmedlemmer, Johan Ludvig Holstein og Kri
stian August Berckentin. Hos medlemmer af
Kommercekollegiet, gehejmeråderne Desmercieres og Reventlow, blev de godt modta
get, og sidstnævnte anmodede om at fa en
kopi af den skrivelse, som netop var overgivet
kongen. Samme eftermiddag var de ved hoffet
for at se kronprinsen, den knap et år gamle
Christian (VII) og de to små prinsesser og
kysse deres hænder. Næste morgen måtte
Otto Thott tage mod besøg.
Dermed havde de virkelig gjort deres pligt
- og formentlig juleaften nåede de hjem til
familierne i Flensborg.

Der står kvinder bag alt
Kun fire år efter fandt man det igen nødven
digt at foretage et fremstød i København.
Den 10-årige toldforpagtning nærmede sig
udløbet. Spørgsmålet var nu: skulle man ro
ligt afvente Rentekammerets afgørelser, eller
skulle man indsende ansøgning om forlæn
gelse, evt. forelægge sagen personligt i Kø
benhavn? Borgmester Georg Claeden tog sa
gen i egen hånd. Han tog kontakt, ikke med
Rentekammeret selv, men med en af de kom
mitterede, Otto Georg Pauli, for på den måde
at fa råd om, hvad der var den klogeste frem
gangsmåde.
Forbindelse til Pauli havde der været, al
lerede da toldforpagtningen blev fornyet i
1744. Paulis kone, Anna født Kamphovener,
havde dengang underhånden underrettet
Flensborg om sagens udfald, endnu før den
officielle skrivelse gik fra København. Og hun
havde takket for varer oversendt fra Flens
borg.27
Claeden fandt det derfor naturligt at søge
råd hos Pauli igen. Men han måtte gå var
somt. En embedsmand havde jo tavsheds-

26. Flensborg byarkiv A 301 Bd. 3.
27. Flensborg byarkiv A 21a Bd. 4, 1744 1. febr. A. Pauli til Flbg.
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pligt og kunne i alt fald ikke skriftligt ventes
at røbe ret meget over for flensborgerne. Fru
Pauli kunne altså atter komme på tale som
mellemmand. Den 21. juli 1753 skrev Claeden nu først til hr. Pauli og bad om hans råd.
Han betonede, at det ikke var hensigten at
støde an mod embedseder, ret og samvittig
hed, og at Pauli kunne være sikker på fuld
diskretion. Samtidig gik der brev afsted til
Anna Pauli med bøn om at støtte sagen hos
ægtemanden. Og skulle denne finde det be
tænkeligt at ytre sig for åbent i skriftlig form,
kunne fruen måske formidle svarene. En »reel
tak« blev stillet i udsigt - »sub fide silentii«,
dvs. med løfte om tavshed.
Planen lykkedes. Den 28. juli svarede den
kongelige embedsmand ret intetsigende, at
han ville handle i overensstemmelse med sine
embedspligter. Anna Pauli derimod kunne
samme dag tilføje et mere oplysende brev:
sagen var vanskelig, og det var tilrådeligt sna
rest muligt at indsende en ansøgning om for
længelse. På den måde ville man erfare kam
merets holdning og fa at vide, om der evt.
skulle sendes en deputation til København.
Fremtidige breve bad fruen om at få sendt til
en dækadresse.28
Claeden fulgte rådene. En ansøgning blev
udformet, og en kopi sendt til Anna Pauli.
Hun blev bedt om at spørge sin mand, om
man også skulle rette henvendelse til en an
den af Rentekammerets embedsmænd, Johan
Henrik Bårens.29 Fruen svarede straks: »En
nær ven, som anbefaler sig«, dvs. naturligvis
hr. Pauli, rådede især til at skrive til gehejmeråd Thott, den fornemste i Rentekamme
ret. Bårens burde også have et par ord, og
Kristian Sigfred von Piessen, som var depu
teret for finanserne, kunne man tage kontakt
med, når han snart kom gennem Flensborg.30
Claeden fulgte ikke blot forslagene, men
sendte også erkendtligheder. Den 24. novem
ber kunne Bårens på sin »Haus-Obrigkeits«
og egne vegne takke for tilsendt »køkken-pro
28.
29.
30.
31.

26

vision«. Anna Pauli takkede ligeledes, men
røbede samtidig, at det netop var besluttet, at
toldforpagtningen skulle ophøre. Derfor fore
slog hun nu - i al fortrolighed og på sin
mands vegne - at sende en deputation til
København. Skulle det ikke lykkes at omgøre
den netop trufne beslutning, kunne man må
ske opnå noget andet.
Tre dage efter forelå Rentekammerets af
gørelse om toldforpagtningens ophævelse underskrevet af bl.a. Thott, Bårens og Pauli bestikkelserne havde ikke hjulpet! I Flens
borg var man naturligvis skuffet, men be
sluttede den 1. december at følge rådet og
sende borgmester Claeden og den deputerede
borger, købmand Johann Gerhard Feddersen
til hovedstaden. »Hos kongen, både direkte
og i de høje kongelige kollegier, hvor sagen
behandles« skulle de virke for, at Flensborgs
handlende kunne beholde toldforpagtningen.
De to herrer rejste straks af sted, og takket
være Feddersens selvbiografi fra året 1777 har
vi en ganske levende beretning om denne
lobby-rejse.31 Forfatteren huskede ikke på alle
punkter helt korrekt, men lad ham alligevel fa
ordet for at fortælle om mødet med de store
herrer i København:
»I november 1754 (sie! skal være 1753)
rejste jeg sammen med borgmester Claeden
som byens deputerede til København for at
søge om afhjælpning for den byen berøvede
toldforpagtning. Da vi havde gjort vor op
vartning hos de ministre, som havde indfly
delse på sager af den art, men hos alle kun fik
ringe trøst, så bad vi om at måtte fa audiens
hos Hans Majestæt kongen. Vi havde den ære
at opnå denne ved middagstaflet. Efter at
have overrakt den skriftlige forestilling, fik vi
til svar, at vi skulle opnå alt det, som var muligt.
Idet vi trak os tilbage, kom en page, som
bragte hver en pokal og gav tegn til, at vi
skulle drikke på kongens sundhed. Vi tømte
pokalen med ønsket »Lange lebe des Königs
Haus, dass es niemahls sterbe aus«. Så fik vi rakt

Til dette og det følgende se Flensborg byarkiv A 21a Bd. 4. Se også Kali, 1978 s. 50.
Flensborg byarkiv A 21a Bd. 4, 1753 1. sept. Claeden til Anna Pauli.
Flensborg byarkiv A 21a Bd 4, 1753 4 sept. Pauli til Claeden.
Flensborg byarkiv A 222. - cf. uddrag af biografien i Das Flensburger Schiflergelag in Vergangenheit
und Gegenwart, 1979, s. 75 f. Uddragene fra selvbiografien her er oversat fra tysk.
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endnu en pokal, som vi tømte på samme
måde. En anden page ledsagede os til den
første kammertjener, justitsråd Bruun, som
havde til opgave at foranstalte, at vi spiste til
middag der. Da det kongelige taffel var hæ
vet, ringede kongen to gange med klokken.
Det var tegn til, at vor vært skulle komme til
kongen. Denne spurgte ham, om hvordan
han beværtede gæsterne. Anden gang bad
han ham om at rekvirere tre flasker af den
bedste champagnevin fra kælderen. Vi knæk
kede da også halsen på dem og drak på kon
gens sundhed.
Tre dage derefter blev vi hidkaldt til stats
minister von Bernstorffs taffel, og da det var
hævet, førte han os ind i sit kabinet. På kon
gens befaling skulle han meddele, at kongen
havde kastet alt andet end en unåde på byen
(således som vi havde udtrykt os i memoria
len). Denne gang havde han måttet give efter
for kammerforslaget, fordi der i de 30 år, hvor
byen havde haft tolden, kunne foregå mange
ændringer i handelen. Det var altså dermed
ikke sagt, at byen ikke igen skulle have tol
den. Det var blot et forsøg, og byen skulle
ikke dermed være noget berøvet. I det håb
rejste vi afsted fra København og kom lykke
ligt tilbage«.
Håbet skulle dog blive beskæmmet. Alle
rede ganske kort efter afrejsen fra Flensborg
havde det været tydeligt, at rejsen ville blive
en fiasko. Den 8. december vidste man i
Flensborg, at en ny kongelig toldforvalter
ville blive udnævnt - ovenikøbet var det en
søn af den Johan Henrik Bärens i Rentekam
meret, som Flensborg havde betænkt med
»køkken-provision«. De to lobbyisters vigtig
ste aktivitet i København blev da at gøre
ministrene deres opvartning for i al alminde
lighed at skabe sympati for Flensborg. Men
også det kostede: et halvt år senere fik de
erstattet deres udlæg inch diæter, i alt
864 mark 15 skilling, et ikke ubetydeligt be
løb.32

Korruption i administrationen?
Flensborgerne var ihærdige i deres forsøg på
at påvirke regeringskontorerne og selveste
monarken i København. Men fik de noget ud
af det? Var embedsmændene reelt tilgænge
lige for de små »erkendtligheder«. Et klart
svar på et sådant spørgsmål kan næppe gives.
Dog virker det, som om systemet i vid ud
strækning fulgte sine egne vante rutiner uden
i særlig grad at lade sig påvirke af de mange
pressionsforsøg.
De fremgangsmåder, som blev fulgt og de
midler, som blev benyttet, var forskellige gen
nem perioden, alt efter skik og brug i central
administrationen under de tre konger Fre
derik IV, Christian VI og Frederik V. Under
Frederik IV’s meget personlige enevælde var
vejen til kongen kort, og det faldt naturligt at
opsøge monarken personligt. Fra 1725 var
audienserne sat i system, og flensborgerne
satsede derfor ved flere lejligheder på disse
onsdags-audienser. Men hyppigt var reaktio
nen en uforpligtende nådesytring. Den videre
sagsbehandling foregik i konseilet og i kan
cellierne, og det kunne hyppigt være en be
sværlig proces, før den afsluttende kongelige
underskrift forelå. Undervejs måtte de høje
embedsmænd modtage mange besøg, men de
var ikke lette at presse for oplysninger. Sy
stemet kørte reelt bag lukkede døre, uden
hensyn til de mange henvendelser.
Sønnen Christian VTs mere afsondrede
forhold til undersåtterne ændrede stilen. Den
alvorligt arbejdende konge følte sig utilpas
ved mundtlige forhandlinger med deputatio
ner, og han skyede personligt overhæng. Ons
dagsmodtagelserne hørte op, og offentlige taf
ler blev en sjældenhed.33 Det krævede nye
initiativer fra flensborgerne. De versificerede
bønskrifter, overrakt under kongens besøg i
Sønderjylland eller indsendt til kongen i Kø
benhavn, var et forsøg på at trænge gennem
den mur, som nu omgav monarken. Og i
Flensborg forstod man meget dygtigt at tale
det sakralt-pietistiske sprog, som rådede ved
hoffet i disse år.

32. Flensborg byarkiv A 210 a nr. 141, byregnskab 1754 s. 120.
33. Edv. Holm: Danmark-Norges historie 1720-1814, bd. 2, 1894, s. 744.
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Den vennesæle og folkekære Frederik V åb
nede igen adgangen til tronen. Derfor hører vi
nu atter om audienser, og modtagelser ved
kongens middagstaflel blev en hyppig fore
teelse. Vore udsendinge fra Flensborg kunne
imponeret skrive hjem om nådige svar og me
gen opmærksomhed udvist på slottet. Men
hvad betød det reelt? Det var den kultiverede
tone i excellencernes pudrede kreds. Når kon
gen havde taget mod bønskrifterne, gik de
videre til administrationen til behandling. Og
nok kunne man opsøge de højeste ministre og
hyppigt banke på dørene hos embedsmændene i Kancelliet eller Rentekammeret, men
dermed var det ikke givet, at afgørelsen faldt
som ansøgt. Bureaukratiet var ganske vel
etableret, og det arbejdede i vid udstrækning
efter sine egne love - og det var ikke let at
fremkalde afvigelser fra de hensyn, som bag
kontorernes døre blev anset for de sagligt rig
tige.
Var undersåtternes pressionsmuligheder
således reelt meget begrænsede, er det dog
bemærkelsesværdigt at se, med hvilken energi
man opsøgte hovedstaden. Noget lignende er
sikkert også sket fra andre byer, men næppe i
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samme omfang som i den store »kongelige
danske søfarts- og handelsby Flensborg«.
Kongen var statens selvfølgelige centrum, og
her søgte flensborgerne hen. De blev impo
neret over besøgene i de høje sale, og de
kunne dermed bidrage til at cementere op
fattelsen af kongen som den gode landsfader.
Blev man alligevel skuflet, måtte harmen ret
tes mod administrationen. Dette nære forhold
til monarken, og det mere kølige til admini
strationens bureaukrater, skulle leve videre i
Sønderjylland helt ind i vort århundrede.
Gennem tiden fandt det udtryk hver gang
monarken besøgte Flensborg og de andre
købstæder i Sønderjylland. I Flensborg blev
Frederik V og dronning Juliane Marie, Chri
stian VII og Caroline Mathilde, Frederik VI
og hans gemalinde samt deres efterfølgere fej
ret med parader, æresporte, festlige udsmyk
ninger af byens huse, digte og meget mere.
Det var tidens stil - og også det var på én
gang udtryk for en selvfølgelig patriotisme og
for ønsket om at fastholde landsfaderens vel
vilje. Lobby-virksomheden havde mange an
sigter.

Debat

Tyge Krogh:
Svar på tiltale
Pastor Lind fra Esbjerg har kommenteret min
bog »Staten og de besiddelsesløse på landet
1500-1800« i Fortid og Nutid 1989:3. Han
anfører indledningsvis, at han er en uskyldig
lægmand såvel på historieforskningens som
marxismens område. Dette hindrer ham dog
ikke i at fremføre en ganske hårdtslående og
vidtrækkende kritik: Jeg er forblændet af den
marxistiske teori og derfor ude af stand til at
forklare den faktisk forekommende lovgiv
ning, min hypotese reddes kun, fordi jeg hin
drer kilderne i at komme til orde, og han
konkluderer, at jeg udnytter historien i den
ideologiske prædikens tjeneste.
Det er hårde beskyldninger, som er van
skelige blot at vende den anden kind til med
den faglige ære behold. Jeg må da også ind
rømme, at jeg synes pastor Lind læser min
bog ’som Fanden læser bibelen’, og en del af
hans kritik er det vanskeligt at svare andet på
end at henvise til hans af ham selv indrøm
mede manglende kendskab til de spørgsmål,
som diskuteres.
Kritikken falder i to dele. Først bestræber
pastor Lind sig på at vise, at mine teoretiske
overvejelser er luftkasteller uden sammen
hæng med den historiske virkelighed: Fore
stillingen om en udbytningspolitik over for de
besiddelsesløse er en ligning mellem to ube
kendte, og mit statsbegreb er endnu en hypo
tetisk størrelse. Til denne meget polemiske
kritik vil jeg blot kort svare følgende: 1. Jeg
definerer ikke blot ’feudalsamfundet’ som et
udbyttersamfund. Jeg interesserer mig for ud
bytningens struktur, som ændrer sig fra det
feudale til det kapitalistiske samfund med af

gørende følger for den økonomiske dynamik.
2. Begrebet de besiddelsesløse er ikke uklart
defineret. Det defineres som det lag i sam
fundet, der ikke besad eller havde brugsretten
til produktionsmidler, der var tilstrækkelige
til livets opretholdelse. Derimod er laget svæ
rere at identificere empirisk. Der er dog
næppe seriøse faghistorikere, der vil benægte,
at et lag af besiddelsesløse efter den oven
nævnte definition vokser frem i perioden. 3.
Min antagelse, at staten varetager interes
serne hos dem, som besidder den økonomiske
og politiske magt, er naturligvis forenklet,
hvad jeg også gør opmærksom på, men at den
skulle være direkte forkert, er en så usædvan
lig påstand inden for samfunds- og historievi
denskaben, at den kræver mere end en hen
visning til Danske Lov’s fortale for at blive
taget seriøst.
For det andet mener han, at mine konklu
sioner mht. statens fattigpolitik kun opnås i
kraft af et misvisende referat af lovmaterialet.
Jeg skriver, at hovedmotivet til den statslige
intervention i forsorgssystemet i den be
skrevne periode var at hindre arbejdsføres
tiggeri. Dette skete først ved at forbyde dette
og efterhånden gennem en stigende regule
ring af almissegivningen og fattigvæsenet.
Pastor Linds kritik går på to ting. Dels
mener han, at det er fuldt moralsk legitimt at
hindre de arbejdsføre i at tigge. Han finder, at
det er en forudsætning for at realisere enhver
social foranstaltning, at den forbeholdes de
nødlidende, der virkelig har brug for den.
Hertil kan jeg kun sige, at hvis pastor Lind
finder offentlig kagstrygning, æresfortabelse,
forvisning og tidsubestemte arbejdsstraffe
moralsk legitimt til at bekæmpe arbejdsløse,
er jeg meget uenig, men disse vores forskellige
holdninger anfægter ikke min konklusion.
Dels mener han vistnok (det står ikke helt
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klart), at det ikke er hindringen af de arbejds
føres tiggeri, men de fattiges reelle behov, der
er i centrum for den statslige intervention i
fattigpolitikken. Til at vise dette vælger han
ud af den omfattende statslige indgriben i den
sociale forsorg to centrale love fra 1587 og
1708 ud til nærmere analyse. Hans argumen
tation går på, at der i disse love er en række
paragraffer, i 1708-forordningen endda et
flertal af paragraffer, som beskriver, hvordan
forsørgelsen af de fattige skal foregå. Det er
derfor ukorrekt kun at referere de paragraffer,
som vedrører den ’negative’ side af sagen.
Hertil er for det første at sige, at pastor
Lind selv er særdeles selektiv, når han skal
beskrive argumenterne for min påstand. Mit
projekt er at beskrive hovedlinierne i statens
samlede politik over for de besiddelsesløse i
en periode på 300 år. I argumentationen spil
ler den sociale og økonomiske baggrund såvel
som sammenhængen mellem de forskellige
politikområder en betydelig rolle. Dette over
ses fuldstændig i kommentaren. Desuden ind
går de to love, pastor Lind har trukket frem, i
et lovgivningsforløb. Således er det oplysende
for forståelsen af 1587-recessen, at den følger
efter adskillige lovgivninger i det foregående
halve århundrede, som alle udelukkende for
ordner straffe for arbejdsføres tiggeri og be
stemmelser til at hindre dette. Ligeledes er
det af betydning for forståelsen af 1708-forordningen, at den byge af reskripter, der ud
sendtes i 1730’erne, hvor forordningen søgtes
gennemført, for en meget stor del vedrørte de
arbejdsføre tiggeres behandling.
For det andet anfører jeg jo selv, at det
karakteristiske ved begge love er en grundi
gere regulering af tiggeriet og almissegivningen. Det, jeg siger, er, at årsagen til, at staten
går ind i disse reguleringer, er ønsket om at
bekæmpe de omstrejfende arbejdsføre.
Jeg ser altså ikke mine konklusioner rokket
ved den fremførte kritik. Derimod kunne kri
tikken tyde på, at begrænsningerne i konklu
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sionernes rækkevidde mht. fattigforsorgen
måske ikke er tilstrækkelig tydeligt trukket
op. I analysen af lovm otiverne til den stats
lige indgriben er der mange sider af det, jeg
kalder den sociale reproduktion, jeg ikke for
holder mig til. Det er som indledning til be
handlingen af tiggeri- og fattigvæsenslovgiv
ningen (s. 51-52) understreget, at den stats
lige lovgivning må ses som bestræbelser på at
ændre i en allerede eksisterende social repro
duktion, hvori fattigforsorgen indgår.
Det, jeg derimod ikke udtaler mig om, er de
motiver, der i almindelighed driver forsorgen.
Jeg mener ikke, at den lovgivningsanalyse,
der ligger til grund for bogen, kan berettige til
konklusioner på dette område. Sagen er, at
det ikke er fattigforsorgen som sådan, der har
lovgivernes interesse, men derimod græn
serne for denne forsorg. Når fattiglovene af
1587, 1708 og 1803 går ind i en nærmere
regulering af forsorgen, er det ud fra en inter
esse for at begrænse antallet af de omvandrende
personer, der er berettigede til at tigge, for
derigennem des effektivere at kunne be
kæmpe de omvandrende arbejdsføres tiggeri.
Hermed siger jeg ikke, at lovgiverne var
ligeglade med fattigforsorgen i øvrigt. Lov
givningsmagten anerkendte som resten af
samfundet forsorgens berettigelse, men man
fandt ikke, at det tilkom lovgivningen at fast
sætte omfanget af de gaver, der skulle ydes.
Dette hang antagelig både sammen med den
centrale betydning den individuelle barm
hjertighed antoges at have for sjælens frelse
og med en uvilje mod at give gruppen af
fattige uarbejdsdygtige som sådan rettighe
der.
Hele problemstillingen om motiverne til
fattigforsorgen er i øvrigt både kompliceret og
meget interessant med det stadige samspil
mellem humanitære motiver og så givernes
egeninteresser. Det er et spørgsmål j e g gerne
ved lejlighed vil arbejde videre med.
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Knud Prange: Lokal Historie - en håndbog. 255 s.,
ill., Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989,
indb., kr. 188,-.
»Lokalhistorie er virkelig umådelig krævende vi
denskab, og det er netop derfor den er værd at
dyrke«. Med denne bemærkning, der falder i det
afsluttende »Vejs ende«-afsnit, har forfatteren gi
vet en præcis karakteristik af den platform, hånd
bogen er bygget over. Dette grundsyn giver frem
stillingen styrke, men rummer også en afgørende
begrænsning.
Forfatteren indrømmer gerne sin gæld til den
omfattende litteraturlistes værk nr. 1, Johan
Hvidtfeldts Håndbog for danske lokalhistorikere
fra 1952-56. Knud Prange var da også medfor
fatter af den »Vejledning i lokalhistorie«, DHF i
1985 udgav som en moderne fornyelse af den klas
siske håndbogs indledende afsnit. Et hjertesuk i
1985-vejledningen (s.81f) over de trange pladsfor
hold kan måske være med til at forklare, at for
fatteren nu har valgt at udsende sin egen, mere
omfattende håndbog.
Pranges håndbog er bygget efter den hvidtfeldtske model: en indledende diskussion af selve fæno
menet lokalhistories udvikling gennem tiderne. På
det grundlag tager Prange lokalhistorikeren ved
hånden og følger ham (hende?) på den lange van
dring gennem forskningens arbejdsmark: fra pro
blemet med overhovedet at komme i gang via me
todiske overvejelser gennem de lokale arkiver og
andre samlinger til det statslige arkivvæsens la
byrintiske gange. Vandringen slutter med en
række gode og ret så grundige råd om selve for
midlingen, der opfattes som lig med den populære,
videnskabeligt funderede afhandling.
Håndbogen afrundes af en velordnet og om
fattende litteraturfortegnelse (479 numre i alt).
Prange henviser flittigt til den gennem fremstil
lingen, og med den har enhver, der arbejder inden
for det lokalhistoriske felt, faet et værdifuldt red
skab i hænde.
Dansk lokalhistorie anno 1990 er et væsentligt
mere sammensat og modsætningsfyldt fænomen,
end det var, da Hvidtfeldt skrev sin håndbog.
Prange sondrer på en overskuelig og afklarende
måde mellem tre hovedstrømninger: den »folke
lige«, identitetssøgende lokalhistorie, de videnska
belige punktundersøgelser og den såkaldte »ny«
lokalhistorie, der med udgangspunkt i Leicester-

og Annales-skolerne sigter mod at beskrive det
hele menneske i det nære samfunds totalitet. Son
dringen mellem amatører og professionelle finder
Prange ikke særlig frugtbar. I stedet anser han det
med rette for mere fordelagtigt at sondre mellem
forskellige lokalhistoriske genrer, alt efter arbejdets
karakter og hensigt.
Den aktuelle mangfoldighed placeres i nogle
korte rids i et historisk perspektiv. Med udgangs
punkt i oplysningstidens topografier betragtes dels
landsarkiverne, dels den folkelige egnshistories ud
vikling i 1800-tallets sidste årtier. Mellemkrigs
tiden blev præget af et voksende engagement fra
professionelle historikeres side for at højne den
faglige og metodiske standard. Det er vel netop i
det perspektiv, man skal se Hvidtfeldts håndbog.
Afgørende nybrud i efterkrigstiden har været mu
seumsloven af 1958, der betød en afgørende pro
fessionalisering af museumsverdenen, og bølgen af
lokalhistoriske arkiver, der til gengæld bragte
mange nye folkelige kræfter frem.
Den videnskabelige forskningsproces er den
ganske omfattende vejlednings grundlag: den vel
afgrænsede problemformulering, det bevidste valg
mellem forskellige kildetyper, anvendelsen af kil
dekritisk metode, notatteknik, hensigtsmæssig be
vægelse fra leksikalske værker via bibliografier og
trykt litteratur til lokalarkivernes og især det stats
lige arkivvæsens omfattende samlinger og de hjæl
pemidler, der her står til disposition for lokalhisto
rikeren.
Altsammen er fremstillet kyndigt og omhygge
ligt, båret af forfatterens mangeårige, praktiske er
faring som arkivmand og vejleder for universitets
studerende. Her ligger dog også en problematisk
begrænsning i synsfeltet: museerne spises af med
mindre end to sider (s.l47f), og det etnologiske
feltarbejde med dertil hørende interviewteknik
m.v. inddrages ikke. Dagsordenen er sat af det
traditionelt afgrænsede videnskabsfag historie. I
den forbindelse kan man også beklage, at samtids
historien - med bl.a. undersøgelser af bevægelser,
sociale grupper, hverdagskultur og ændringer i
livsformer og bevidstheder - tilsyneladende ikke
har forfatterens interesse. Så godt som alle ek
sempler i bogen er fra før århundredskiftet. Det er
særdeles uheldigt, at en generel håndbog som
denne ikke peger på de særlige metodiske og ma
terialemæssige problemer, der knytter sig til arbej
det med lokal samtidshistorie. Både set fra et forsk
ningsmæssigt synspunkt og fra et folkeligt identi-
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tetssynspunkt er det påtrængende nødvendigt at fa
taget fat på den historie, der endnu befinder sig »i
mands minde«.
Bogens formål er »at slå nogle porte på vid gab«,
og den ønsker at favne bredt: fra begynderen, der
skal sættes i gang til den professionelle forsker, der
ikke tidligere har beskæftiget sig med lokalhistorie.
Et så bredt sigte er vel i sig selv diskutabelt.
Resultatet kan let blive, at ingen af målgrupperne
føler sig truffet. Pranges fremstilling er så grundig i
sin problemdiskussion og så optaget af at fastholde
videnskabsidealet, at de fleste nybegyndere for
mentlig vil føle sig tynget i knæ på forhånd. Om

mænd, således f.eks. ikke landhåndværkerne, men
kun den del af husmandsgruppen, der var småbrugere - men så også lige meget, hvor små brug der
end var tale om.
I seminaret deltog deltagere fra Norge, Sverige
og Danmark, men hvis vi koncentrerer os om de
danske bidrag, er indholdet her i høj grad forsk
ningsoversigter, der opsummerer vor viden eller
rettere sagt uvidenhed på området. Oversigter er
dog naturligvis heller ikke unyttige. Det er imid
lertid tydeligt, at der ikke har været ubegrænsede
pengetanke til rådighed for husmands-forskning.
Man kan dog også finde nye konkrete danske

vendt vil de m etodiske betragtninger og den d etal

undersøgelser b lan d t sem inarbidragene, således

jerede vejledning i forbindelse med arbejdsteknik
og sproglig fremstilling forekomme den rutinerede
professionelle eller amatør lidt for selvfølgelige.
Pranges håndbog placerer sig klart i forlængelse
af den tradition, der vil »højne« lokalhistoriens
niveau gennem videnskabcliggørelse. Denne be
stræbelse har uden tvivl sat sig frugtbare spor - og
det vil også kunne gøre det i den fremtid, Prange
skriver for. Men skal den lokale historie bevare sin
dynamik i de kommende årtier - og det skal den! må såvel forsknings- som formidlingsbegrebet ud
vides betragteligt. I virkeligheden udvikler den
moderne lokalhistoriker sin erfaring - og ikke
mindst selvtillid - ved at indgå i en række for
midlingssammenhænge af visuel, auditiv og skrift
lig karakter. Ofte i et direkte fællesskab med andre.
En lokalhistoriker af denne type (hun eller han)
har brug for en helt anden slags vejledning, end
den arkivlæsesalens »lonely rider«, Prange skriver
for.

f.eks. Asger Th. Simonsens artikel: »Småbruger
eller daglejer? En sammenligning af bebyggelsen
og den sociale forandring i et lollandsk og sydvest
jysk sogn 1800-1900«, hvor den jyske hedehus
mand, der i det væsentllige var småbruger, kontra
steres med den lollandske husmand, som hoved
sagelig var daglejer. Undersøgelsen er et smukt
eksempel på, hvor store regionale forskelle man
kan finde inden for Danmarks grænser, men viser
også, at den formelle skelnen mellem gårde og huse
ved et areal vurderet til én tønde hartkorn, ikke er
særlig funktionel på den dårlige jyske jord.
Nyt stof er der også at hente i Hans Chr. Johan
sens: »Husmænd og befolkningsudvikling 17501850«, hvor det ofte gentagne udsagn, at befolk
ningsvæksten medførte, at mange gårdmandsbørn
måtte nøjes med et husmandssted, tages under
kritisk revision. Udsagnet bygger på en implicit
antagelse om, at gårdmandsfamilier og husmands
familier demografisk set opførte sig ens. Med et
stort set konstant antal gårde og et voksende antal
huse er det klart, at noget sådant vil medføre, at
mange gårdmandsbørn ender som husmænd eller
husmandskoner. Selv om mange gårdmandsbørn
rent faktisk endte i husmandskår, viser Johansens
undersøgelser nu, at der er »for få« gårdmands
børn mellem husmændene i forhold til det, man
skulle vente ud fra en antagelse af ens demografisk
opførsel i de to grupper, og blandt grundene hertil
er, at gårdbrugerhusstandene blev større fra 1787
til 1845 - samtidig med at fertiliteten i gårdmands
familierne faldt væsentligt. Forudsætningen om
ens demografisk opførsel i de to grupper holder
altså ikke. Disse resultater er nogle af de første fra
Johansens repræsentative stikprøve af 200 fynske
gårde, der er fulgt gennem det 18. og 19. århun
drede.
Den i og for sig mest illustrative artikel om
husmændenes kår i slutningen af 1900-tallet og
begyndelsen af dette århundrede, er Palle Friis
artikel om bevaring af et husmandssted som le
vende museum, hvor det godtgøres, at i dag skal
bruges mindst to personer med en 38-timers ar
bejdsuge til at drive en sådan enmandsbedrift, hvis
det skal gøres efter datidens metoder. Bogen har
dog også læseværdige artikler om de sociale og
politiske aspekter ved husmandspørgsmålet

Knud Holch Andersen

Helle Damgaard og Per Grau Møller: Huse og
husmand i fortid og nutid. Småbrugets udbredelse i
Norden. Beretning fra det 12. bebyggelseshi
storiske symposium ved Odense Universitet
afholdt den 2.-4. november 1988, Odense
Universitetsforlag 1989, 192 sider, kr.: 192,-.
Gruppen med navn »Bebyggelse og agrarøkonomi
- Fynsprojektet« har valgt at fejre stavnsbåndsju
bilæet ved at holde et symposium om den gruppe i
landbosamfundet, hvis forhold ikke forbedredes
som følge af landboreformerne i slutningen af
1700-talIet, men snarere forværredes - d.v.s. husmændene.
Husmænd er dog ikke noget entydigt begreb.
Når f.eks. en person i en folketælling benævnes
som »husmand«, vil der med Per Grau Møllers
formulering fra bogens indledning ofte være tale
om »en skøn blanding af bolig- og tfrAzwztfbe tegnei
ser«. Det, man på seminaret har ønsket at be
skæftige sig med, er dog ikke enhver form for hus
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1840-80 og om statshusmændene med brug op
rettet efter statshusmandslovene fra 1899 og frem og så naturligvis de norske og svenske bidrag, som
generelt i højere grad end de danske bidrag synes
at bringe nye konkrete forskningsresultater.
Poul Thestrup

John Rogers (red.): Kustbygd i forandring 16501950. Familj och hushåll i nordiske fiskesamhällen.
Meddelande från Familjehistoriska projektet,
Historiska institutionen, Uppsala universitet,
Nummer 8, Uppsala 1989, 130 sider.
I løbet af 1970erne etableredes i alle de nordiske
lande en husstands- og familiehistorisk forskning
med udgangspunkt i historisk-demografiske un
dersøgelser. Det vil derfor være naturligt nu at
foretage tværgående sammenligninger m.h.t. hus
standsstørrelse og -struktur mellem de nordiske
lande. Specielt David Gaunt’s forskning har imid
lertid for Sveriges vedkommende vist store regio
nale forskelle i husstandsstrukturen begrundet i
erhvervsstrukturen. Hvis en fællesnordisk sam
menligning skal have mening, bør man derfor i de
enkelte nordiske lande undersøge husstande med
samme socio-økonomiske baggrund. Jordbrugs
strukturen i de nordiske lande er så forskellig, at en
sammenligning af jordbrugerhusstande ikke vil
have nogen mening, selv om jordbrug de fleste
steder var den altdominerende erhvervsform.
Kystsamfund er derimod en økotype, som man
med sikkerhed har kunnet finde i rimelig ensartet
form i alle de nordiske lande. I samtlige nordiske
lande har således eksisteret kystsamfund, som op
levede en udvikling fra relativt primitivt kystfiskeri
med små åbne både bemandet af én husstand til en
højteknologisk og kapitalkrævende fiskeindustri
organiseret af kapitalstærke individer eller selska
ber.
På denne baggrund etableredes i 1986 et fælles
nordisk projekt for at gennemføre en komparativ
udforskning af familie- og husstandsstruktur i de
nordiske kystbygder. Som første led udarbejdedes
rapporter om udviklingen af fiskeriet i de enkelte
lande og forskningsstatus m.h.t. familie- og hus
standsstruktur i kystsamfundene. Det er disse rap
porter, der er publiceret i den nu fremkomne pub
likation. Den rapport, som set i en dansk sammen
hæng naturligvis påkalder sig størst opmærksom
hed, er skrevet af Hans Chr. Johansen og bærer
titlen: »Den danske fiskerbefolkning i perioden fra
ca. 1700 til 1914«. Selv om den kun er på 30 sider,
er den absolut værd at stifte bekendtskab med.
Ikke mindst fordi der aldrig er blevet skrevet en
videnskabelig generel dansk fiskerihistorie, og ar
tiklen derfor giver en meget nyttig oversigt over
erhvervets udvikling både med hensyn til lokali
3
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sering, organisering og teknologi. Hovedparten af
artiklen handler dog om fisker-husstandenes sam
mensætning, og her fremdrages også en række be
mærkelsesværdige træk.
Kildegrundlaget til udvælgelse af undersøgelses
sogne og undersøgelse af husstandsstruktur har
naturligt nok været folketællingerne. Ved den sam
tidige behandling af folketællingsmaterialet er det
dog først for 1890-folketællingen, at fiskere er op
talt som en særlig gruppe. Hans Chr. Johansen har
derfor foretaget en præliminær udvælgelse af »fi
skersogne« ved at tage de sogne, der i 1890 enten
havde mindst 15% af befolkningen eller mere end
200 personer forsørget ved fiskeri. Det første kri
terium giver 32 sogne i Jylland og 14 på øerne,
mens inddragelsen af det andet kriterium yderli
gere giver 3 sogne i Jylland og 8 på øerne. Det er
bemærkelsesværdigt, at Esbjerg ikke kommer med
ved anvendelse af nogen af kriterierne. Her var i
1890 kun 138 (eller omkring 3%), der levede af
fiskeri. Til gengæld kommer et sogn som Gimsing
ved Limfjorden med, selv om det i dag kun i ringe
grad forbindes med fiskeri. Sognet havde nemlig i
1890 213, der forsørgedes ved fiskeri. Forklaringen
(som kunne have været anført i artiklen!), ligger i,
at der i 1894 udskiltes et nyt sogn ved navn Struer
af det daværende Gimsing sogn.
Af de i alt 57 sogne, der i første omgang på
denne måde er karakteriseret som fiskersogne ud
fra 1890-folketællingen, er familiestrukturen
blandt fiskerbefolkningen i 7 sogne særligt under
søgt ud fra 1845-folketællingen. Det er Agger, An
holt, Sæby, Vile (ved Limfjorden), Kerteminde,
Torup (på Sjællands nordkyst ved indsejlingen til
Isefjorden) og Ibsker. Hovedkonklusionen er, at
mens alt tyder på, at der i det 18. og 19. år
hundrede har været en klar gårdmandshusstands
type og en klar husmandshusstandstype, der for
hver af de to kategorier var nogenlunde ens ud
over hele landet, så har fiskerhusstandene været
betydelig mere uhomogene i landets forskellige
kystegne. Forskellen kommer især frem med hen
syn til, hvor længe børnene blev boende hjemme,
og i hvilket omfang man optog tjenestefolk i hus
standen. Johansen fremsætter her den rimelige hy
potese, at forskellen mellem fiskersognene vil
kunne forklares gennem et nærmere studium af
fiskeriets organisation i de enkelte kystregioner.
For to af sognene, Agger og Anholt, er der des
uden det specielle forhold, at alders- og kønsstruk
tur tyder på en efter tidens forhold helt unormal
høj spædbørnsdødelighed. Denne hypotese vil en
familierekonstitutionsundersøgelse kunne be- eller
afkræfte, og da der foreløbig ikke er noget, der
tyder på, at en sådan vil blive gennemført inden for
projektets rammer, er der her en idé til et par
lokale undersøgelser.
Af bogens bidrag fra de andre nordiske lande er
det sådan, at det islandske bidrag af Gisli August
Gunnlaugsson, det svenske af John Rogers og det
finske af Beatrice Moring alle behandler såvel fi-
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skerierhvervets udvikling som fiskeribefolkningens
husstandsstørrelse og -struktur, mens det norske af
Ståle Dyrvik næsten udelukkende behandler er
hvervet. Det kunne synes mærkeligt, at en garvet
historisk demograf som Ståle Dyrvik falder ved
siden af på denne måde, men forklaringen ligger i,
at Lofotenfiskeriet, som var langt det væsentligste
norske fiskeri i den behandlede periode, var et
sæsonfiskeri i to måneder sidst på vinteren, hvortil
folk, som resten af året ikke ernærede sig af fiskeri,
kom sejlende fra steder, som lå op til 400-500
kilometer sydpå på den norske kyst. Da det væ
sentligste norske fiskeri var deltidsfiskeri, må man
formode, at mange andre faktorer end fiskerinæ
ringen har påvirket husstandsstrukturen i disse
familier.
Selv om den foreliggende publikation er den
første fra projektet, synes den dog allerede som så
mange andre nordiske sammenligninger at vise, at
vel føler vi fællesskab i Norden, men konkret er
forskellene faktisk ret store. Alligevel må de føl
gende publikationer fra projektet imødeses med
forventning.
Poul Thestrup

Arkivalier vedrørende Københavns TEKNISKE
STYRELSER til ca. 1858 i Københavns Stads
arkiv. Arkivfortegnelse udg. af Københavns
Stadsarkiv 1989. Kr. 40,-.
Som tillæg til Historiske Meddelelser om Køben
havn 1974 udsendte Københavns Stadsarkiv dette
år en guide over Stadsarkivets indhold. Guider er
nyttige til at give en oversigt, hvilke embeders og
institutioners arkiver man kan finde i et stadsarkiv
eller landsarkiv, men guider giver sjældent noget
svar på, om de sager, man i praksis har brug for,
rent faktisk findes i arkiverne. Dertil er guider for
summariske.
Det må derfor hilses velkomment, at Køben
havns Stadsarkiv siden 1985 tilsyneladende syste
matisk har været i færd med at udgive egentlige
registraturer over arkivernes indhold. Først kom
fortegnelsen over Magistratens sekretariatsarkiver
1805-57 (1985) og over Magistratens arkiv gene
relt 1275-1805 (1986). I 1988 fulgte en mere over
sigtspræget fortegnelse over Københavns arkiver i
perioden 1858-1908 og en registratur over arkivali
erne vedrørende Bistrup gods 1661-1921. I 1989 er
man nået frem til arkivalierne vedrørende Køben
havns tekniske styrelser til ca. 1858.
Ud fra det ovenstående kunne den nye registra
turs periodcafgrænsning synes ulogisk. Hvorfor
starter den ikke i 1805, når Magistratens arkiv
indtil 1805 lige er blevet dækket afen registratur?
og hvorfor ender den ikke præcis i 1857/58, men
går til »ca. 1858«? I begge tilfælde ligger svaret i,
at det ikke var alle byens anliggender, der styredes
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af Magistraten. Tekniske anliggender blev ofte sty
ret af specielle kommissioner: brolægningskommis
sion, vejkommission, vandkommission etc. Perio
den før 1805 er altså ikke systematisk dækket af
materialet i Magistratens arkiv. Ved Lov af
4.3.1857, der i h.t. bkg. af 30.12.1857 trådte i kraft
1.1.1858, blev de københavnske tekniske kommis
sioner nedlagt, og området styredes herefter af
Magistratens 4. afdeling. Der var dog én und
tagelse. Brandkommissionen eksisterede videre til
1870, og sager om brandvæsen (samt den derunder
hørende byggesagsbehandling) er derfor medtaget
i den nye registratur til dette tidspunkt. Derfor
titlen »til ca. 1858«.
Da det tekniske område gennem tiden har været
styret af de forskellige tekniske kommissioner med
større eller mindre deltagelse af Magistraten, har
man meget benyttervenligt valgt at udarbejde regi
straturen tematisk og altså tværgående i forhold til
arkivfonds. Under et emne - f.eks. vandforsyning far man således dels opregnet arkivalierne for kom
missionerne, der tog sig af dette område, dels Ma
gistratens sagligt ordnede materiale om samme
emne. Det er og kan naturligvis ikke være sådan, at
alt materiale om disse emner er medtaget i regi
straturen. Der må stadig henvises generelt til Ma
gistratens kronologisk ordnede rækker. Sagligt
ordnet materiale om disse emner i Magistratsarki
vet er derimod medtaget i registraturen ikke blot
som henvisninger, men med komplet gentagelse af
oplysningerne fra den registratur, hvor materialet
proveniensmæssigt hører hjemme. Desuden med
tager registraturen også alt regnskabsmateriale om
de tekniske emner i perioden, selv om regnska
berne proveniensmæssigt hører hjemme i de regn
skabsførende og reviderende myndigheders arki
ver, men det ved en »gennemsnits-arkivbruger«
ikke, og derfor er det godt, at regnskabsmaterialet
også er medtaget her.
Registraturens benyttervenlighed går imidlertid
videre. Samtlige afsnit er forsynet med små ad
ministrationshistoriske indledninger. Her kan man
læse om, hvem der egentlig tog sig af hvad på
hvilket tidspunkt, hvad der ikke umiddelbart er
ganske indlysende, hvis man ikke er meget godt
inde i byens historie.
Ligesom i Bistrupregistraturen og i registratu
ren over Magistratsarkivet til 1805 har man i regi
straturen over de tekniske styrelser valgt at bringe
et begrænset antal illustrationer. Her kan der ar
gumenteres både for og imod. Traditionelt vil man
sige, at en arkivregistratur ikke har brug for illu
strationer. I en registratur kan man læse om,
hvilke arkivalier der findes i et arkivfond, og illu
strationen heraf er selve arkivalierne, som man så
kan bestille frem på læsesalen ved hjælp af regi
straturens oplysninger. Der kan imidlertid være
gode grunde til at bringe et vist antal illustrationer
i en registratur. Dels giver det arkivinstitutioner en
mulighed for at profilere sig overfor de bevilgende
myndigheder, som sædvanligvis ikke har nogen
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som helst viden om, hvad arkivalier egentlig er for
noget. Dels giver illustrationer mulighed for via
kombinationen af illustration og tekst at demon
strere, hvad denne type materiale egentlig inde
holder og kan bruges til. Om Stadsarkivets be
væggrund har været den ene eller den anden er
ikke bekendt for anmelderen, men de valgte illu
strationer og de tilhørende forklarende tekster fun
gerer i praksis på begge måder. Den tid, hvor
arkivregistraturer altid nåede på højde med DSB’s
køreplan både i saglighed og kedelighed, er forbi og tak for det.
Poul Thestrup

Ebeltoft arkiverne 1842-1970. Fortegnelse over arki
vernefra Ebeltoft købstad 1869-1970 og omliggende
landkommuner 1842-1970. Ved Harry Christen
sen. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for
Nørrejylland, 1989. Pris: kr. 183,-.
Arkivbenyttere er som regel principielt tilhængere
af, at arkivinstitutioner udsender registraturer. I
praksis har de fleste registraturer dog en meget
begrænset benytterkreds, i hvert fald hvis man skal
skønne ud fra salgstal. Vejledninger til arkivbe
nyttelse sælges i et rimeligt omfang, men de fleste
traditionelle arkivregistraturer benyttes fortrinsvis
til opslag på arkivernes læsesale. Det må derfor
hilses med glæde, at Landsarkivet for Nørrejylland
har forsøgt at give noget så umiddelbart lidet op
rivende som en kommunearkivregistratur en ud
formning, så den er blevet andet og mere end den
fortegnelse, som man slår op i på landsarkivets
læsesal, når man skal udfylde sin bestillingsseddel.
I bogen, som på omslaget også bærer påskriften:
»kommunen - arkivet - historien«, far man for
uden selve arkivfortegnelserne, en indledning, der
handler om, hvordan fortegnelserne benyttes rent
teknisk, men især om, hvilke spørgsmål arkivma
terialet kan bruges til at belyse. På dette punkt har
bogen interesse for alle, der kunne tænke sig at gå i
gang med at anvende kommunalt arkivmateriale.
Desuden finder man i bogen en bibliografi over
litteratur om Ebeltoft og de dermed sammenslut
tede landkommuner samt et tillæg, der betegnes
»Administrativt leksikon«. Om denne betegnelse
er særlig velvalgt kan diskuteres; men det, tillægget
indeholder, er nyttige oplysninger: Kommunernes
areal ved 1960, deres folketal ved udvalgte folke
tællinger 1845 til 1970, kort over befolkningsud
viklingen i området 1845-70, 1870-1901, 1901-1930
og 1930-70, kort over befolkningstætheden i kom
munerne 1845 og 1965, oversigt over de territori
elle ændringer i kommunernes område, lister over
borgmestre i Ebeltoft og sognerådsformænd i sog
nekommunerne samt lister over kæmnere og kom
munesekretærer.
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Selve den del af bogen, som indeholder arkivfor
tegnelserne, er imidlertid også mere umiddelbart
tiltalende, end arkivregistraturer plejer at være.
For hver kommune er gengivet et kort over kom
munens område i 1:100.000, og da bogens trykkva
litet er høj, er det virkelig kort, man kan se noget
på. Der er dog også mange andre illustrationer.
Nogle er gengivelser af arkivalier, og billedteksten
hertil er ofte en lille historie om, hvad et sådant
materiale kan bruges til at belyse. Andre illustra
tioner er simpelt hen fotos fra området illustre
rende de opgaver, som kommunerne tog sig af:
F.eks. »Vejarbejde i Knebel 1959«, eller »Folke
tingsvalg i Ebeltoftkredsen 1913«. Resultatet er
blevet, at man far lyst til at bladre rundt i bogen,
selv om man slet ikke har brug for arkivalier fra
områdets kommuner.
De registreringsprincipper, der er anvendt i ar
kivfortegnelserne, er delvis de samme, som de an
dre landsarkiver bruger for kommunearkiver men også kun delvis. Alle fire landsarkiver ordner
arkiverne efter en systematik, som bygger på grup
peinddelingen i den såkaldte Odder-journalplan.
På Landsarkivet for Fyn, hvor man først begyndte
med at anvende denne systematik, og på Lands
arkivet for Sønderjylland anvendes systemet i sin
tocifrede grundform. Hver arkivenhed har således
her et tocifret, systematisk gruppenummer og her
under et løbenummer. På Landsarkivet for Sjæl
land m.m. har man i den interne systematik føjet et
tredie ciffer til for at få de forskellige arkivalietyper
henhørende til samme systematiske gruppe til altid
at blive opregnet i samme rækkefølge. Det tredie
ciffer bruges imidlertid kun internt, og de trykte
registraturer har derfor kun en tocifret systematik.
Med Ebeltoftregistraturen er Landsarkivet for
Nørrejylland gået et skridt videre. Her har alle
arkivalietyper et trecifret systematisk nummer for
uden et løbenummer herunder. Byrådets/sognerådets forhandlingsprotokoller hedder således her al
tid 101 til »fornavn« - og valgprotokoller altid 150.
Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi systemet
udelukkende agtes anvendt på materiale fra før
1970. Der vil derfor ikke opstå nye materialetyper,
som der skal gøres plads til i systemet. Systemet
har så den fordel, at brugeren hurtigere kan orien
tere sig indenfor et bestemt emneområde, men på
tværs af kommuner. Det er hurtigt - og vil til sin
tid kunne foregå maskinelt - at lave en liste over
hvilke vurderingsfortegnelser (gruppe 331), der er
bevaret fra kommunerne i et større område, f.eks.
et amt. For benytttere, der søger samme type ma
teriale for større områder, ville det imidlertid have
været en fordel, hvis tredie ciffer i den jyske sy
stematik var identisk med tredie ciffer i den sjæl
landske systematik. Lidt samarbejde ville unægte
lig have været på sin plads her.
Den kritik, der kan rejses mod denne - af en
arkivregistratur at være - meget pædagogiske og
flotte publikation, er ellers ikke særligt tungtve
jende. Kortene side 160-161 har signaturer, der er
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svære at skille fra hinanden, og nogle af signa
turblokkene hænger sammen, mens andre står se
parat. Ved illustrationen side 94 far vi at vide, at
det er Øster-Edsby vejen (i Helgenæs kommune) i
længdeprofil 1933, samt at den stærkt bugtede linie
viser den eksisterende vejs stigning og fald, og at
man derfor godt forstår kommunens ønske om en
udjævning. Ganske vist er området meget bakket men så galt, som man umiddelbart far indtryk af
på tegningen, har det dog ikke stået til. Hvis man
ved - eller har en ualmindelig god lup, så kan man
læse det på illustrationen - at længdeprofiler for
veje ofte tegnes med en længdemålestok på 1:1000
og højdemålestok på 1:100, forstår man bedre teg
ningens udseende. Bakkerne er altså relativt ti
gange for høje på tegningen i forhold til det fakti
ske vejforløb. Det kunne den i øvrigt pædagogiske
forfatter godt have forklaret i billedteksten.
På et enkelt punkt er det pædagogiske dog løbet
helt af med forfatteren. På omslaget har han ladet
tre billeder illustrere de tre temaer: kommunen,
arkivet og historien. De tre billeder forestiller Ebel
toft rådhus, »et udsnit fra arkivhylderne« og en
skoleklasse fra en af kommunerne omkring år
1900. Hvis man kender noget til kommunearkiver,
er det imidlertid tydeligt, at »udsnittet fra arkiv
hylderne« ikke viser et eller flere kommunearkiver,
og derfor heller ikke Ebeltoft-kommunearkiverne.
Protokollerne og pakkerne i kommunearkiver er i
mange forskellige formater. Et kommunearkiv ser
derfor noget uordnet ud, selv om det faktisk er
velordnet. Den pædagogiske forfatter har derfor
valgt en illustration, der viser kirkebøger. De er af
ensartet format, og ser derfor mere velordnede ud.
Men hvordan gik det til, at der blev valgt et billede
af kirkebøger på Landsarkivet for Fyn og ikke på
Landsarkivet for Nørrejylland, som udgiver regi
straturen, og hvor Ebeltoft-kommunearkiverne nu
befinder sig? Var fynske kirkebøger det mest nær
liggende eksempel på et velordnet arkiv?
Poul Thestrup

Illuslreret Tidende. Illustrationer a f danske lokalite
ter. Supplement til topografisk fortegnelse. Danske
fortidsminder og monumenter 1859-1924. Af: Mari
anne Duelund, Lis Frederiksen og Hanne
Lund. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole,
61). 1989. 138 s.ill. Kr. 171,-.
De illustrerede blade gik som varmt brød, da de
begyndte at udkomme i udlandet fra 1840’erne.
Danmark fik sin Illustreret Tidende i 1859, og det
har både i samtid og eftertid været en eftertragtet
billedkilde til småt og stort, flygtigt og solidt.
Der er registre i de enkelte årgange, men det er
ikke enhver beskåret at besidde dem i original, og
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desuden er det ikke let at vide, hvilket år der f.eks.
er et særlig godt billede a f - lad os sige Hammers
hus på Bornholm. Det er derfor et stort gode for
alle, der skal bruge illustrationer, at Danmarks
Biblioteksskole har påtaget sig at udarbejde tvær
gående topografiske og emneorienterede fortegnel
ser. Denne bog er oprindelig en del af en hovedop
gave ved bibliotekarstudiet, og den opsamler,
amtskommunevis, hvad der delvist har været ude
ladt i tidligere udgivne topografiske fortegnelser til
Illustreret Tidende, nemlig mindesmærker, sta
tuer, jættestuer og kæmpehøje. Det er brede em
ner, hvor definitionerne ikke er lette, men der er
gjort udmærket rede for det i indledningen. F.eks.
er alle landets »naturlige« ruiner med. Geografisk
spænder det vidt; der er også registreret fortids
minder i Sydslesvig, på Færøerne og Grønland.
Ved de enkelte illustrationer far man mange
gode oplysninger, og for statuer såvel navnet på
personen som kunstneren, der har udført den (i
virkeligheden). Derimod er der ikke oplysninger
om de kunstnere, der arbejdede for Illustreret Ti
dende, og som gav tusinder af mennesker et be
stemt syn på de nationale klenodier med omgivel
ser. En del af tegningerne blev faktisk signeret,
men det er normalt ikke oplysninger, der fremgår
af bladets billedtekster, og derfor ville det naturlig
vis have været et større arbejde at fa dem samlet
op.
Der er sag-, sted- og navneregistre og mange
gengivelser af illustrationerne, som gør det muligt
at fa et godt indtryk af stil og emnevalg inden for
dette betagende nationale område, hvor fortiden
og naturen som regel er stor og de almindelige
mennesker små.
M argit Mogensen

H. V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland.
Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for
Sønderjylland, nr 63. Aabenraa, 1986. 260 s.
111.
Reformationen i Sønderjylland var et årti forud for
reformationen i det kongerigske Danmark, og det
hænger sammen med de kirkelige forhold i Slesvig
stift såvel som den politiske situation i området i
1520’erne. H. V. Gregersen går grundigt til værks
og begynder i tidlig middelalder, da Sønderjyl
lands kirkelige opdeling mellem Slesvig, Ribe og
Odense stifter fandt sted. Derefter tegnes et billede
af tiden lige forud for reformationen, ikke mindst
den sproglige-kulturelle udvikling, der var emnet
for forfatterens disputats Plattysk i Sønderjylland
(1974) og de politiske begivenheder, der førte til
Haderslevs særlige stilling som kollegiatkirke,
d.v.s. en slags filial af domkirken i Slesvig med sit
eget domkapitel, en situation, der i det kongerigske
område kun fandtes i København, hvor Vor Frue
kirke blev kollegiatkirke til domkirken i Roskilde.
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Haderslevs særstilling, også hvad angår sproget
(dansk snarere end plattysk) og modsætningsfor
holdet til Slesvig-bispen gjorde byen til udgangs
punktet for reformationen, da de nye tanker an
kom fra syd omtrent samtidig med, at den nygifte
hertug Christian bosatte sig der. Endelig gives der
en fint afbalanceret billede af romerkirkens sidste
årtier i Danmark med negative såvel som positive
sider, belyst ved et fortrinligt citat af en lutheransk
præst.
Livligt og ikke uden sans for dramatik fortælles
derefter historien om reformationen i Sønderjyl
land fra den første protestantiske præst i Husum til
etableringen af den lutheranske kirke i hele kon
geriget under Christian III. Den materialistiske
historieskrivning far et spark i en diskussion om de
åndelige motiver for den unge hertug Christians
adfærd, der ikke - i første omgang - gav ham
materielle fordele, hvilket jo er såre rigtigt; men
når forfatteren på side 60 vil hævde, at det er
»betegnende for datidens sociale situation«, at bor
gerne ved landdagen i Rendsburg i 1525 undlod at
fremsætte klager over både adel og gejstlighed, så
må man alligevel anbefale en læsning af den nyere
materialistiske/marxistiske nuancerede fortolkning
af reformationstidens klassekamp mellem adel og
borgerskab, som f.eks. Henrik Lundbaks » ...S å 
frem t som vi skulle vare deres lydige borgere« (1985) om
den politiske aktivitet udøvet af borgerskabets le
dere i København og Malmø. Gregersen selv tager
da også fat i næste afsnit på reformationen i køb
stæderne med gennemgang af forløbet i den en
kelte by og skitse af de evangelisk-lutherske sogne
præster. Forfatterens formål er først og fremmest
at belyse den politisk-religiøse udvikling i Sønder
jylland, og han styrer derfor udenom ideologier
med tilhørende årsagsforklaringer på udviklingen.
Der mangler dog ikke små overraskelser til læseren
bl.a. betoningen af cølibatsophævelsens betydning
for præsters overgang til lutheranismen. Forfat
terens stil kan fa en ironisk-pikant overtone, som
når han beregner et sogns overgang til luther
dommen ved præstens børns alder (s. 136), eller
citerer en tidligere historiker »Saa mangen Præ
stemand blev aldrig en Lutheran paa anden
Maade end ved at tage sig en Hustru« (s. 136);
men det har da spillet en vigtig rolle for præsten
som for sognebørnene at fa en officiel og socialt
anerkendt hustru i præstegården.
Af og til spærrer den traditionelle (lutheranske)
opfattelse af reformationstidens skikkelser for et
mere nuanceret syn; således præsenteres Melchior
Hoffmann som en fanatiker, også selv om hans
argumenter ved disputationen i Flensborg ikke vir
ker mere fanatiske end f.eks. Luthers må have
virket på Rigsdagen i Worms; at gendøberne i
Münster »gennemførte et frygteligt tyranni over
for alle anderledes troende« (s. 166), er da rigtigt,
men hvad gjorde lutheranere, calvinister og kato
likker på samme tid over for anderledes troende
(jfr. gråmunkenes uddrivelse)?

Stilen er ligefremt fortællende, og det er faktisk
lykkedes forfatteren at anbringe mange indskud
(småbiografier, historiske tilbageblikke o. lign.)
uden at bryde tråden og/eller forvirre læseren.
Derimod må de gammeldags, nærmest kryptiske
litteraturhenvisninger og den manglende biblio
grafi kritiseres. I et oversigtsværk som dette, hvor
der gås rask til værks, og læserens appetit på mere
dybtgående behandling vækkes, har forfatter og
forlag en pligt at lette opsporingen af den citerede
litteratur og ikke mindst tilkendegive, om det dre
jer sig om en småsag på et par sider eller om en
omfattende afhandling.
Bogen har som bilag teksten af Haderslev-artiklerne fra 1528 (dertil hører en parafrase og gen
nemgang s. 123-135 i teksten), så sammen med
Martin Schwarz Laustens udgave af Kirkeordi
nansen, foreligger nu to vigtige reformationsdoku
menter i tilgængelig form.. Desuden er aftrykt Ge
org Boetius’ indberetning fra 1564 samt sogne
præst Thomas Knudsens beretning fra ca. 1576,
der viser, hvorledes en præst oplevede overgangen
fra den gamle til den nye kirke. Bogen afsluttes
med et navneregister. Den er indbundet i stift
bind, hvilket altid er velkomment og forsynet med
gode illustrationer og kort.
Grethe Jacobsen

Kirkeordinansen 1537/39. Det danske Udkast til
Kirkeordinansen (1537). Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norwegiæ et Ducatuum Sleswicensis Holtsatiæ etc. (1537).
Den danske Kirkeordinans (1539). Tekstud
gave med indledning og noter ved Martin
Schwarz Lausten. Akademisk Forlag, 1989,
ill. Kr. 200,00.
Kirkeordinansens formål var at organisere den
danske kirke efter reformationen, og en af dens
hovedforfattere var Johan Bugenhagen, en af Lut
hers nære medarbejdere, der opholdt sig i Dan
mark i årene 1537-39. Ordinansen er en foreskri
vende, ikke en beskrivende kilde, men da dens
bestemmelser søger at gribe dybt ind i dagliglivet,
giver den mange flere oplysninger om datidens
samfund, end man måske umiddelbart forestiller
sig en kirkelovgivning. Undervisning hørte ind un
der kirkelovgivningen, og man finder bestemmel
ser vedrørende undervisningen i landsbyskolerne
og latinskolerne i købstæderne. Også jordemødrenes virke blev reguleret af kirken, altså deres ånde
lige virke, vel at mærke. Præsten skulle undervise
den lokale jordemoder i den rette tro og i dåbs
ritualet, så hun kunne lære barselskvinderne at
sige de rigtige bønner og foretage nødråb. Hendes
medicinske kvalifikationer gav kirken sig derimod
ikke af med. Derudover fortælles der detailleret om
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sognepræstens arbejde, både i kirken og i sognet,
om præsteenkers rettigheder, om hospitaler og en
delig om munke og nonners stilling i den nye kirke.
Der foreligger, som undertitlen viser, et udkast
til ordinansen på dansk og en trykt udgave på
Latin fra 1537 samt en trykt udgave på dansk fra
1539. Tords ordinansens store betydning for dansk
historie har de tre versioner ikke før nu været
samlet i én udgave. Hidtil har forskerne været
henvist til ældre, ofte svært tilgængelige kildesam
linger eller unøjagtige udgivelser; men nu fore
ligger der en fortrinlig udgave, besørget af den
flittige Martin Schwarz Lausten, der lige har fuld
ført to omfattende studier af den unge lutheranske
kirke samt en oversigt over Reformationen (se
F&N XXXV S. 251-52).
I indledningen gør Schwarz Lausten rede for
den politiske og religiøse baggrund for ordinansens
affattelse, herunder ikke mindst de kompromis’er,
de ivrige reformere var tvunget til at indgå og som
kommer tilsyne i de forskellige versioner af ordi
nansen. En uddybende diskussion af dette må fin
des i hans egne og andres studier, hvortil der hen
vises. Her er imidlertid medtaget nok til, at læ
seren far et overblik over de tre teksters opståen og
indhold. Desuden er der et kort afsnit om origina
ler, senere udgaver og principperne for nærvæ
rende udgave. Noter til Udkastet og den latinske
udgave er begrænset til tekstnoter og holdt på et
minimum, hvorimod der er fyldige realnoter til
1539-teksten. Udgaven afsluttes af et resumé på
tysk, kilde- og litteraturfortegnelse samt person-,
sted- og sagregister. Kort sagt, en eksemplarisk
udgave af en overordentlig vigtig kilde, der nu er
blevet gjort let tilgængelig for alle, der beskæftiger
sig med reformationstidens danske samfund. En
vægtig bog trods det beskedne (men nydelige) ud
seende. Det må dog beklages, at bogen er udgivet
med papomslag, hvorfor flittige brugere nok er
nødt til at ofre en indbinding, der næppe fas under
300,- kr. Er det ikke muligt at tilbyde interesserede
en indbunden udgave af så vigtig en kilde?
Der er kun tilbage at bønfalde Akademisk For
lag om ikke at smække bogen på udsalg om et par
år, som det (desværre) er blevet almindelig forlagspraksis. Den vil (bør) blive efterspurgt og
brugt mange år frem i tiden.

afskaffelsen deraf i 1783 og skriftemålet indtil det
fra 1750’ernes midte ikke længere var nødvendigt
at gå til skriftemål for at kunne gå til alters. Med
forfatternes ord er det en afhandling om sjælesorg
og sjælesorgsteknik.
Når næsten en fjerdedel af bogen bruges til at
beskrive danske (legemlige) besættelsessager og på
at diskutere dette fænomen i en europæisk sam
menhæng, skyldes det med Gørlitz’ og Hoffmanns
egne ord en ide om, at »en udbredt viden om
djævlebesættelser og en udbredt helbredelsesprak
sis hele tiden havde spillet« en rolle i exorcismedebatten i det sekstende århundredes Danmark.
Ideen er, at der havde eksisteret en »folkelig for
ståelse« af sammenhængen mellem exorcisme og
legemlige besættelser; af samme grund rejser
spørtsmålet sig uvilkårligt: hvilken »exorcisme-debat« behandler Gørlitz og Hoffmann egentlig? Den
debat, der udspillede sig 1606-1607, og som be
handles på sølle 14 sider, var i udpræget grad
noget, der foregik i kirkelige kredse.
Sammenhængen hænges op på et citat fra biskop
Mogens Madsen i Lund, der i et brev til biskop
Peder Winstrup ønskede exorcismen ved dåben
afskaffet, fordi ordlyden gjorde det nemt for menig
mand at forstå det som omhandlende en legemlig
besættelse. I forbindelse hermed oplyses det imid
lertid, at den lærde teologi efter 1606/1607 an
strengte sig for at lægge »afstand mellem de fæno
mener, der beherskede henholdsvis de udøbte børn
og de legemligt besatte«. De fire besættelsessager,
der omtales, dokumenterer på ingen måde, at der
skulle have eksisteret en forbindelse som påstået.
Eller udtrykt på en anden måde: vi står med en
bog, der for tre fjerdedeles vedkommende behand
ler det beskrevne formål: sjælesorg og sjælesorgs
teknik, og for en fjerdedels vedkommende blot er
unødvendigt fyldstof.

Grethe Jacobsen

Hvis man havde sat næsen op efter en beretning
om justitsmord, snaphaner og de svenskes gru
somme behandling af disse ved domstolene, skuffes
man sørgeligt. Inger Dübecks bog er et arbejde om
de forvaltnings- og statsretlige aspekter af de tid
ligere danske områders overgang til svensk styre.
Såvel Brømsebrotraktaten af 1645 som Køben
havnertraktaten af 1660 indeholdt bestemmelser
om, at de afståede landsdele skulle forblive ved
deres hidtil brugte lov og ret. Domstolene i Skåne,
Halland og Blekinge skulle således fortsætte med
at benytte de eksisterende love (Jyske Lov, Skån
ske Lov og Sjællandske Lov), danske recesser og
forordninger ved domsafsigelserne. Ovenikøbet

Kim Gørlitz og Ole Hoffmann. Djævlen i kroppen Synden i hjertet. Akademisk Forlag, 1987. 173 s.
Kr. 128,-.
Bogen er en bearbejdning afGørlitz og Hoffmanns
specialeopgave i historie om djævlebesværgelse og
skriftemål. Nærmere bestemt behandler den den
danske lutheranske kirkes brug af exorcisme indtil
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Jens Chr. V. Johansen

Inger Dübeck: Fra gammel dansk til ny svensk ret.
Den retligeförsvenskning i de tabte territorier 1645 1683. Rigsarkivet - G.E.C. Gad, 1987. 128 s.
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var den svenske kong Karl Xis tanke, at retsvæse
nets försvenskning skulle ske varsomt; »folk skulle
lidt efter lidt selv ytre lyst dertil, så at det ikke
havde udseende af tvang«.
Mens svenskerne hurtigt udskiftede de danske
ridefogeder med svenske befalingsmænd i forvalt
ningsembederne, foregik udskiftningen på dom
stolsområdet langthen i overensstemmelse med
fredstraktaterne og Karl XIs planer. Af 91 fogeder
i generalguvernementet Skåne, Halland og Ble
kinge var der i perioden 1658 til 1683 kun fire
svenske, mens ingen af de 61 tingskrivere var sven
ske. Det synes indlysende, at denne fortsættelse af
danske embedsmænd og love hæmmede forsvenskningsprocessen. Ikke desto mindre ville det have
været umådeligt oplysende, hvis Inge Dübeck
havde gennemført en analyse af retspraksis; (hvil
ket hun da også selv indrømmer s. 90). Især fordi
årsagerne til den tilsyneladende meget hårdhæn
dede indførelse af svensk lov i 1682-1683 forekom
mer uklare. I løbet af 1681 ansøgte almuen i Bo
huslen om at få lov til at overgå til svensk ret, den
svenske konge accepterede (naturligvis) dette for
trinlige forslag, og i løbet af 1683 indførtes svensk
lov og rettergangsordning alment i de gamle
dansk-norske provinser. Lad gå med at svensk lov
blev indført i Bohuslen, når almuen nu alligevel
havde ansøgt derom, men hvorfor det også skete i
Skåne, Halland og Blekinge, gives der ingen fyl
destgørende forklaring på.
Bogens tyngdepunkt er arkivhistorisk og forvalt
ningsretligt; ifølge fredstraktaterne skulle dansk
administrativt materiale såsom jordebøger (til
brug ved beregning af skatteudskrivelse) og rets
protokoller udleveres til svenskerne. Ifølge en
svensk tradition skete dette ikke. Arkivudleverin
gerne blev ikke efterlevet i praksis eller ihvertfald
kun i meget begrænset omfang; fra dansk side var
der med andre ord tale om en bevidst sabotage af
fredstraktaterne. Inger Dübeck sandsynliggør me
get overbevisende det uholdbare i sabotageteorien.
Når tingbøger fra de svenske landsdele før over
gangen til svensk herredømme kan findes på Rigs
arkivet, hænger det sammen med, at herredsfoge
derne almindeligvis indleverede udskrevne ting
bøger til opbevaring hos lensmanden. Men det var
ikke disse gamle tingbøger, fredstraktaternes be
stemmelser om aflevering i første række sigtede til.
Selv den svenskfjendtlige lensmand på Varberg,
Iver Krabbe bragte ikke de i »brug værende jorde
bøger og tingbøger fra de sidste år inden 1645«, da
han tog slotsarkivet med til Danmark. Endelig
præciserer Inger Dübeck også, at de danske her
redsfogeder ingen som helst interesse havde i at
sabotere udleveringen, når befolkningen fortsat
ønskede at blive behandlet efter dansk ret.
Et enkelt sted (s. 24) synes Inger Dübeck at
antyde, at det reelle problem for den svenske stat
ved overgangen fra gammel dansk ret til ny svensk
ret slet ikke var, om nogle bønder blev dømt ifølge
danske forordninger og recesser, men derimod de

»regler, som gav adelen fordele eller beføjelser af
forfatningsretlig art«. Den danske adel, der valgte
at forblive, skulle ikke forvente samme rettigheder
som under den danske krone. Det er slet ikke
usandsynligt. Den massive udvandring efter 1683
(mellem 5000 og 10000 forlod de tidligere danske
områder) til Danmark rejser dog alligevel det
spørgsmål, om der ikke var andre alvorlige pro
blemer for den svenske stat ved försvenskningen.
Jens Chr. V. Johansen

Vonsild-Dalby Tillysningsbog 1678-1683. Udgivet
af Landbohistorisk Selskab ved Hans H.
Worsøe. København, 1987. XVI + 178 s.
Tillysningsbogen dækker nogle år i pastor Johan
nes Rüdes embedsperiode, hvorfra der ingen kirke
bog findes. Bogen indeholder en fortegnelse over
de meddelelser, der blev givet fra prædikestolen
gennem de ovennævnte seks år. Når den slutter i
1683, skyldes det tilsyneladende Rüdes nære for
bindelser med præster i nabosognene i kongeriget.
I det år blev det gennem et reskript meddelt præ
sterne i kongeriget, at de skulle høre op med at give
alskens meddelelser fra prædikestolen, med und
tagelse af kongelige forordninger under kancelli
seglet og det, de af biskoppen fik befaling om at
meddele. Intet tilsvarende reskript blev udstedt for
hertugdømmet Slesvig, men Rüde må have troet,
at det kongeriske reskript også gjaldt for hertug
dømmet, hvorefter han ophørte med at føre sin
tillysningsbog. Denne misforståelse kan kun be
klages.
Skønt tillysningsbogen ikke er så righoldig i em
ner og beskrivelser som Vonsild kirkebog (se an
meldelse i F & N XXXI, s. 48-49), kan den også
bidrage til vor viden om f.eks. trolddom og de
spirende landsbyskoler.
På et enkelt punkt er den imidlertid langt nytti
gere end kirkebogen: den kaster nyt lys over et
enkelt aspekt af kriminalitetens historie. Af andet
kildemateriale synes det klart at fremgå, at tyveri
var forholdsvis sjældent forekommende på landet.
Mellem 1680 og 1705 blev der på Falster kun
anlagt 18 sager angående tyveri ved domstolene
(de to købstæder Nykøbing og Stubbekøbing er
ikke medregnet heri), altså mindre end en sag om
året. Af tillysningsbogen synes det at være ligeså
klart, at det lave antal nok skyldtes, at man på
forhånd opgav at retsforfølge flere sager om tyveri,
fordi man ingen anelse havde om, hvem gernings
manden var. Det er de mange efterlysninger, der
giver ophav til et forsøg på en nyvurdering.
Alt blev efterlyst fra prædikestolen: sengeklæder,
hø, krudthorn, gæs, ulden klippet afen fattig kones
far, men først og fremmest bortløbne eller stjålne
husdyr (nok især heste). Af de mange efterlys
ninger på de seks år fra 1678 til 1683 kan der uden

39

Anmeldelser

tvivl tælles 25 tyverier, mens der som nævnt var 18
registrerede tyverier ved de falsterske domstole.
Desværre lader det sig ikke gøre at kontrollere,
hvor mange af disse tyverier der blev retsforfulgt,
idet protokollen fra Tyrstrup herredsting for disse
år er gået tabt.
I forbindelse med at hestetyveri synes at domi
nere i de vonsildske efterlysninger, bør det anføres
at omkring en femtedel af de omtalte falsterske
tyverier også drejede sig om heste. Nok var der
ikke tale om det rene Wild West, men på samme
måde som den udgivne kirkebog giver også lillysningsbogen adskillige prøver på mulighederne for at
nyvurdere livet i periodens bondesamfund.
Jens Chr. V. Johansen

Hans Chr. Johansen: Industriens vækst og vilkår
1870-1973, Dansk Industri efter 1870: 1, Odense
Universitetsforlag 1988, 390 s., 268,- kr.
Vibeke Harsberg: Træk af den sønderjyske industris
udvikling 1850-1864, Studier udgivet af Histo
risk Samfund for Sønderjylland, nr. 3, Aaben
raa 1988, 140 s., 92,- kr.
Det er de store historiske værkers tid. Danmarks
historie, håndværkets historie, socialhistorie, det
arbejdende folks historie, landbrugshistorie - og
nu: industriens historie i nyere tid. Nogle af vær
kerne har som målsætning at gøre status og sam
menfatte »hvad vi nu ved« til brug for forskning,
undervisning og særligt interesserede. Andre: at
underbygge en sektor eller en klasses selvforstå
else. Nogle få: at formidle det væsentlige og det nye
inden for et historisk fagområde bredt, forståeligt
og fængende.
Især inden for området erhvervs- og branche
historie har traditionen for at skrive for erhvervet/
branchen været massiv. Ikke mindst fordi erhverv/
brancher i så høj grad har en fond af teknisk
administrative begreber, som det er svært at sætte
sig ud over. Erhvervet/branchen er måske endda
ofte mest tilfreds med en historieskrivning »på
egne præmisser«, men den alment interesserede
må til gengæld ty til f.eks. museumsudstillinger
eller populære billedværker, skolebøger etc. Det
påbegyndte storværk om dansk industri efter 1870,
hvoraf første bind nu er udkommet, vil næppe
heller komme til at udbrede kendskabet til og in
teressen for industrihistorie ud over den af fag eller
pligt motiverede læserskare. Målgruppen er da
også ærligt i indledningen defineret primært som
»universiteter og læreanstalters undervisere og stu
derende«, for en ordens skyld med tilføjelsen »samt
alle andre, der ønsker at gøre sig fortrolig med
dansk industris historie«.
Projektet »Dansk Industri efter 1870« er igang
sat af Statens humanistiske Forskningsråd sam
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men med Carlsbergfondet, og i de kommende år er
planlagt udgivet yderligere fem bind, omhand
lende industriens strukturudvikling og placering i
det (national)økonomiske billede, en række kon
krete vare/produktgruppers historie, arbejdskraft
og ledelse/organisation, den teknologiske udvik
ling samt industripolitikkens historie - det sidste
beskrevet i to bind.
Det første bind »Industriens vækst og vilkår
1870-1973«, skrevet af professor Hans Chr. Johan
sen, Odense, er ment som det første, samlende
overblik. Det er, som førnævnt, ikke ment som en
appetitvækkende bog, fuld af nye synsvinkler og
spændende forløb. Men det er et fremragende leksi
kon. Rigt forsynet med statistik og kurver, og med
en stram og lettilgængelig disposition. De hun
drede år er opdelt i 5 perioder, og hver periode er
opdelt i korte redegørelser for konjunkturbag
grund, afsætning og produktionsfaktorer, en læn
gere redegørelse for kilder og litteratur og derefter
beskrivelse af udviklingen i de enkelte brancher,
afsluttende med status ved periodens slutning.
Resultatet repræsenterer en meget stor viden
masse, formuleret i en meget koncis og kompri
meret form, som vil gøre sig på ethvert direktør
kontor. Der er ingen tvivl om, at »Industriens
vækst og vilkår 1870-1973« i de kommende år vil
blive et meget benyttet »indgangsværk«, ikke alene
i undervisning fra gymnasiet og opefter, men også
over for historikere, der skal danne sig et første
overblik over en enkelt periode eller branche. En
delig markerer værket sig med en fin og alsidig
billedside, baseret på udnyttelse af mange arkiver
(ikke mindst i Nationalmuseet) - og egentlig en
mere populær publikation værdig!
Selv om Hans Chr. Johansen ikke primært har
haft til opgave at trække store linjer, kan det ikke
undgås, at der gives nogle delkonklusioner om
kring emner som mekanisering, industrispredning,
virksomhedsorganisation, karteldannelse, beskyttelsespolitk mv. Interessant er bl.a. påpegningen af
den ret sene udvikling inden for områderne ud
dannelse og forskning - stort set først efter 1930. I
afslutningen diskuterer HCJ også de specielle dan
ske træk i udviklingen, hvor det atter en gang
understreges, at det vigtigste træk var, at det »in
dustrielle gennembrud« i 1890’erne ikke som i an
dre lande baserede sig på nogle la industrigrene,
men på en mængde af nye, eksportorienterede
landbrugsindustrier - og også i dag karakteriseres
Danmark ved en stor næring- og nydelsesmiddel
branche, der ikke som i andre lande er et tegn på
en industriel tilbageståenhed. HCJ tager dog ikke
ligefrem begrebet landbruget som »industrielt lo
komotiv« i sin pen - det ville jo ikke se pænt ud i en
industrihistorie?
Vibeke Harsbergs lille monografi over sønder
jysk industri i de blomstrende år mellem de to
slesvigske krige ligger i den helt upretentiøse ende
af den industrihistoriske skala, et forskningsar
bejde, som uden illustrationer eller anden læser-
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indbydende pynt er udgivet lokalt. Også dette
værk er helt i industriens traditionelle ånd baseret
på tal, kurver og brancheopdeling. Herved redu
ceres også dette værk til et rimeligt nyttigt opslags
værk. Inden for de enkelte brancher fremlægges
enkelte interessante oplysninger, f.eks. om teglvær
ker og tekstilindustri (hvor knipleindustrien er
medtaget), men ikke mindst et lille indledende
afsnit med oversigt over toldlove og toldgrænser i
Hertugdømmerne 1830-1864 kan være nyttigt for
andre.
En enkelt bemærkning: På side 11 skriver VH,
at folketællingerne er »behæftede med fejl og
mangler«, bl.a. fordi medhjælpere er »rubriceret
som tyende«. Tja, for for det første er folketællings
listerne en primær kilde, der som alle andre histo
riske kilder rummer elementer af subjektivitet. For
det andet har FT faktisk mest ret, idet den førindustrille arbejdsorganisation af f.eks. værksteder og
købmandsgårde jo var opbygget omkring hushol
det, husstanden som det centrale, hvori tjeneste
folk og ugifte ansatte indgik på lige fod, ofte be
skrevet som »patriarkalisme«, men bedre som »ud
videde hushold«.
Peter Dragsbo

Ib Gejl: Indenfor snorene. Fondsbørsvekselerernes
historie - især til 1945. Udgivet for Foreningen
af Fondsbørsvekselerere af Erhvervsarkivet,
1989.
Den 22. februar 1989 indkaldte Repræsentantska
bet til generalforsamling i Foreningen af Fonds
børsvekselerere. I dagsordenen indgik forslag om
foreningens opløsning. Generalforsamlingen 8.
marts fulgte indstillingen. Dette var en konsekvens
af, at fondsbørreformen i medfør aflov a f 4.6.1986
havde afskaffet de personlige fondsbørsvekselerer
og erstattet dem med børsmæglerselskaber i aktie
selskabsform. Som en forløber for og et led i børs
reformen var alle obligationer blevet elektronisk
registreret i Værdipapircentralen i påsken 1983 og
alle aktier i påsken 1988, hvorved selve værdipa
pirerne i fysisk form var blevet overflødige (og
ugyldige). Som en konsekvens af den elektroniske
registrering kunne den almindelige handel med
værdipapirer på Københavns Fondsbørs 14/12
1988 definitivt afløses af elektronisk handel afviklet
via terminaler hjemme på børsmæglerselskabernes
kontorer. En epoke var slut.
Meget naturligt har Foreningen af Fondsbørs
vekselerere ønsket at få nedskrevet historien om
fondsbørshandelen i København frem til børsrefor
men. Dette har arkivar Ib Gejl fra Erhvervsarkivet
påtaget sig, og der er unægtelig kommet en meget
læseværdig bog ud af det.
Ib Gejl lader sin historie begynde i 1808. Som
argument herfor anføres, at den moderne fonds
børsvekselerer har sit historiske udspring i to insti

tutioner: vekselmægleren og det private bankhus.
Vekselmægleren som separat funktion opstod ved
mæglerinstitutionens specialisering ved forordnin
gen af 22.12.1808 - og det private bankhus af
handelshusenes finansfunktioner og de specialise
rede jødiske forretninger. Den kraftige jødiske do
minans blandt fondsbørsvekselererne - specielt i
det 19de århundrede - er formentligt baggrunden
for bogens titel. Den formelle baggrund for titlen
ligger ganske vist i, at området »indenfor snorene«
i børssalen var forbeholdt de handelsberettigede
fondsbørsvekselerere, men allusionen til gamle
vekselerer Levin i Henri Nathansens »Indenfor
murene« er nærliggende.
Det kan diskuteres, hvor berettiget det er netop
at lade historien om fondsbørshandelen i Køben
havn starte i 1808. Fremkomsten af et separat
marked for værdipapirer på Københavns Børs var
ikke noget, der skete fra den ene dag til den anden.
Bent Stancke lod i 1971 sin bog om »The Danish
Stock Market« bære begyndelsesåret 1750 på titel
bladet. Dette var egentlig en form for mellem
proportional. Aktieselskaberne opstod i 1720erne
og 1730erne; men systematiske kursnoteringer er
først bevaret fra 1759. Gejl beskriver da også selv
en række træk forud for 1808 i bogen, f.eks. hvor
dan man ved reskriptet af 27.2.1787 etablerede en
officiel notering for veksel- og aktiekurser ved et
udvalg af grosserere, til hvem vekselmæglerne
(Gejls betegnelse) var forpligtigede til at angive
købs- og salgskurser.
Det helt dominerende omsætningspapir i 1800tallets første halvdel var imidlertid vekselen, og
når man som Ib Gejl er ude for at beskrive fonds
børsvekselererne snarere end fondsbørsen, er det
ikke uberettiget at lade historien begynde med vek
selmæglernes udskillelse som en særlig gruppe fra
vare- (og assurance-) mæglerne. Selve begyndelses
kapitlet »Ung mand til eksamen« bygger i øvrigt
på en ualmindelig god idé. I kapitlet beskrives
levende den første vekselmæglereksamen. Beskri
velsen af de fire personer i eksamenskommissionen
er samtidig en beskrivelse af nogle af hovedperso
nerne i det københavnske økonomiske liv, og via
beskrivelsen af eksamensspørgsmålene og eksami
nandens besvarelse far Gejl elegant forklaret læ
serne, hvordan vekselen på dette tidspunkt ikke
var det lidet agtede lånedokument, som det er i
nutiden, men den mest almindelige form for va
luta-anvisning. Fremmed valuta var i København
på dette tidspunkt stort set identisk med veksler i
Hamburger banco og trukket på hamburgske han
delshuse.
Bogen er naturligt nok centreret om nogle ud
valgte perioder, hvor aktiviteten på fondsbørsen
var høj og ikke uden betydning for den generelle
økonomiske udvikling. Vi far således afsnit om
(valuta)vekselhandelen op til - og i perioden efter
den såkaldte »statsbankerot«, om perioden i
1840erne og 1850erne med spekulation i bankhæftelser/nationalbankaktier og frem til »penge-
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krisen« i 1857, om byggespekulationen frem til
byggekrisen i 1908 og om spekulationsboomet un
der første verdenskrig, selv om kursnoteringen offi
cielt var suspenderet under krigen. Ind imellem
kommer beskrivelser af de dynastiske forhold i
fondsbørsvekselererhusene. Mængden af detaljer i
disse afsnit kan af og til forekomme ret overvæl
dende; men fremstillingen krydres af gode, ofte
illustrative og morsomme små indslag, som far de
mange detaljer om, hvem der var svigersøn af
hvem, til at glide ned, og klart er det, at familiefor
bindelserne, og hvem der var uddannet hos hvem,
ikke var uden betydning i dette relativt lukkede hovedsageligt jødiske vekselerermiljø.
Bogen kan sagtens læses isoleret, selv om man
ikke ved ret meget om værdipapirmarkedet. I
mange tilfælde overgår dens beskrivelser af virke
lighedens transaktioner langt, hvad man burde
kunne forestille sig, hvis man kun kender til mar
kedets formelle indhold. Bogen kan imidlertid også
bruges som et oplivende supplement til visse af
afsnittene i »Dansk Pengehistorie« fra 1968 og be
skrivelsen af den rene kursudvikling (1810-1965) i
»Kreditmarkedsstatistik« (Statistiske Undersøgel
ser nr. 24, 1969).
Selv om bogen har undertitlen »Fondsbørsvek
selerernes historie - især til 1945«, er det meget
tydeligt, at perioden efter første verdenskrig har
været vanskelig at fa beskrevet rimeligt. Ingen af
firmaerne har tilsyneladende været meget for at
rykke ud med interne oplysninger, og bogens be
skrivelse af fondsbørsvekselererfirmaerne efter før
ste verdenskrig er derfor i ret høj grad udvendig og
skabelonagtig. Selv om bogen formelt ender i 1945,
afsluttes den med et afsnit forfattet af Klaus
Struwe, hvori hovedtrækkene i børsreformen be
skrives.
Bogen er ikke over-illustreret. Forfatteren har
lykkeligvis renonceret på at bringe portrætter af
alle fondsbørsvekselerere gennem perioden. I ste
det far vi fortrinsvis billeder af interiører, exteriører og situationer. Der er dog naturligvis også
portrætter, som f.eks. på side 30, hvor vi som farveillustration får gengivet et maleri, som afbilder
Ruben Henriques (1771-1846), stamfader til Henriques-dynastiet i København, men på siden over
for bringes et farvebillede af et pengeskab. I billed
teksten nævnes det, at et pengeskab er lige så
nødvendigt for en vekselerer, som en høvl er for en
snedker. Hvad der ikke nævnes i billedteksten ved
pengeskabet, er, at illustrationen faktisk også viser,
at dette ikke længere er tilfældet. »Er nødvendig«
burde have været erstattet af »var nødvendig«. I
væggen til højre for pengeskabet kan man nemlig
på billedes se et installationspanel med et edb-stik.
Her har det børsmæglerselskab, hvor pengeskabet
i dag står, sin terminalforbindelse til handelssy
stemet og Værdipapircentralen. Det lille stik på
væggen har erstattet pengeskabet, ligesom det ano
nyme børsmæglerselskab har erstattet fondsbørs
vekselereren.
Poul Thestrup
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Kongelig Hoffotograf Peter Elfelt ... en billed
kavalkade. Udg. af Det kongelige Bibliotek.
1989. 180 s. ill. Kr. 275,-.
Som et led i markeringen af fotografiets 150 års
jubilæum i 1989 udsendte Det kongelige Bibliotek
en bog med billeder fra hoffotograf Elfelts meget
omfattende samlinger. Bogen, der er redigeret af
bibliotekets kort- og billedafdeling, prydes på for
siden af et velkendt billede af den excentriske prin
sesse Marie (1865-1909, g.m. prins Valdemar),
siddende på en stud fra Halsted Klosters besæt
ning.
Det kongelige Bibliotek og Københavns Bymu
seum erhvervede i 1981 Elfelt-firmaets store nega
tivsamling, der rummer mere end 200.000 enhe
der, og billederne strækker sig i tid fra 1860erne og
helt op til 1965. Firmaets grundlægger, Peter L.
Petersen (1866-1931), der i 1900 var blevet konge
lig hoffotograf og året efter tog navneforandring til
Elfelt, var ganske vist kommet i lære allerede som
12-årig, men de ældste billeder i arkivet er ældre
kollegers produkter, som den initiativrige fotograf
havde suppleret sin samling med.
Elfelt tog også levende billeder i årene omkring
og lige efter århundredskiftet, men sammen med
fotografens stereoskopbilleder er denne del af sam
lingen købt af Danmarks Radio.
Det kongelige Bibliotek har med bogen ønsket at
gøre opmærksom på Elfelt-fotografiernes kultur
historiske værdi, og bogen giver et solidt indtryk af
den store samlings vidtspændende karakter og
håndværksmæssige kvalitet, og da bogens repro
duktioner også teknisk er fremragende, er der tale
om en bog, der giver mulighed for mange timers
indgående billedstudier. Pudsigt nok er her ikke
tale om nye »fund« fra negativsamlingen, men om
billeder, der alle var i Det kongelige Biblioteks
samling før den store erhvervelse i 1981. De mange
negativer er på grund af billedsamlingens fortviv
lede og helt urimelige pladsforhold anbragt i fjern
magasin, og der mangler endnu udvikling af et helt
tilfredsstillende søgesystem til samlingen, oplyses
det.
I bogen gengives en række gode portrætfotogra
fier - og de dominerer også i Elfelt-arkivet som
helhed - men her er også prøver på mange andre
genrer: Billederne af kongefamilien i de store Fredensborg-dage, gadebilleder, virksomhedsfotogra
fier og meget andet. Og smagsprøven giver store
forventninger til hovedretten.
Bogens billeder er stort set ordnet kronologisk,
men indledes dog med en serie billeder med di
rekte tilknytning til Elfelts virksomhed og familie.
Man finder f.eks. to af hans læremestre, Carl Rathsach fra Hillerød og Johannes Hauerslev fra Kø
benhavn, billeder fra Elfelts biograf i København,
gæster i haven ved Elfelts villa i Skovshoved og et
billede af fotografen og 18 ansatte fra 1910.
Kun på ét punkt svigtes læseren efter anmel-
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derens mening en smule, og det er med hensyn til
billedteksterne. Bogen er bygget op med ét billede
pr. side, en meget kort og knap tekst til hvert
billede (1-2 linier) samt en billedfortegnelse bag i
bogen med Det kongelige Biblioteks billednumre
og en gentagelse af billedteksterne med enkelte
uddybende oplysninger om, hvad billederne fore
stiller. Man har således med fuldt overlæg villet
»skåne« billedsiderne for overflødig tekst, men det
valgte system har somme tider nogle mærkværdige
konsekvenser.
Ved billede 38 må man således om bag i bogen
for at se, at det er taget i Kronborgs gård, og ved
billede 56 fra byggeriet af Københavns rådhus far
man godt nok at vide i billedteksten, at arkitekt
Nyrop ses midt i billedet, men man må om i billed
fortegnelsen for at se, at det er midt i billedets
nederste række. Det virker også overraskende, at
læseren ved billede 129 kun får at vide, at det er
»Kultusministeriet. København. 1910«, når man
klart og tydeligt ser tidens kultusminister M. C. B.
Nielsen siddende bag sit skrivebord, mens en af
ministeriets embedsmænd stående rækker en sag
til chefen.
Som mange andre negativsamlinger trues Elfelt
arkivet af nedbrydning på grund af tidligere tiders
synder med hensyn til opbevaring m.m., og det må
hilses med glæde, at Kulturministeriet nu har givet
en ekstrabevilling til Det kongelige Bibliotek og
Københavns Bymuseum til påtrængende restaure
rings- og konserveringsarbejder med samlingen.
Måtte glæden over de flotte billeder i denne bog fa
eksemplet til at smitte!
Jørgen Thomsen

Luise Skak-Nielsen: alle kender Blågårdsgade. En
kulturhistorisk undersøgelse a f bybillede og byrum
1850-1990. Hans Reitzels Forlag og Køben
havns Bymuseum. 248 s., ill. 240,00 kr.
Københavns Bymuseum har siden 1984 undersøgt
og fulgt udviklingen i en udvalgt gade på Nørrebro
nemlig Blågårdsgade i »den sorte firkant«. Under
søgelsen har været ledet af etnologen Luise SkakNielsen. Det indsamlede materiale fremlægges nu i
en monografi, som ikke alene har betydning for
den by, den udspringer af. Den har som al god
lokalhistorieforskning bud til kultur- og lokalhisto
rikere, der generelt arbejder med byen som emne.
Hensigten har været at beskrive og forklare en
række centrale fænomener og strukturer (beboere,
bebyggelse, butikker, trafik etc.) over tid. Bogen er
stramt opbygget med afsnit om pionertiden, den
etablerede strøggade, saneringsperioden og sen
firsernes særlige forhold. Den bygger i høj grad på
interviews med gadens beboere, men tidligere un

dersøgelser især af områdets bebyggelse er også
inddraget. Bogen viser på en inspirerende måde,
hvorledes en del af en by kan analyseres, og hvor
dan resultaterne kan fremlægges.
Det er forfatteren magtpåliggende at under
strege, at bogen ikke udelukkende skal være lokalog dermed københavnshistorisk. Men det er et
spørgsmål om den faktisk ér andet og mere end
god, moderne lokalhistorie, og om det egentlig gør
noget. Mon ikke det afhænger af definitionen af
lokalhistorie? Moderne lokalhistorie har det til fæl
les med etnologisk lokalundersøgelser, at problem
stillingerne leder undersøgelserne - ikke materia
let, og at sammenligningerne og nuanceringerne er
en nødvendig betingelse, hvis arbejdet skal kunne
kaldes videnskabeligt. Det særligt etnologiske, som
forfatteren med rette fremhæver, er undersøgelsen
af kvalitative forhold, der fortrinsvis kan belyses
ved interviews. Denne metode kan imidlertid have
sine svagheder, når den ikke følges op bagud i tid
med undersøgelser af traditionelt kildemateriale.
Nogle temaer har alene været indfanget gennem
interviews eller ved at færdes i gaden, og det er
klart, at disse oplysninger ikke kan række særligt
langt tilbage i tid. Det har medført, at f.eks. den
værdifulde beskrivelse af nutidens foreningsflora
ikke kobles til tidligere organisationsdannelser.
Mon ikke en avisgennemgang ville have fanget
mange ældre tidstypiske foreninger, som kunne
have kontrasteret nutidens forhold? Brokvartere
nes særlige undergrund af små og større trossam
fund i ældre tid kunne sikkert have været fundet på
den måde; de moderne, eksotiske meditationscen
tre har deres forgængere i de små mødelokaler med
den trofaste skare.
Fotograf Julie Rønnow har fotodokumenteret li
vet i Blågårdsgade i det meste af undersøgelses
perioden. Hendes mange billeder giver ro i bogen
og må siges at være et fint vidnesbyrd om, at det at
engagere en professionel fotograf til et lokalhisto
risk projekt er en god investering. Hun hører til
den generation af fotografer, der i sine billeder
gerne vil dokumentere en kontakt til sine motiver,
og hun har blik både for det typiske og det bizarre i
gademiljøet.
Bogen er tilrettelagt af Mia Okkels, hvis indsats
som tilrettelægger af kulturhistoriske bøger og tids
skrifter i de senere år har vakt opmærksomhed, og
som har inspireret andre til fornyelse. De bredt
anbragte fotos og kortudsnit bringer tekst og bil
lede sammen i en smuk helhed. Skulle man råde
tilrettelæggeren til en enkelt forbedring, kunne det
være til dét kun at anbringe dobbeltopslagene,
hvor arket foldes og bindes. En bogbinder kan
ikke, hvor omhyggeligt der end arbejdes, få et bil
lede, der trykkes over to sider, til nøjagtig at nå
sammen, medmindre billedet er trykt samlet (s.
10-11 og s. 38-39 modsat s. 24-25, hvor det er
lykkedes).
Materialet har også været grundlag for en ud
stilling på bymuseet. Synspunkter og resultater er
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således blevet fremlagt i mere end én form til glæde
for os »alle, der kender Blågårdsgade«.
Peter Bondesen

Ena Hvidberg og Hannelene Toft Jensen: Nordvest
egnen - fra bondeland til bylandskab, Københavns
Amtsmuseumsråd 1987, 160 s., 124,-kr.
I begyndelsen af 1980’erne udarbejdede museerne
i en række amter kulturhistoriske oversigter, foran
lediget af engagementet i amternes fredningsplan
lægning. Arbejdet havde som videre perspektiv at
få et bedre grundlag for prioritering af forskning og
formidling gennem et overblik over det regionalt
væsentlige og karakteristiske i kulturhistorien.
Oversigtsarbejdet har i de seneste år ligget lidt
mere stille - men dels er der mange egne i landet,
som endnu ikke har faet en kvalificeret beskrivelse,
dels er de første amtsbeskrivelser ofte et meget
grovmasket net, der langt fra »fanger« alle lokale
kulturvariationer.
Så meget desto glædeligere er det, at Køben
havns Amtsmuseumsråd holder fast ved sit storsti
lede beskrivelsesprojekt for Københavns omegn.
Det startede i 1986 med udgivelsen af Ena Hvid
berg og Hannelene Toft Jensen: Vestegnen - fra
gartneriland til forstad 1986, er nu med denne bog
nået til nordvestegnen, og i løbet af 1990-91 på
regnes udgivet kulturhistoriske oversigter over
Amager og egnene ved Øresundskysten.
»Nordvestegnen« tager sit udgangspunkt i vore
dages opfattelse af de sidste 50 års forstadsdannel
ser. Som det hedder i pressemeddelelsen: »Bal
lerup Boulevard er gennem medierne blevet syno
nym med frustreret forstadsliv, øde betonbebyg
gelser, endeløse parcelhuskvarterer og savnet af et
bycenter, hvor der sker noget. Og i den alminde
lige opfattelse er det så ligegyldigt, om forstaden
hedder Ballerup, Glostrup eller Herlev«.
I gennemgangen af Nordvestegnens kommuner,
Herlev, Ballerup, Værløse og Ledøje-Smørum,
fremrulles derimod ved hjælp af en lang række
velvalgte eksempler på kvarterer og bebyggelser fra tidlige selvbyggerkvarterer til 60’ernes lineal
styrede modulbyggerier og 80’ernes tæt-lave eks
perimenter - billedet af et forstadsmiljø med store
lokale forskelle, både i de konkrete opbygningsfor
løb og i de mere »indfødtes« bevidsthed. Eksem
plerne er udbygget dels med mange uddrag af
erindringer, citater fra arkitekturanmeldelser,
forskningsrapporter mv., dels med et varieret illu
strationsmateriale.
Alt i alt er bogen i forhold til den første, Vest
egnen, i typografi, lay-out og billedgengivelse en
del mere gennemarbejdet og indbydende. Bagest i
bogen er der, som i »Vestegnen«, et pædagogisk
katalog over oplagte undersøgelsesemner i områ
det; men desuden er konklusionen opdelt i be
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skrivelser af en række tværgående bystrukturelle
træk, og endelig er der som et supplement et par
sider med vejledning i læsning af bebyggelseshisto
rien ud fra moderne kort - uden tvivl brugbart i
forskellig lokalundervisning.
Med »Nordvestegnen« illustreres således endnu
en gang, at forstæderne er et spændende, endnu ret
så uopdyrket felt i både kultur- og samtidshisto
rien. Samtidig fremhæver forfatterne med ud
gangspunkt i resultatet af udviklingen: forstæderne
i dag, en spændende problemstilling, som de ikke
har ønsket at besvare endeligt: På den ene side
viser efterkrigstidens nye forstæder os funktionalis
mens triumf og fallit - den »splittede by«, hvor alt
er adskilt, rubriceret, »pænificeret« og strømlinjet,
men hvor alt det genkendelige fra »forestillingen
om byen« er borte. I vore postmoderne år er »re
konstruktionen af byen« da også blevet et positivt
ladet begreb. Men på den anden side påpeger
forfatterne, at vi faktisk har faet en ny byform opbygget om konsum og fritid, med P-pladserne,
flisestierne, supermarkedet, cafeteriet, vejene og
friarealerne som hovedstrukturer. Spørgsmålet er
så, om det i virkeligheden er blevet »byen« for nye
generationer, og om vi skal passe på en »etnocentrisk« kritik af forstaden, som kunne svare til funktionalisternes nedvurdering af den gamle tætte,
symbolladede by. Jeg tror ganske vist, at 60’ernes
forstadsmiljøer strider mod helt basale menneske
lige behov for skønhed, selvudfoldelse og »knager
for identitet« - men spørgsmålet er væsentligt at
stille. Det varer jo ikke længe, før vi skal prioritere
bybevaring for byområder efter 1945...
Peter Dragsbo

Henning Grelle: Arbejderbevægelsen i Lyngby-Taarbæk gennem 100 år 1888-1988, 128 sider.
I den katolske kirke betragtes endnu de bispedøm
mer, som bl.a. i Nordafrika for 1000 år siden tabtes
til muhamedanismen, som stadigt eksisterende.
Som om de fortsat fandtes, besættes de stadigvæk
med Vatikanets embedsmænd.
Lidt på samme måde har Socialdemokratiet i
Danmark stadigvæk en slags ejerfornemmelse til
de kredse og kommuner, som egentlig er socialde
mokratiske, men som bare lige i øjeblikket på
grund af tidernes midlertidige ugunst er uden soci
aldemokratisk repræsentation i Folketinget, eller
som rent foreløbigt må undvære det naturlige soci
aldemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen. Til
de »egentlig« socialdemokratiske områder hører
Lyngby-Tårbæk med Lyngbykredsen, H. C. Han
sens gamle kreds. Ganske vist gik flertallet i kom
munalbestyrelsen tabt allerede i 1950, og folke
tingsmandatet røg i 1984, det forhindrer dog ikke,
at Lyngby-Tårbæk har en særlig plads nær Social
demokratiets kollektive hjerte.
Om arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet i
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Lyngby-Tårbæk i hundredåret fra 1888 til 1988 har
den flittige og kyndige leder af arkivet i Arbejder
bevægelsens Bibliotek og arkiv, Henning Grelle,
nu skrevet en bog. Den forklarer udmærket både,
hvorfor Socialdemokratiet vandt kommunen i slut
ningen af forrige århundrede, og hvorfor partiet i
nyere tid tabte den igen.
Bogen er et smukt eksempel på, hvordan god
lokalhistorie kan danne grundlaget for en bedre
forståelse af historien på et videre plan. Henning
Grelle gør det nemlig gennem analysen af for
holdene i Lyngby-Tårbæk ikke alene klart, hvor
dan udviklingen har været for Socialdemokratiet i
Lyngby-Tårbæk, men i hele landet, og hvori parti
ets dilemma nu består.
Lyngby-Tårbæk var i sidste tredjedel af forrige
århundrede endnu bondeland, dog samtidig præ
get af de mange rige landliggere fra hovedstaden.
Men tillige var her en del arbejdere ved småindu
strierne i Lyngby og Rådvad. De tiltrak sig Social
demokratiets opmærksomhed. Egentligt fodfæste
fik partiet dog først, da området begyndte at blive
forstad, og da det blev præget af mange tilflyttende
arbejdere, især bygningshåndværkere, og af et
småborgerskab, som Socialdemokratiet bejlede til.
I 1901 vandt Socialdemokratiet sit første kreds
mandat i Lyngby, i 1913 erobrede det sogneråds
formands-posten.
Der fulgte nu »Socialdemokratiets århundrede«,
som ganske vist blev meget kort. Socialdemokra
tiet sejrede. Det gjorde partiet, som Thomas Niel
sen sagde, »ad helvede til«, såvel i Lyngby-Tårbæk
som i hele landet. Sejren blev så total, at den førte
Socialdemokratiet om ikke rent bogstaveligt ad
helvede til, så i hvert fald bort fra magten. Lyngby
blev nemlig, som Grelle skriver det, gjort til
»Lyngby for folket«. Der blev bygget børnehaver,
skoler, gymnasium, idrætsanlæg, badeanstalt, råd
hus, alderdomshjem - og frem for alt blev der
bygget beboelser.
Socialdemokratiet skabte det velfærdssamfund,
som mange endnu husker, det socialdemokratiske
velfærdssamfund uden socialisme. Det meste af
underklassen fik nu den tidligere middelklasses vil
kår, kom til at føle sig som middelklasse og havde
ikke længere nogen særlig trang til at stemme soci
aldemokratisk.
Solidariteten i arbejderklassen gik fløjten, der
med også flertallet. Men sagen var tillige den, at
kommunens boligbyggeri havde været så godt, at
endog etagebyggeriet blev for dyrt for mange ar
bejdere - selv med to indtægter pr. husstand. Der
flyttede en middelklasse til, som stemte konserva
tivt i håb om skattelettelser.
Henning Grelle giver i sin bog ikke Socialdemo
kratiet større håb om, at det ikke skal vare lige så
længe for partiet, før det genvinder Lyngby-Tår
bæk, som det foreløbig har varet for den katolske
kirke at genvinde de tabte bispedømmer: Først
virkede striden om EF splittende, siden faldt med
lemstallet i partiet yderligere.

Henning Grelles instruktive, velskrevne og vel
dokumenterede bog er spændende, men jo ganske
sørgelig læsning.
Jens Engberg

Niels Peter Stilling: 14 malerier fra Søllerødegnen.
Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for
Søllerød Kommune i samarbejde med Søl
lerød Museum. 1989. 32 s. ill.
Det er sjovt at fordybe sig i ældre landskabsma
lerier med stemning og mange detaljer. Ved man
noget om motiverne og har mulighed for at sam
menligne med virkeligheden i dag, bliver man dra
get af topografien, som udmærket lader sig kombi
nere med kunstnerisk oplevelse.
Det vil man opdage med den foreliggende lille,
kønne maleribog, som arkivar Niels Peter Stilling
har skrevet og komponeret for Historisk-topogra
fisk Selskab. Kommunen ejer en større samling af
ældre malerier med motiver fra egnen, og flere
gange inden for de senere år har den været formid
let i udstillinger eller bøger, men ikke så kon
centreret og udsøgt som her. I gode farver er der
gengivet et par malerier fra hver af de oprindelige
landsbyer eller bebyggelser, og da kommunen
strækker sig fra Øresund til Furesøen gennem et af
landets mest velplejede østdanske landskaber, bli
ver det en fryd for øjet, selv om ikke alle malerne
var lige dygtige. Billederne spænder over hundrede
år fra 1831 til 1941, og mellem kunstnerne er der i
den nyere ende kendte navne som Søren HjorthNielsen og Karl Schou og i den ældre guldalder
malere i andet geled som A. E. Kieldrup, Fr. Kiærskou og Carl Emil Baagøe. Kendte som ukendte
søgte de som landliggere til området, og det har
givet Søllerød de gode chancer for at binde topo
grafien sammen med kunsten.
Her fungerer det som en »vandring« fra kysten
ind imod Furesøen, hvor der for hver lokalitet dels
er et maleri, dels en sides tekst, hvor det især
handler om de forandringer i bebyggelse og land
skab, der siden har fundet sted. Det er en enkel og
god form for lokalhistorie, som bogstavelig talt
synliggør en udvikling, som også flere andre egne
har gennemløbet i samme tidsrum.
Kunstneroplysningerne i bogen er knappe, idet
de fleste kan slås op i Weilbachs kunstnerleksikon,
hvis kategoriske smagsdomme Stilling i øvrigt med
god grund lægger distance til.
Man har samtidig udgivet malerierne som post
kort, og alt i alt er det et initiativ, som i hvert fald
for de mere »maleriske« egnes vedkommende kan
blive et godt supplement til de hyppigt sete gamle
fotografier. Skal resultatet være smukt som Søllerøds, bør man dog sikre sig ikke alene kunsten,
men også en god sponsor!
M argit Mogensen
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Anders Bjørnvad: Hjemmeharen. Hovedtrak a f det
illegale arbejde på Sjalland og Lolland-Falster un
der den tyske besattelse 1940-1945. 605 sider. 111.
Odense Universitetsforlag 1988. Kr. 298,-.
Udforskningen af besættelseshistorien begyndte
meget naturligt på makroniveauet. Det var det
overordnede politiske spil og de landsdækkende
illegale sammenhænge, der i første omgang inter
esserede og kaldte på historikernes opmærksom
hed. Sidenhen blomstrede beskæftigelsen med de
lokale aspekter af de fem okkupationsår op, og en
omfattende litteratur på mikroplan har set dagens
lys med hovedvægten på det illegale arbejde. Her
har både læg og lærd fattet pennen.
Danmark blev ved årsskiftet 1943-44 delt i seks
regioner, i hvilke det illegale arbejdes udvikling
skulle struktureres. Fire af disse har faet deres
historie. Nærværende anmelder lagde ud med en
undersøgelse af Region III (Syd- og Sønderjyl
land) i 1973. Jørgen Barfod udsendte i 1976 en
skildring af Bornholm (der på et sent tidspunkt
blev formeret som Region VII) og fortsatte i 1987
med København (Region VI). Og på samme tid
kom Anders Bjørnvad med en fremstilling af Re
gion V, Sjælland og Lolland-Falster. Ingen af
fremstillingerne nøjes at begynde med regionsdan
nelsen, men tager fat samtidig med de første ille
gale tilløb et par år tidligere. Alt andet ville også
være en torso.
Bjørnvad bygger på et enormt materiale, som
han i vid udstrækning selv har fremskaffet op gen
nem 80’erne, og det er imponerende, at det så lang
tid efter har været muligt for ham at opspore og
indsamle så meget arkivalsk stof og så mange be
retninger, som tilfældet er. Det vidner om en højt
udviklet sporsans og om energi og vedholdenhed i
eftersøgningen. Han har dermed skabt et solidt
fundament for sin skildring af områdets illegalitet
og for sine resultaters bæredygtighed. I mange - og
de væsentligste - henseender svarede udviklingen
af arbejdet i Region V til det, man kan konstatere
andetsteds. Det var også på Sjælland, kommuni
sterne på det politiske spektrums venstre fløj og
folk fra Dansk Samling eller konservative på højre
fløj, der i den nævnte rækkefølge lagde grunden og
langt hen ad vejen tegnede billedet. Det var her
som andetsteds en bybevægelse og ikke eller først
sent en landbevægelse. Initieringen til illegalt ar
bejde opstod sædvanligvis ikke spontant, men kom
udefra og oppefra - og det betød i næsten 100% af
tilfældene fra København. Rekrutteringen til
»vente«- eller militærgrupperne accellererede kraf
tigt hen mod krigens slutning. Bjørnvad anslår, at
der i august 1944 var ca. 3.000 mand i grupperne,
og at disse ved årsskiftet var blevet til ca. 6.000 og
ved befrielsen til ca. 12.000, svarende til ca. 1,7%
af totalbefolkningen. Våben var der til ca. 60% af
styrken, og det er Bjørnvads vurdering, at modta
gearbejdet var det vigtigste militære illegale ar

46

bejde, der blev udført i Region V. Som overalt var
Gestapo en særdeles reel trussel. Især i Nordsjæl
land og det gamle Sorø amt gjorde det livet hedt
for modstandsfolkene.
Hver region havde naturligvis sine specifikke
træk - således også Region V. Sabotagevirksom
heden spillede i modsætning til både København
og Jylland kun en ubetydelig rolle. Bjørnvad finder
det »rimeligt at antage«, at ventegrupperne »ville
have kunnet genere tyskerne i en sådan grad, at
det blev føleligt« (s. 488) - dette i modsætning til
anmelderen, der ikke har villet tillægge de sønder
jyske militærgrupper nogen værdi i en konfronta
tion med uddannede og kampprøvede soldater.
Under alle omstændigheder var det godt, at
spørgsmålet aldrig blev prøvet i praksis! Mens den
illegale hærledelses O-grupper i Jylland så godt
som ikke eksisterede, blev der på Sjælland oprettet
en lang række sådanne - også blandt civile. Det
skyldtes uden tvivl Hovedstadens nærhed. Denne
var også mærkbar i andre henseender. Regionen
var langt hen ad vejen så at sige en forstadsregion
til København. »Det må antages, at den samlede
udvikling af modstandsbevægelsen på Sjælland og
Lolland-Falster i betydelig grad afspejlede udvik
lingen i hovedstaden« (s. 492). Regionsledelsen
selv var den eneste, der befandt sig uden for sit
område. Ved befrielsen sad den i Holte, ikke just
det mest centrale sted i forhold til Nakskov og
Kalundborg.
Bjørnvad kommer langt omkring i sin tætpak
kede fremstilling, engang imellem også så langt, at
får digressionens karakter. En vis stramning kunne
man undertiden ønske sig. Afgørende er dog, at
hans gennemarbejdning af området fra Sjællands
Odde og Gilleleje til Gedser har bevirket, at Re
gion V nu har laet den historiske behandling, som
man også kunne ønske for de to manglende, den
jyske og den fynske region.
Aage Trommer

Knud B. Christoffersen: Banen satter spor. Fre
derikssundbanen i 110 år 1879-1989. Forlaget
Thorsgaard Frederikssund 1989. 128 s. ill.
Kr. 138,-.
De danske jernbaner fejrer i disse år mange jubi
læer. Et meget stort antal bøger har da også set
dagens lys, og at der virkelig er et marked for dette,
viser bl.a. det forhold, at der er opstået forlag, der
har specialiseret sig i udelukkende at udgive jern
banelitteratur.
Stort set alle jernbanestrækninger har da også
fået sin egen udgivelse først og fremmest som følge
af en meget aktiv indsats, som Dansk Jernbane
Klub og forfattere i omegnen af denne forening har
stået for. På amatør-basis er det blevet til et halvt
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hundrede fornemt gennemarbejdede publikationer
med vægt på jernbanen, driften og materiellet på
den ene side og det topografiske: »en egn og dens
jernbane« på den anden side.
Der er også udgivet fremstillinger med vægt på
udvalgte aspekter som f.eks. banens betydning for
det lokale erhvervsliv, eller de trafikpolitiske
aspekter og beslutningsprocessen.
I 1979 kunne Frederikssund-banen fejre sit 100årsjubilæum og i den anledning udgav de lokal
historiske foreninger langs banen en uprætentiøs,
men charmerende og på sin vis enestående samling
af erindringer om livet langs og på banen. Nu i
11O-året, hvor banen samtidig er blevet endelig
optaget i det storkøbenhavnske S-togsnet, har ba
nen laet endnu en bog, endda til en yderst over
kommelig pris.
Heri fortæller Knud B. Christoffersen, forfatter
på den stort anlagte Frederikssund bys historie,
kalejdoskopisk, let forståeligt og med mange illu
strationer historien om - som han siger i bogens
undertitel. - Frederikssund-banen gennem 110 år
specielt med henblik på temaet »Banen sætter
spor«. Eller gør han?
I indledningen til pressemeddelelsen om »Banen
sætter spor« hedder det, at »Det er uhyre van
skeligt at skrive bøger om jernbaner .. Ekstra
svært bliver det, når man giver sig i lag med en
statsbanestrækning«. Baggrunden skulle dels være
det uhyrligt store kildemateriale og dels problemet
med at vælge tema: den mere på tekniske forhold
baserede jernbanehistorie eller den egnshistoriske.
Allerede pressemeddelelsen prøver altså at
komme de kritiske læsere i forkøbet: Kunne der
ikke være inddraget mere primært kildemateriale,
og har forfatteren ikke sat sig mellem to stole?
Bogen behandler som nævnt langt fra noget
ukendt emne, og til dels velkendte erindringer og
uddrag fra aviser, betænkninger m.m. udgør en
stor del af den nu foreliggende publikation. For en
ikke uvæsenlig del af illustrationerne gælder også,
at de er kendt fra andre udgivelser.
Med til tider lidt letkøbte overskrifter, som
»Futte, futte, futtog«, gennemgås anlægget, linien,
de tog, der kørte på banen, sneproblemer, besæt
telsestidens problemer, elektificeringen af stræk
ningen fra Vanløse til Ballerup i 1949 og over
gangen til fuldstændig el-drift i 1989. Desuden er
det blevet til kapitler om en mobiliseringsøvelse i
1913, anlægget og den straks påfølgende nedlæg
gelse af Midtbanen 1928-36 samt om indsættelsen
af rutebiler i nogle aftentog i 1950erne.
Der er med andre ord udvalgt en række temaer,
som er beskrevet i nogenlunde kronologisk række
følge - men for adskilliges vedkommende også te
maer, der allerede var blevet berørt i den første
jubibog fra 1979, og temaer, hvis behandling om
fangsmæssigt i for høj grad afspejler, hvad der har
stået til rådighed af trykt kildemateriale.
For mig at se er denne publikation et godt ek
sempel på, hvad der kan ske, når jubilæumsfe

beren og publikationslysten raser: 110-års-jubilæum og S-togsindvielse. Det er for godt til at lade
gå fra sig, og så sliber man saksen og sværter
limpenslen, anstiller nogle supplerende undersø
gelser og præsenterer det så i en nydelig indpak
ning.
Svar på, hvad titlen lægger op til, og hvad det så
var for spor, banen satte, far man overhovedet
ikke. Hvem var involveret i baneplanerne, og
hvem trak de længste og korteste strå? Landkom
munerne, som blev til store byer som Ballerup og
Herlev, og deres rolle er end ikke nævnt. Godstra
fikkens betydning for banen og egnen? Herlev sta
tions betydning som godsterminal? Købstaden og
hovedstaden, jernbanen og byudviklingen. Osv.
Kan det så undskyldes med, at det er svært at
skrive jernbanehistorie og at det er ekstrasvært at
skrive om statsbanelinier? Måske - afhængig af
hvad målet er med udgivelsen, og hvor mange
kræfter, man vil sætte ind. Men et forsøg kunne
man da i det mindste gøre. Det er der faktisk
andre, der har gjort - endda temmelig godt.
Var den foreliggende bog blevet præsenteret,
som det den er: et udvalg af brudstykker fra en
banes liv, så var det vel helt OK. Markedet er der
jo åbenbart. Men titlen »Banen sætter spor. Frederikssundbanen i 110 år 1879-1989« og bagside
overskriften »Dette er Frederikssundsbanens histo
rie« er en tilsnigelse, og der er lidt ærgerligt: Bogen
om Frederikssund-banen mangler stadig at blive
skrevet, og man kan jo frygte, at markedet ikke kan
bære endnu en bog om emnet - i hvert fald fore
løbigt.
Steen Ousager

Oscar Udsholt og Bent Thestrup: Reerslev
sogns historie. 1989. 197 s. ill. kr. 100,-. For
handles af Høje-Tåstrup kommunes Lokal
historiske Arkiv, Blåkildegård, Skolevej 54,
2630 Tåstrup.
Reerslev sogn mellem Roskilde og København er i
dag en del af forstadskommunen, Høje-Tåstrup.
Tidligere var det et mere selvstændigt samfund på
alle måder og i højere grad en enhed, som sognet jo
var på landet. Denne bog om Reerslev drejer sig
om det gamle sogn og dets institutioner, og den må
opfattes som en hyldest til det, der engang blev
bygget op, og hvoraf noget trods alt endnu består:
kirken, skolen, gårdene og forsamlingshuset.
Forfatterne, der begge i en årrække har forsket i
slægter fra Reerslev og selv er knyttet dertil gen
nem familie, rejser ikke direkte spørgsmål om den
udvikling, der har fundet sted. De holder sig til en
omhyggelig fremlæggelse af egne og andres op
tegnelser fra arkivalier og litteratur. Det sker efter
den systematik, der kendes fra en hel del andre
sognehistorier. Der er afsnit om oldtid og bebyg-
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gelse, om kirken, gårdene, om foreninger og insti
tutioner og til slut lidt om fester og skikke på
egnen. Navnestoffet er omfattende; der er lister
over præster, lærere og gårdmænd, og de gode
sted- og personnavneregistre er meget nyttige, ikke
mindst for andre slægtshistorikere. Materialet er
lagt frem i en nøgtern registrerende form, der er
udmærket, hvis man nøjes med at bruge bogen
som håndbog til konkrete forhold vedrørende sog
nets historie. Vil man derimod arbejde med bogen
som en lokalhistorisk fremstilling, hvad den vist
trods alt også er tænkt som, er denne form mere en
svaghed. Da savner man nogle indledninger til
afsnittene, og specielt var det i forbindelse med
gårdhistorierne nyttigt med lidt mere oversigt over
den ganske indviklede godsstruktur på egnen og
over tidspunkter for udskiftning og selveje. Her må
man også undvære husmændene, som kun omtales
sporadisk i forbindelse med landsbyvedtægten og
den senere husmandsforening. Det nævnes ikke,
hvorfor denne befolkningsgruppe i den grad er
fraværende i materialet, men det er formentlig
fordi den er sværere at fa gjort synlig, når det er de
traditionelle slægts- og ejendomshistoriske kilder,
der trækkes på.
Det er dog ellers et imponerende stort materiale,
der er samlet sammen, og giver man sig tid til
indlevelse i de små biografier, der flere steder er
indflettet om egnens folk, kommer der da også liv i
den ellers lidt stive ramme. Der er mange menne
sker i det samfund, man må tage hatten af for. Det
kan være folk, der gang på gang måtte finde sig i
ildebrande og dog kom igang igen, eller en myndig
og selvstændig forskolelærerinde som Anna Børre
sen, der virkede i sognet fra år 1900 og både sad i
menighedsrådet og praktiserede undervisning, der
tog hensyn til at børn var børn (s. 75-76).
Der er kildehenvisninger i bogen, og selv om de i
flere tilfælde er noget summariske, leder de andre
på vej, og det har forfatterne iflg. indledningen haft
som et af deres mål. Bogen fremtræder i øvrigt
pænt, og den er behageligt fri for trykfejl.
M argit Mogensen

Otto Madsen og Anders Monrad Møller: Odense
toldkammers historie 1632-1988. Toldhistorisk
Selskab. 1989. 376 s. Kr. 248,-.
Odense toldkammers historie er ifølge forordet
tænkt som et supplement til såvel fembindsværket
Dansk Toldhistorie som til tibindsværket Odense
bys historie. Tilknytningen til byhistorien er endda
så synlig, at toldhistorien set udefra fremstår som
et bind 11. Også bogens indre er i samme levende
form med et stort, nyt billedmateriale og under
fundige beretninger om toldere og smuglere. Bio
grafierne giver godt stof til slægtsforskere, og der er
rigshistorie nok til, at man kan forstå det lokale
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forløb. Samtidig er det også en så grundig be
handling af de lokale forhold, at det er et vægtigt
bidrag til toldvæsenets generelle historie.
Otto Madsen dækker på de første 230 sider
årene frem til 1850 og Monrad Møller perioden op
til 1988. Som gennemgående temaer behandles
toldpersonalets størrelse og sammensætning samt
toldvæsenets ydre rammer, startende på tolderens
bopæl og frem til den i 1977 opførte distriktstold
kammerbygning. Den fysiske placering måtte rette
sig efter behovet: Før 1850 var det nødvendigt med
både et kontor indenfor bygrænsen til konsumtionsoppebørslen og en placering ved havnen.
Jernbanen nødvendiggjorde et ekspeditionskontor
til fortoldning af fragtgods. Postpakker førtes til
toldkammeret ved havnen, til stor irritation for
Handelsforeningen. Desuden var der gennem ti
den toldvagtskibe, toldopsynsmandsposter og kon
sumtionsboder.
Fremstillingen tager udgangspunkt i toldordinansen af 1632, hvor Odense fik ansat sin første
egentlige tolder. I den foregående tid var toldvæse
nets opgaver her som andre steder blevet varetaget
af byens foged. I Odense forblev adskillelsen per
manent med den følge, at Odenses toldhistorie
blev næsten usynlig. Otto Madsen bemærker da
også meget rigtigt, at Odenses toldvæsen og især
konsumtionen er ret sparsomt behandlet i den nye
ste byhistorie.
I begyndelsen var accisen en både større og
mere stabil indtægtskilde end tolden og var derfor
særlig egnet til at lade bortforpagte for en årlig
afgift, hvilket skete for første gang i Odense fra
1642. Da maltaccisen i 1672 blev afløst afen ca. 10
gange så tyngende omsætningsafgift, konsumtio
nen, var det da også i form af bortforpagtning frem
til 1778.
Selv om der havde været stigende konsumtions
indtægter i forpagtningsperioden, blev overgangen
til statslig administration i 1778 en økonomisk suc
ces. Årsagen kunne alene tilskrives øget effektivitet
på kontrolsiden. Omfanget af portkonsumtionssvi
gen kan ikke afgøres, men Otto Madsen vurderer
på baggrund af den betalte portafgift, at størstede
len af forbruget må være blevet beskattet korrekt.
Ved »privatiseringen« af konsumtionen i 1672
var toldetatens arbejdsfelt blevet koncentreret om
toldbehandling, der i de følgende hundrede år kun
blev ændret i form af forandrede toldsatser og lej
lighedsvise ind- og udførselsforbud på enkelte va
rer. Som nyt arbejdsområde kom dog i 1692 kon
sumtionen af vin, brændevin, salt og tobak, hvor
efter afgiftstrykket i Odense steg med 33'/?%.
Odenses toldindtægter 1733 viser, at eksportind
tægterne udgjorde en ringe andel, og at skibsfarten
var helt dominerende. Indtægterne hidrørte nem
lig fra de søværts importafgifter, først og fremmest
fra den direkte varetold, men også fra skibsaf
gifterne, de såkaldte lastepenge. På dette tidspunkt
havde Odense sin kvantitativt største samhandel
med Norge, uden at det gav toldvæsenet indtægter
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af betydning. De for toldindtægterne centrale im
porter foregik med skibe fra Flensburg og Lübeck,
men eksporten dertil var lille.
På grund af stadigt faldende indtægter beslutte
des det i 1691 at gå over til et forpagtningssystem.
Først blev forpagteren håndplukket, men fra 1700
blev de enkelte toldsteders intrader udliciteret og
solgt for højeste bud. De følgende toldintrader i
Odense nåede ganske høje tal, hvilket forklares
med, at enhver kunne opnå en lempelig behand
ling ud fra princippet om, at det var bedre at få
den halve told af lovligt indførte varer end slet
intet, fordi godset ellers smugledes i land. For
pagtningerne ebbede imidlertid ud, og i 1711
kunne en kongelig tolder igen ansættes. Herefter
ses der et misforhold mellem den øgede sejlads og
de faldende toldintrader, som kun kan forklares
ved, at den største del gik uden om toldvæsenets
kontrol. Det påvises, at op mod % af importen i
1730erne var illegal. At tolderne medvirkede an
tydes ved at sammenholde deres besiddelser med
deres løn.
Ønsket om at afskaffe smugleriet var baggrun
den for de forpagtninger, som kom i perioden
1750-60. I første omgang var intraderne for hele
Fyn forpagtet samlet med beløbet delt på 110 ak
tier. En analyse viser dog, at magten i toldsociete
tet var samlet hos ni odenseanske borgere. Og selv
om det nu var regeringens reelle holdning, at mo
derationer var skadelige, skulle det vise sig, at der i
udstrakt grad blev givet toldmoderationer, i særde
leshed til denne snævre kreds. Dette fortsatte også i
perioden 1755-60 under den odenseanske forpagt
ning. Indtægterne vidner om, at der blev betalt en
så lille del af de lovbestemte afgifter, at også kun
der uden for forpagternes kreds fik del i nedsættel
sen, og det fulde beløb blev end ikke bogført. I
1760 afskaffedes toldforpagtningen endelig.
Med afskaffelsen af konsumtionen i 1850 bort
faldt eftersynet ved portene og formalingskontrol
len i købstadsmøllerne. Umiddelbart fulgte ingen
skatter til erstatning for dem, der forsvandt. Det
demonstreres imidlertid, at afskaffelsen ikke blev
en mærkbar lettelse for Odenses indbyggere. Få år
inden afskaffelsen trykkede »komsen« med godt
12%, således at hver indbygger bidrog til stats
kassen med 7 rbd. Imidlertid faldt ikke alle 7 rbd.
bort, men kun godt 2, for brændevinsfremstilling
var stadig beskattet, og da egne indkøb oftest skete
i små partier, blev der slet ikke tale om prisfald,
idet det ikke var muligt at fradrage komsen i så
små beløb.Fra 1873 skulle toldvæsenet frigøre ar
bejdskraft til opsyn med byens nye sukkerfabrik,
ogi 1891 kom ølskatten, der - selv om det beløb sig
til det dobbelte af brænderiafgiften i Odense - dog
var væsentligt lettere at opkræve.
En ny toldtarif fra 1908 betød øgede satser for
vin, spiritus og tobak, mens told på kuld og impor
terede skibe faldt bort. Ellers var perioden frem til
1940 præget af en stigende administration af af
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gifter på akvavit, cigaretter og hjemmedyrket to
bak. Hertil kom omsætningsafgift på chokolade- og
sukkervarer, på omsætningen i restaurationer
m.m., på motorkøretøjer og benzin. I 1936 kunne
Odense Toldassistentforening finansiere indretnin
gen af et mødelokale på jernbanetoldkammeret
ved at sælge dele af arkivet vedrørende afgifter.
Et helt kapitel er viet besættelsestiden, selv om
den daglige rutine kun synes forstyrret af akut
mangel på »Cyklegummi«. Dog kom 1940-loven
om midlertidige forbrugsafgifter med importafgift
frem til 1942 som en særdeles upopulær bestand
del, og oveni kom »kludeloven« der betød en 10%
omsætningsafgift på manufakturvarer. I alt var der
således 1.424 tilsynspligtige virksomheder. De fle
ste sager vedrørende forholdet til besættelsesmag
ten drejede sig imidlertid om smugleri samt om
tobak og tobakspapir. Endnu i sommeren 1944
kørte bekæmpelsen sammen med politiet, som
overlod toldkammeret hele bunker af rapporter, så
man kunne udarbejde bødeforlæg i henhold til
toldloven. At der var problemer med at opkræve
bøderne, ser Monrad Møller som tegn på, at de
mindre bemidlede oftest var fristede. Eller var det
blot denne gruppe, der blev opdaget?
Efter krigen faldt særordningerne bort. I 1946
afskaffedes detailafgiften på stærke drikke, hvad
der i Odense betød bortfald af tilsyn med 1.000
detailhandlere, ogi 1951 afskaffedes sukkerafgiften
og dermed kontrollen med den lokale fabrik. Ge
nerelt kom der ændringer i form af forhøjelser af
ældre afgifter og fremkomst af nye - lige fra is til
gulvtæpper - med et højdepunkt i 1955, hvor loven
om forbrugsbegrænsende foranstaltninger med
førte engrosafgift på bijouteri, legetøj, lædervarer
og - igen - manufakturvarer. Almindelig omsæt
ningsafgift i engrosleddet fik virkning fra 1962 og
udgjorde fra starten mere end 25% af bruttointraderne.
De sidste godt tyve års administration har været
tynget af merværdiafgiften af 1967, der medførte
registrering af 18.000 momspligtige virksomheder i
Odenseområdet. I 1979 bortfaldt opkrævningen af
havneafgifter, som toldvæsenet havde varetaget så
længe, Odense kanalhavn har eksisteret, og i 1984
overgik trafikkontrollen til Svendborg distrikt
stoldkammer. Således mistede man forbindelsen til
havnen.
Monrad Møller konkluderer at selv om de sene
ste par tiår har medført ændringer af en størrelse
som toldvæsenet ikke har set før, må Toldkam
meret i Odense dele skæbne med resten af det
toldvæsen, som også ind i 90erne må antages at
blive underkastet rationalisering. Dette blev hur
tigt aktuelt. Pr. 1.4.1990 sammenlagdes de enkelte
toldkamre med amtsskatteinspektoraterne til re
gionale afdelinger af den nyoprettede Told- og
Skattestyrelse.
Om bogens kvalitet må man generelt konklu
dere, at den både er et væsentligt supplement til
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Odense bys historie og til vor viden om toldvæse
nets udvikling i Danmark.
Gitte Lundager Rausgaard

Erland Porsmose: Naturens sang - menneskets kår.
Hverdagsliv fotograferet af Lars Rastrup
1885-1925. Landbohistorisk Selskab og Ker
teminde Museum 1989, 160 sider.
Der er en utrolig grøde i historiske billedbøger for
tiden. Der kommer den ene bog efter den anden
med billeder af typen: »Ak! hvor forandret. Tænk
så »Storegade« sådan ud i 1890«. Hvis man ikke
har sin daglige gang i »Storegade«, er den slags
bøger imidlertid af begrænset interesse, selv om
billedet af »Storegade« i 1890 i bogen er stillet op
ved siden af et billede af »Storegade« i dag. Så
danne bøger har kort sagt fortrinsvis lokal inter
esse, men i den lokale sammenhæng har de natur
ligvis deres berettigelse.
Det er imidlertid ikke en sådan billedbog, Kerte
minde Museum har udsendt i samarbejde med
Landbohistorisk Selskab. Lars Rastrups billeder
har mere end lokal interesse, men når de præsen
teres som »hverdagsliv«, er det måske noget af en
tilsnigelse, om end det må være begrundelsen for
at lade Landbohistorisk Selskab være medudgiver.
Lars Rastrup er ikke den socialrealistisk fotogra
ferende rapporter a la Jacob Riis, men en - som
regel - fattig maler, som fastholdt sine motiver i
form af fotografier, der senere kunne danne grund
lag for malerier. Det er tydeligt, at billedmæssig
komposition har været væsentligere for ham end
socialrealistisk gengivelse af motivet. Som eksem
pel kan tages det billede af den traditionelle danske
tåreperser - »Jens Vejmandsmotivet« - der gen
gives i bogen både på side 72 og på bagsiden. I
dette billede af »Skærveslagning ved Kertinge
Nor« har den billedmæssige komposition - med
skærvebunken og læsejlet som afgrænsende mo
menter - tydeligt været væsentligere end gengivel
sen af skærveslageren.
Resultatet er imidlertid, at der som hovedregel
er kommet meget smukke billeder ud af det. Lars
Rastrup har tænkt længe, inden han tog billedet. I
nogle tilfælde har han dog ikke kunnet skabe den
perfekte komposition på stedet, f.eks. fordi han var
ude med et kamera med kvadratisk pladeformat,
og ønskede et rektangulært mötiv. I bogen er der
eksempler på, at han så på den fremkaldte plade
har indridset det udsnit, der skulle bruges til ma
leriet.
Lars Rastrup var fra Fyn, men hørte kunstnerisk
set ikke til »Fynbomalerne«. Mens hans samtidige
Fritz Syberg, der kom fra lige så usle sociale kår
som Lars Rastrup, valgte Zahrtmanns frie kunst
skole efter Det tekniske Selskabs Skole, valgte Lars
Rastrup det sikre, nemlig Kunstakademiet, og no
gen i samtiden moderne maler blev han al
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drig. Efter en kort succesrig periode 1887-92 under
Hirschsprungs protektion havde han da også svært
ved at klare sig som kunstmaler, når der ses bort
fra den sidste periode af hans liv (efter 1936), hvor
han klarede sig økonomisk ved hovedsageligt at
male og sælge kopier af tidligere arbejder. Vi skal
imidlertid i dag være glade for, at Lars Rastrup
ikke blev nogen stor succes som maler, og i hvert
fald ikke havde råd til at betale modeller til »at
stå« for sig. Lars Rastrup måtte som regel male
efter fotografier, og derfor var han nødt til at tage
så smukke og velkomponerede fotagrafier - også af
»skrælpløjning med dobbeltplov« etc.
Poul Thestrup

Henrik M. Jansen: Elvira Madigan og Sixten
Sparre. Som samtiden opfattede dem - og 100
år senere. 84 s. ill. Skrifter fra Svendborg og
Omegns Museum, bind 21. 1989. Kr. 98,-.
Kærlighedsdramaer har der altid været alle vegne,
men de færreste er blevet så berømte som det, der
udspillede sig på Tåsinge i sommeren 1889 med
cirkuspigen Elvira Madigan og den svenske løjt
nant Sixten Sparre. Det endte som bekendt blodigt
med mord og selvmord i Nørreskoven og begra
velse på Landet kirkegård. Aviser og blade både i
Danmark og Sverige tog straks fat på historien, og
siden har myterne blomstret.
I god tid inden hundredåret for parrets død
begyndte museumschef Henrik M. Jansen, Svend
borg og Omegns Muesum, at adskille kendsger
ninger og myter ved i 1987 at udgive den bog, som
i 1989 udsendtes i 2. udvidede udgave. Foruden
nyfundne billeder og flere oplysninger om hoved
personernes slægtsforhold indeholder denne ud
gave også et slutafsnit med opfattelserne af kærlig
hedsdramaet i forbindelse med hundredåret for
det. Det er forfatterens pointe, at myterne lever
endnu, og at verden vil bedrages, når det som her
handler om et emne med alle elementerne til en
kulørt historie.
Bogen præsenterer først læseren for tiden og ste
det i nogle korte kapitler, der som resten er over
dådigt illustreret. Man mindes bl.a. om det be
rømte Mayerling-drama i Østrig-Ungarn tidligere
i 1889 og i det hele taget om tidens optagethed af
døden som udvej. Ellers fortælles om datidens cirkusliv og især om Elvira som linedanserinde i Nor
den og Europa. Der er samlet et spændende kul
turhistorisk stof, som også har interesse for den
læser, der eventuelt har fået nok af den ulykkelige
kærlighedshistorie. Til det hører også billederne af
livets gang i Svendborg og på Tåsinge, når man
var optaget af f.eks. cykelvæddeløb eller mere al
mindelige landliggere end Elvira og Sixten.
Det centrale i bogen er de mange siders gen
givelser af samtidige avisartikler, telegrammer,
breve, digte og officielle dokumenter. Forfatteren
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bringer iflg. forordet med vilje det hele uden kom
mentarer, så læseren far lejlighed til indlevelse og
til selv at finde lidt eller meget af sandheden. Tan
ken er smuk, men hvis læseren ikke er vant til
historisk metode, kan det netop være, at de journa
listisk forsirede bidrag i bevidstheden vinder over
en nøgtern politirapport, og myterne bliver hæn
gende.
Med en styrende hånd fra en dansk- eller histo
rielærer må Henrik M. Jansens tiltalende bog være
velegnet til gymnasie- eller voksenundervisning, og
enhver har heldigvis lov til at lade sig godt under
holde - med eller uden myter og kildekritik.
M argit Mogensen

Bodil Olesen: Et kvarter og dets mennesker. Boligog livsformer gennem 100 år. Frederiksbjerg Øst,
Arhus. Købstadsmuseet »Den gamle By«,
Skriftrække, 1, Århus 1987. 223 s.
Da interessen for en nærmere udforskning af Dan
marks industrialisering efter 1850 i midten af
1970’erne voksede sig stærk, steg også interessen
for de danske byers udvikling i perioden 1850—
1920 - og ikke mindst for de specielt af industriali
seringen skabte miljøer: de nye arbejderkvarterer,
f.eks. i København, Horsens, Åbenrå, Odense
o.a.st. I begyndelsen af 1980’erne kom også erken
delsen af periodens bymiljøer som bevaringsvær
dige, med bl.a. bygningsregistranter for kvarterer
fra efter 1870 i byer som Århus, Odense, Esbjerg
m.fl.
I slutningen af 1980’erne er museer forskellige
steder i landet så begyndt at interessere sig for
nogle af de afgørende forandringsprocesser m.h.t.
beboerstruktur og boligmiljø, som i de sidste 30-40
år har fundet sted i de gamle arbejderkvarterer.
Københavns Bymuseum har fulgt en konfliktfyldt
proces med forslumring, totalsanering og genop
bygning på det indre Nørrebro i København - og
købstadsmuseet »Den gamle By« i Århus har i et
flerårigt projekt dokumenteret en for mange gamle
arbejderkvarterer typisk udvikhng i kvarteret
»Frederiksbjerg« syd for banen i Århus. Det er der
kommet en læseværdig bog ud af.
Kvarteret voksede frem i årene efter 1870. I de
første 25 år består bebyggelsen mest af småhuse i
1-2 etager, og befolkningen er meget homogen:
unge arbejderfamilier (86% af beboerne) og stort
set alle tilflyttere fra landet. I årene efter 1895—
1900 skifter bebyggelsesmønstret til højt etagebyg
geri, og befolkningen bliver mere differentieret.
Den fortsat store arbejderbefolkning er nu i høj
grad 2. generations »frederiksbjergere« (allerede
55% i 1890!), men i kvarterets mere attraktivt
beliggende udkanter opstår nu også borgerlige en
klaver. Efter 1945, hvor kvarteret er helt udbygget,
begynder nye processer at gøre sig gældende: en
4*

begyndende udflytning af børnefamilier, udkon
kurrering af baggårdserhvervene, samt et stigende
forfald, der kulminerer omkring 1970. I løbet af
1970’erne begynder nye grupper af studerende og
unge at flytte ind i de gamle huse, ikke sjældent
som kollektiver. 1960’ernes brutale byomdannelse
erstattes af begreber som »bevaring« og »byforny
else«, og følgen bliver en langsom, men sikker om
dannelse til et gennemmoderniseret kvarter for
nye, ressourcestærke grupper - mens de gamle
beboergrupper i dag sidder i forstæderne.
Processen beskriver forfatteren som en udvikling
med først den gamle, »koncentriske« by (de fattig
ste yderst på marken), derefter industrialiserin
gens »zoneopdelte« struktur, som efterhånden i
vort århundrede underlægges udviklingen mod
»monopolbyen«, dvs. den i stigende grad planlagte
og centraliserede by. Ind i dette forløb kommer så
ændrede vurderinger som det uforudsete element:
Efter mange års funktionsopdeling og udad-bevægelse far vi pludselig bevægelsen tilbage til
byen. Som forfatteren udtrykker det: »Bybygnin
gen har faet sin post-modernisme«. Konsekvensen
af denne sætter også (nogle af) deltagerne i et
dilemma: De sympatiserer med de »gamle« be
boere, ønsker en by med plads til de mange grup
per - men er selv med til at skubbe »de gamle« ud
og skabe en ny ensartethed.
Hovedformålet med »Et kvarter og dets menne
sker« har dog først og fremmest været at fremlægge
konkrete eksempler på de forskellige boligmiljøer,
som på undersøgelsestidspunktet afspejlede de for
skellige stadier i kvarterets udvikling. Vi besøger
både de sidste fra de gamle arbejdergenerationer i
deres små lejligheder, de nye grupper af unge og
akademikere i deres moderniserede lejligheder,
huse og bofællesskaber, samt nogle medlemmer af
det traditionelle borgerskab i deres 5-6 værelses
lejligheder.
Både husene og de enkelte beboelsers historie
følges nøje, således at forandringsprocessen ses i
eksemplerne. Hovedinteressen ligger på den ma
terielle kultur: boligform og boligindretning som
»signaler« for gruppetilhørsforhold og livsstil, illu
streret af velvalgte billeder (i desværre vekslende
kvalitet). Livet i husene er mere perifert berørt her har interessen samlet sig om at undersøge den
mere geografiske kvarteropfattelse hos beboerne.
Svaret på dette spørgsmål siger nok mest noget om
almen territorieopfattelse. Afgrænsningen af
»kvarter« er i højere grad et fagligt, definitorisk
spørgsmål. Et frugtbart rammebegreb for livet
uden for boligen kunne her have været Johs. Møllgaards »domicil«-»domæne«-begreb, hvor man i
definitionen af »domænerne« kunne have fulgt be
boergrupperne ud i byen: f.eks. arbejderne til deres
kolonihaver, kollektivisterne til cafeerne i den in
dre by, osv. osv.
Bogen er alt i alt et fint og væsentligt bidrag til
kendskabet til vore dages danske boligkultur - re
præsentativ for ikke alene store kvarterer i Århus,
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men også for lignende kvarterer i andre universi
tets- og institutionsbyer: Vesterbro i Odense, »kar
toffelrækkerne« i København osv. Samtidig har
»Den gamle By« hermed vist en vilje til at spille en
rolle som købstadsmuseum også for de sidste 100
års bymiljø!
Peter Dragsbo

Bue Beck og Birgitte Kjær (red.): Dit Århus. Fest
skrift til Gunner Rasmussen den 15. februar
1990. Udg. af Købstadsmuseet »Den Gamle
By«. Århus 1990. 323 sider. 111. kr. 250.
På sin 70-årsdag og i forbindelse med sin fratræden
har overinspektør ved Købstadsmuseet »Den
Gamle By« i Arhus, cand. mag. Gunner Rasmus
sen faet et fornemt festskrift. Ikke med en alenlang
lykønskningsliste, for bogen har ikke været udbudt
i åben forudbestilling, men forsynet med en liste,
der gør indtryk, over institutioner, firmaer og en
keltpersoner, som på en eller anden måde har villet
være med til at løfte den foreliggende opgave.
Der er tale om en blandet buket med over 25
artikler, skrevet af venner og fagfæller og med em
ner fra museumsmandens interessefelt, men vel
gørende samlet om ét hovedemne: Århus. Artik
lerne er samlet i seks afdelinger: Lærdom for livet,
Åen og havnen, Omkring Mejlgade (hvor festens
genstand er født!), Livet i byen, Byen på museum
og Kunst og håndværk.
Både denne inddeling og bogens titel lader ane,
at festskriftet først og fremmest har lokalhistorisk
interesse, men en række af artiklerne har dog også
bud til andre end dem, der har rødder i Århus.
Et godt eksempel er Erna Lorenzens artikel Da
tøjet »talte« med. Heri gennemgås - med udgangs
punkt i 20 billeder fra Århus Lokalhistoriske Sam
ling - modens omskiftelser i perioden fra midten af
1800-tallet til ca. 1950. Selv om pladsen er be
grænset, lår læseren her en kort, anskuelig og nyt
tig indføring i en lang række begreber fra tøjets og
modens verden. Med denne artikel som ballast vil
læsere i hele landet være bedre i stand til at se,
hvad der er typisk, moderne eller gammeldags be
klædning på et givet billede fra den lokale samling
- eller have bedre mulighed for at bidrage til en
datering af et ellers udateret billede. Alle artiklerne
skal ikke opregnes her, men flere af dem kan be
stemt - ligesom Erna Lorenzens - være inspire
rende også uden for Århus.
Fødselarens arbejdsplads gennem 35 år er re
præsenteret med en række artikler, heriblandt et
par stykker med erindringer om museets grund
lægger Peter Holm, der gerne mødte om morgenen
ved 6-tiden og i hvert fald om sommeren spiste
aftensmad i museet sammen med sin kone. På den
måde var der unægtelig også givet et klart signal til
de øvrige medarbejdere om, hvordan arbejdet
burde passes.
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To af Gunner Rasmussens samtidige, rigsarki
var Vagn Dybdahl og overarkivar Finn H. Laurid
sen, indleder bogen med artikler om fødselarens
gymnasierektor på Marselisborg Skole (den kon
servative, men socialt forstående og frisindede dr.
phil. J. K. Larsen) og om studenterliv i Århus
anno 1941. En af tidligere tiders store Århus-skoler, Finsensgades Skole, hvor Gunner Rasmussen
selv har gået, følges i tal fra vugge til grav - fra
dengang der så at sige var elever i skolerne og frem
til nedlæggelsen og omdannelsen til privatskole.
Man noterer sig i forbifarten og med ublandet
glæde, at »Den Gamle By« og Gunner Rasmussen
trods stærk interesse for det byhistoriske varmt har
støttet planerne om indretning af et egentligt mu
seum for Århus’ egen historie. Ikke noget tegn på
institutionsimperialisme her - tværtimod ville vir
keliggørelsen af planerne, som endnu lader vente
på sig, jo betyde, at »Den Gamle By« skulle afgive
dele af dets samlinger til det nye museum.
Mere almen glæde vil nok være udbredt hos
læserne over den meget flot tilrettelagte bog. Det
flotte understreges af en række farvebilleder i bo
gen og af gode Århus-billeder, der er indskudt som
mellemtitelblade foran hver af bogens seks afde
linger.
Anmelderen deler ikke den vistnok ret udbredte
modvilje mod festskrifter - det siges, at ingen djæ
vel kan finde artiklerne igen. For mig at se er det
snarere et vidnesbyrd om urimelige mangler på det
(historisk-)bibliografiske område. I Århus har den
lokalhistoriske udgivervirksomhed gennem Byhi
storisk Udvalg været endog særdeles omfattende i
Gunner Rasmussens år ved »Den Gamle By« - så
omfattende at man formentlig må frygte for, om
markedet overmættes. Man må håbe, at festskriftet
til ham alligevel far den udbredelse, det fortjener.
Jørgen Thomsen

Ung i Århus. Tredje samling, udgivet af Århus
byhistoriske Udvalg. Universitetsforlaget,
Århus 1988, 200 s.
Efter i 1964-65 at have udgivet de første samlinger
af forskellige folks erindringer om stort og småt i
deres liv, har Århus byhistoriske Udvalg nu ud
givet endnu et bind af »Ung i Århus«, angiveligt
for at dække tiden efter 1930-40. De 16 bidragy
dere er mestendels udvalgt fra embedsstanden
med en hovedvægt på lokale koryfæer - men for
alsidighedens skyld suppleret med to fra det folke
lige musikliv og to fra den århusianske venstrefløj.
Som så mange andre af den slags antologier har
denne kun begrænset interesse uden for lokalsam
fundet. Der er intet fællestema for bidragene - bl.a.
handler de meget lidt om det at være ung. 1 glimt
ser vi i nogle af bidragene nogle linjer i f.eks.
boligkulturen: museumsinspektøren køber have
grund i 1941 og bygger eget statslånshus 1951,
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bibliotekaren flytter i rækkehus 1953 osv., men
ellers rummer bidragene mest oplysninger af inter
esse for institutions- og arbejdspladshistorien.
Af de to musikhistoriske bidrag har især det ene
dog en mere almen interesse - som en fin skildring,
der viser, hvordan man før i tiden kunne færdes i
en bred variation af folkelige musikmiljøer: FDForkestret, »Vennelyst« og »Wienerhallen«, Århus
Byorkester og pigtrådsarrangementer a la Tommy
Steele, osv.
Også de to venstrefløjsbidrag fra et par ægte
»68-ere« har mere end lokal interesse: den ene en
kvinde, der har gennemlevet talrige stadier, fra
pæn, nygift pige o. 1960, til abort, skilsmisse, ny
stil, kvindehus, slumstorm og boligaktivisme - den
anden en fyr, hvis mere medieflippede vej især
rummede hash og happenings.
Peter Drags bo

Peter Dragsbo: Forstæder i Esbjerg 1900-1960. Be
byggelseshistorie og bevaringsværdier. Esbjerg
1988, 117 s., ill.
I den sidste snes år er der vokset en hel litteratur
frem om enkelte bykvarterer og forstæder rundt
omkring i landet. Nævnes skal Birte Beck Jørgensen/Leif Thomsen: Hverdagslivet i en forstad,
1978 om livet i Hedemarken 1968-74, Rita Søren
sen. Sjællandsgade-kvarteret i Århus, 1986, Elisa
beth D. Farah/Johanne Schrnidt: Frederiksbjerg
1870-1900, Erhvervshistorisk Årbog 1981 og sidst
Bodil Olesen: Et kvarter og dets mennesker. Fre
deriksbjerg, Øst, Århus, 1988, der tilsammen vi
ser, hvor mange forskellige måder den slags under
søgelser gribes an på. Jørgensens og Thomsens er
overvejende aktuel sociologisk, Farah/Schmidt
mest socialhistorisk statistisk, overfor Rita Ssørensens kvalitativt socialhistoriske tilgang, hun har
talt med folk i stedet for at lave statistik. Bodil
Olesen har været mest interesseret i det arkitekto
niske og indretningsmæssige.
Dragsbos bog ligger i sit anlæg tættest på Bodil
Olesens, men ser her bort fra interiører i kvar
tererne, og ambitionsniveauet har ikke været at gå
nær så meget i dybden. Hvad bogen ikke har her,
har den til gengæld i bredden ved at omfatte alle
Esbjergs gamle forstæder. Det er i sit anlæg en
bygningsregistrant over bevaringsværdige helhe
der og enkeltbygninger i 10 forstæder i byen, den
tredie af typen i Esbjerg-området. For ikke at regi
strant-karakteren skal virke som en alt for stærk
spændetrøje, har Dragsbo lykkeligvis givet bogen
en udtalt historisk dimension, hvor der bliver givet
sammenhænge i og forklaringer på bebyggelsesud
viklingen fra før århundredskiftet til i dag. Han
øser her som en af de allerførste og i mange tilfælde
som den første af den viden, der er blevet lagret på
enten det lokale museum eller arkiv, en viden han

selv som en meget aktiv og initiativrig museums
mand har været med til at indsamle, samt endelig
ikke at forglemme forfatterens egne iagttagelser på
stedet. Interviews er kun benyttet helt undtagel
sesvis og levevilkårene og livet for menneskene i
kvartererne berøres kun i mindre grad. Socialhi
storie er der ikke tale om, og bogen rummer typisk
derfor heller ikke en eneste statistisk tabel.
Der falder her og der udtalt kritik af ejendoms
besiddere, der ikke vedligeholder deres bygninger i
dag på en måde, så de bevarer deres oprindelige
tidspræg. Det er en af bygningsregistrantens op
gaver at tjene som mulig rettesnor for kommunale
myndigheder og ejere ved geografisk opregning af
de værdifulde bygninger, men også et af de for
hold, der kan gøre bogen svær at komme igennem
som sammenhængende læsning. Derimod fungerer
den udmærket som opslagsbog, hvor man bl.a. via
registret let finder frem til ejendomme af interesse.
Dog skal man altid kende den nuværende adresse;
matrikelnumre gives ikke som indgangsnøgle. Et
stort billed- og kortmateriale, både historisk og
aktuelt ledsager og dokumenterer teksten. Her og
der kan man være uenig eller stille sig spørgende til
vurderinger og karakteristikker (f.eks. s. 83 om et
byggeri af »wild-west-agtige huse« - hvad er det?)
og efterlyse, hvilke kriterier, der skal give en byg
ning bevaringsværdi. Det hedder s. 109 om Exnersgade: »Strøg med nogle af byens ældste og
mest historiske huse«. En lidt mere fyldig rede
gørelse for, hvad der gør et hus »historisk« i mod
sætning til et andet, havde nok været på sin plads.
Arkitekturen og bygningstilstanden gør det i alt
fald ikke alene, alderen heller ikke. Der må mere til
ved at knytte mennesker og deres historie til kon
krete bygninger. Det er på disse felter Dragsbo er
allermest knap og diskutabel, men der er blevet et
særdeles kvalificeret grundlag at arbejde videre ud
fra. Det er let at kritisere Dragsbo for det, han ikke
har gjort og ikke medtaget. Inden for sin genre,
registrantens, er det et fortrinligt arbejdsredskab,
der forhåbentligt kan være med til at stimulere
interessen for bygninger, miljøer og historien i en
af landets stadig helt unge købstæder.
John T. Lauridsen

Danmarks kirker. Ribe amt. Bind 3, hæfte 19-20.
Vester Starup, Grimstrup, Vester Nykirke,
Fåborg (hft. 19), Årre, Sneum, Tjæreborg,
Skast (hft. 20). Udgivet af Nationalmuseet
1989-90. Side 1651-1910, ill. Kr. 122 (indb.),
94,50 (hft.).
Med de to nye hæfter omfattende otte kirker er
kirkeværket godt på vej i Skast herred i Ribe amt.
Her er som overalt i amtet tufkirker og granit
kirker, ofte begge dele i (u)skøn blanding. Her er
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små ydmyge kirkehuse som Vester Starup og state
lige som Skast kirke, herregårdskirker som Vester
Nykirke og nye stationsbykirker i den særlige skønvirkestil som brugtes f.eks. i Agerbæk.
Kirkernes beliggenhed er et spændende kapitel,
og det slår en hvor meget åløbene har betydet
tidligere, når man ser, hvordan kirkerne er pla
ceret nær åerne. Det gælder f.eks. Janderup og
Vilslev, og i disse hæfter Vester Starup, der ligger
ensomt ved Holme å, og Sneum, der ligger lige så
alene ved Sneum å. I det sidstnævnte åløb er der
fundet tuf, så der er sejlet ad åen.
Selv om der ikke skal gives karakter til de en
kelte kirker - de er spændende hver for sig - så er
Vester Starup en perle, fordi så meget er urørt. I
bygningen med de fine romanske vinduer med lil
jeornament og i inventaret med den prægtige alter
tavle og et alterbord af al. Spændende også at man
her har spor af bemaling i døbefonten. Det er en
skam, at rekonstruktionen side 1676 ikke er i far
ver.
I Grimstrup kirke er der bl.a. en gammel dørfløj,
lige som der er døre i Arre og Sneum. De er ikke
kun interessante ved deres alder, men også ved den
ornamentik beslagene udviser. Vester Nykirke kan
prale af at have haft et alterretabel med et kors
som midtpunkt. Tilbage er kun alterstolperne,
men alligevel. Inventaret har her præg af at være
herregårdskirke til Endrupholm og dermed hjem
sted for slægten Teilman, hvis indsats for kirkebe
varing har været omtalt flere gange.
Der er flere gode døbefonte i disse kirker, bl.a. i
Arre hvor det specielle »tornudtrækkermotiv« fin
des. I det hele taget er der både på fonte, prædikestole og altertavler en sand billedvrimmel med et
væld af hoveder - løvehoveder og trolde og andet
godt, og hvem kan stå for de herlige basunengle på
epitafiet i Sneum kirke?
Tjæreborg kirke er speciel på grund af sine lofts
malerier, som dateres til begyndelsen af 1650’erne.
De er i hvert fald fra før Wenzel Rothkircks be
gravelse i 1655. Både Vester Nykirke og Tjæreborg
har herregårdspræg, og indretning og inventar far
et andet præg end i »almindelige« landsbykirker.
Men disse hævder sig både i det ydre og indre ved
deres egen storhed som f.eks. kirkerne i Fåborg og
Skast. I den sidste sidder en lille billedkvader med
en henrivende hjort som motiv i korets østgavl. Det
lille billede siger meget om, hvor fornem vor kirke
kunst er - stormandskirke eller ej. Inde i Skast
kirke kan man se billeder af Ole Søndergaard og
hans kompagnon Erik Pedersen, der omkring 1930
malede mange alterbilleder og »forbedrede« kalk
malerier på Esbjergkanten. Efter min mening vin
der hjorten over Søndergaard.
Engang samlede bønder sten sammen for at
sætte dige om kirkegården. I Tjæreborg solgte man
digets sten da Esbjerg havn skulle bygges omkring
1870. Sådan er det, godt de ikke skulle bruge kir
keinventar ved havnebyggeriet.
Hæfterne er som vanligt velredigerede og fyldigt
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illustreret. Der er en lang række fine tegninger fra
gammel og ny tid at glæde sig over. Arkitekt Axel
Møller var vist ikke fra Esbjerg (side 1891).
Under Skast kirke omtales, at der opstod pro
blemer på grund af en »misforstået« anvendelse af
plasticmaling. Gid det kun havde været i Skast.
Verner Bruhm

Anngret Pods og Henning Henningsen: Kirkeskibe i Danmark og de tidligere hertugdømmer Slesvig og
Holsten. Tysk Bogimport Aps 1989, 128 s. ill. i
farver. Kr. 250,-.
Henning Thalund: Fynske Kirkeskibe. Skrifter fra
Svendborg og Omegns Museum, bd. 27, 1989. 125
s. ill. Kr. 130,-.
Der er ca. 1500 kirkeskibe i danske kirker; men
viden om dette maritime inventar har hidtil ikke
været meget udbredt. Nu er der mulighed for in
troduktion på en både overskuelig og indbydende
måde, hvis man fordyber sig i en af, eller hellere
begge, de bøger, 1989 bragte om emnet. Den ene er
et pragtværk med store top-professioinelle farvefo
tografier afen stribe af de smukkeste og mest inter
essante kirkeskibe fra forskellige dele af det nu
værende og oprindelige Danmark; den anden er
geografisk afgrænset til Fyns Stift og har i højere
grad håndbogens karakter. Udstyret er mere be
skedent, og det er prisen også.
Henning Henningsen, tidligere direktør for
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, grund
lagde i sin tid museets registrant over kirkeskibe og
udgav i 1950 standardværket: Kirkeskibe og kirke
skibsfester. I den nye bog om kirkeskibe, som Hen
ning Henningsen har skrevet sammen med Ann
gret Pods fra Kiel, kommer det store overblik fra
mange års beskæftigelse med et kært emne læseren
til gode. Essensen lykkes det forfattende at præsen
tere på ganske fa sider i en indledning om kirkeski
benes historie. Man indføres i, hvordan skibet føjer
sig ind i den kristne symbolik, hvordan det er
omtalt i litteraturen og i de danske kirker bevaret
fra renæssancen og videre frem. Nogle kirkeskibe
er ophængt som »standsgaver«, givet af f.eks. skip
perlauget i søfartsbyerne, mens andre er givet af
private enkeltpersoner. Grundene til gavmildhe
den har varieret, men taknemmelighed eller minde
om en bestemt national eller lokal begivenhed er
almindelig. Chancen for at blive husket for gaven
kan nok heller ikke helt lades ude af betragtning.
Næsten alle kirkeskibe er modeller af virkelige
skibe, og hyppigt er det sejlskibe, især orlogsskibe,
hvad også mange kirkeskibsnavne godtgør. I ældre
tid var det langt fra altid præcise modeller, der
blev ophængt, og det kunstneriske og håndværks
mæssige niveau har svinget med bygmesterens fag-
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lige forudsætninger og arbejdsvilkår - til lands
eller til vands. Der kommer stadig nye kirkeskibe
til, men nu fører det offentlige tilsyn med kvalite
ten.
Af et kort bagi bogen ses hvilke egne, der er
repræsenteret blandt de godt 50 udvalgte kirke
skibe. Ellers far man ikke noget at vide om ud
vælgelsesprincipperne. Det er tydeligt, at hertug
dømmerne og kongeriets sydøstlige kystegne er
stærkest med. Dels har skibene her været en nær
værende del af hverdagen, dels har det formentlig
også spillet ind, at den foreliggende bog er en
dansk bearbejdelse af en tysk udgave, som natur
ligt nok har lagt vægt på det i dag tyske område. I
øvrigt er udvalget alsidigt m.h.t. typer af skibe;
kronologisk ligger hovedvægten på de gamle, fine
skibe af høj kvalitet. Hvert skib er forsynet med
katalogoplysninger samt en kort beskrivelse af om
givelserne.
Fotografierne er dog det væsentlige. En billed
bog, står der tilmed på titelbladet. Kvaliteten er
uovertruffen, og i alle detaljer er det muligt at
studere konstruktion og stil. Trods »dukkeforma
tet« virker skibene naturtro, og de anvendes da
også som kilder til tidligere tids teknik med sejl og
tovværk m.v. Alle kan bruge billederne til en
drømmerejse på verdenshavene, men om det skal
være med f.eks. »Dannebrog«, 1600-tals linieskibet
fra Kerteminde kirke eller det prægtige nyere sko
leskib i St. Jacobi i Lybæk kan blive et svært valg!
Nogle fa kirkeskibe fra billedbogen er også med i
registranten over de fynske kirkeskibe, som Svend
borg og Omegns Museum har udgivet. Der er en
del parallelle oplysninger om emnet i almindelig
hed, men ellers supplerer bøgerne hinanden. De er
lagt forskelligt til rette og delvis skrevet i forskellig
hensigt. Henning Thalunds baggrund er den mari
time lokalhistorie og styrmandskundskab, og i
denne bog er det i højere grad folkekunsten om
kring skibene, der lægges frem, end det er det
kunstnerisk perfekte. Bogen er rig på begge dele, i
hvert fald for den, der bruger den som guide til de
mange fynske kirker med et eller flere skibe op
hængt.
Bag bogen ligger et engagement fra de kirkelige
myndigheder og fra menighedsrådene, der har bi
draget med arkivalier og udfyldelse af spørgeske
maer. Derved er det lykkedes forfatteren at op
datere den registrerede viden om stiftets kirke
skibe, og alt er med, sågar de kasserede vrag på
præstegårdslofter. Man kan slå op på kirker, byg
mestre og på maritime fagudtryk. Det sidste er en
god hjælp, som ikke findes i Pods og Henningsens
billedbog.
Der er et udmærket lokalhistorisk stof med i
indledningen. Som eksempel kan nævnes oplys
ningerne om de processioner og fester, der stadig
praktiseres, når skibe nyophænges eller genophæn
ges efter istandsættelse. Der er overraskende meget
lokal kulturhistorie forbundet med kirkeskibene,
som man efter læsning af disse bøger nødvendigvis

må se nærmere på ved først givne lejlighed.
M argit Mogensen

Jens Skriver: Traktor i Danmark i tekst og billeder,
1989, Forlaget Skippershoved i samarbejde
med Dansk Landbrugsmuseum, GI. Estrup,
96 sider, kr. 88,-.
Fra 1985 til 1988 publiceredejens Skriver tre ar
tikler i »Bol og By« om »Traktordriftens udvikling
i Danmark til 1945«, »Traktordriftens gennem
brud i Danmark 1945-65« og »Traktordriftens
konsekvenser«. Artiklerne var resultatet af en an
sættelse på Dansk Landbrugsmuseum i 1984 med
det formål at udføre en undersøgelse af traktordrif
ten i Danmark til 1965. Nu følger en lille bog, hvor
resultaterne sammenfattes og især illustreres med
billeder af traktortyper og traktoranvendelser.
Hvis man ønsker tal for udviklingen af det danske
landbrugs mekanisering, er det de tre artikler i Bol
og By, man har brug for, men hvis man har brug
for billeder - ikke bare af den lille grå Ferguson,
der næsten blev indbegrebet af dansk landbrugs
mekanisering fra 1948 - men også af modellerne
fra Bukh i Kalundborg, og hvad der ellers har kørt
på de danske marker før 1965, så er det Jens Skri
vers nye lille bog, man skal have fat i.
Samtidig med billederne, hvoraf mange er i far
ver, far man dog også en god gennemgang af land
brugets mekanisering frem til 1965. Første gang
traktorer viste tegn på at \Tlle slå igennem i Dan
mark var under første verdenskrig. Forklaringen
var, at heste i ubegrænsede mængder kunne af
sættes til det krigsførende Tyskland til så gode
priser, at det blev rentabelt at anvende traktorer.
Når Jens Skriver her skriver, at der til sidst blev en
sådan mangel på heste i Danmark, at der blev
indført eksportforbud, er det imidlertid kun den
officielle del af historien, han har faet fat i. Eks
portforbudet betød ikke, at der ikke kunne og
skulle eksporteres heste til Tyskland. Formålet
med indførelse af eksportforbudet var, at tilladel
serne til hesteeksport så kunne bruges i de dansk
tyske forhandlinger til at opnå tyske eksporttilla
delser for varer, der ellers var tysk eksportforbud
for. Dette er imidlertid ikke væsentligt for mekani
seringsprocessen. Her var det til gengæld væsent
ligt, at brændstofmangel fra 1917 fik standset de
danske traktorer.
Da freden brød ud, købte de danske bønder, hvis
tegnebøger nu var ved at revne, til gengæld trak
torer som aldrig før. Denne traktorepidemi blev
dog kortvarig. Dels viste det sig mærkelig nok, at
hestene nu faldt i pris, dels holdt de fleste bønder
under afsætningskriserne i tyverne og trediverne
igen med investeringerne i traktorer. Hertil kom,
at en traktor ikke var det universalredskab, som
den senere skulle blive. Traktorerne var forsynet
med jernhjul med gribere og kunne og måtte ikke
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trække vogne på offentlig vej. Selv om man brugte
traktorer til pløjning, skulle man altså alligevel
have heste til at trække vognene til alle transport
opgaver. Traktorer med gummihjul kom først til
Danmark efter anden verdenskrig. Traktorens gen
nembrud i Danmark skete da også først i forbin
delse med Marshallhjælpen fra USA 1948-53.
Traktoren var nu ikke længere en pløjemaskine,
men en universaltrækkemaskine, og den lille grå
Ferguson slog hurtigt igennem på bondebrugene.
Foruden at traktorerne nu havde gummihjul, var
det andet store teknologiske fremskridt det hy
drauliske redskabsophæng.
I bogen følger vi traktortyperne frem til 1965.
Traktorerne blev i gennemsnit større og større både i vægt og motorkraft. De mindre traktorer
blev så til gengæld i et vist omfang afsat til hus
mandsbrugene som brugte. Der er også et specielt
og rimeligt grundigt afsnit i bogen om forsøgene på
at slå igennem med danskbyggede traktorer. Her
var det kun Bukh, der havde nogen succes. Af
snittet »Traktorredskaber«, som både handler om
plove, selvbindere og såvel bugserede som selv
kørende mejetærskere, er til gengæld alt for sum
marisk til at have nogen værdi. Forfatteren synes
her i for høj grad at have ladet sig styre af, at
manuskriptet nærmede sig de magiske 96 tryksi
der. Der er dog blevet sat 8 tryksider af til et
appendiks med tekniske data om alle de traktorty
per, som er gengivet med farvebilleder i bogen.
Her kan man fa alt at vide om diameter for cylin
derboring, slaglængde, antallet af gear etc., men
det vil nogle af de målgrupper, som bogen hen
vender sig til, nok også sætte pris på. Der er dog
ingen tvivl om, at den lille bog ud fra såvel en
generel landbrugshistorisk som en teknologihisto
risk synsvinkel er absolut læseværdig.
Poul Thestrup

Hans Kargaard Thomsen: Arkivarer skriver breve.
En antologi 1882-1959. Studier og kilder bd. 6.
Rigsarkivet og G. E. C. Gad. 1989. 181 s., ill.
Kr. 183,-.
Med denne uprætentiøse, men charmerende bog
har Rigsarkivet markeret 100-året for arkivloven af
30. marts 1889. Ved denne blev det siden 1. januar
1883 faktisk eksisterende Rigsarkiv formelt skabt
ved sammensmeltning af de to centrale arkiver
Gehejmearkivet og Kongerigets Arkiv. Og samti
dig blev gunden lagt til de oprindelige tre, siden
1931 fire landsarkiver.
Det er, som udgiveren fremhæver i indlednin
gen, ikke først og fremmest hensigten med an
tologien at illustrere arkivvæsenets historie i den
tid, denne organisation har eksisteret. Men ikke
desto mindre er bogen endnu et værdifuldt bidrag
hertil af den kyndige arkivhistoriker Hans Kar
gaard Thomsen.
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For den, der selv i en menneskealder har gjort
denne historie med, er bogen naturligvis en sand
lækkerbidsken. Gennem de private breve, der for
tæller løst og fast om familielivet, om privatøkono
mien - den var stram i de gode gamle dage! - om
arbejdet i arkiverne, og forholdet til arbejdsfæller
og arkivgæster, om videnskabelige sysler m.m.
kommer man tættere ind på livet af de respektind
gydende chefer og ældre kolleger, man som ung
arkivar kun med stor ærbødighed nærmede sig ak ja, det var dengang! og man lærer de navnkun
dige forgængere, om hvem der gik allehånde frasagn, bedre at kende. Jeg kan ikke nægte, at bre
vene fra den for sin strenghed og stridbarhed be
rygtede rigsarkivar V. A. Secher (1903-15) for mig
i nogen grad modificerer overleveringens barske
billede. Det var dog til ham, den fynske lands
arkivar G. L. Wad ved hans afgang i et tydeligvis
dybfølt afskedsbrev kunne skrive: »Den første
anerkendelse af min virksomhed, jeg fik - efter
elleve års forløb! - gav du mig den 28. maj 1904,
hvilken datum blev indridset i en veranda-rude«. Og der sidder den endnu!
Men man må jo alligevel ikke tro, at man med
nogle fa breve kommer hele vejen rundt om brev
skriveren. Det vil udgiveren utvivlsomt også være
den første til at medgive. Af A. D. Jørgensen, hvis
breve han med rette fremhæver som fornem brev
kunst, far man unægteligt af de tre gengivne breve
(til Frederik Barfod, Marcus Rubin og Christoffer
Bågø) et blidere og langt mere sympatisk indtryk
end af de barske, for ikke at sige brutale breve (i
Landsarkivet for Nørrejyllands arkiv), han skrev
til den stakkels provinsarkivar J. H. S. Jespersen,
som han jo heller ikke gik af vejen for at betegne
som »et fæ« (s. 32).
Foruden til arkivverdenens egne folk, der er den
selvskrevne snævrere målgruppe, har bogen bl.a.
vel også bud til den ikke helt lille kreds af menne
sker, der som besøgende på arkivernes læsesale om som amatørforskere eller som professionelle omfatter dansk arkivvæsen med interesse. Den
rummer mange levende og interessante tidsbille
der fra svundne dage inden for institutionen.
Det udvalg af breve, udgiveren har gjort, synes
at være godt og velegnet til at give, hvad han
beskedent kalder »et ... næppe falsk indtryk af
nogle arkivargenerationer, som nu er »historie««.
Skulle jeg på god anmeldervis anføre et par kritiske
bemærkninger, ville jeg pege på den, i mine øjne,
lovlig dominerende plads, der tilmåles breve fra
Axel Linvald, både et særskilt afsnit (II), til dels
fra tiden før han blev ansat ved arkivvæsenet
(1910-13), og dertil adskillige breve i afsnit III fra
hans rigsarkivartid (1934—56).
Ved ret korte, men præcise og indholdsmættede
indledninger til de enkelte breve eller sammen
hængende grupper af breve sættes disse på ud
mærket måde ind i deres sammenhæng. Og enkelte
forklarende noter supplerer disse indledninger.
Men selv om det givetvis er uretfærdigt over for
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udgiveren i betragtning af tidsrammen for arbej
det, må jeg dog anføre, at langt flere noter faktisk
havde været nødvendige til fuldt udbytte af brev
samlingen. Jeg nævner i flæng enkelte forhold, som
jeg meget gerne havde set nærmere oplyst for læ
serne: Hvad var det for en forfølgelse, lægen H. P.
G. B. Barfod var ude for (s. 28)? Hvad med oberst
løjtnant Flindts forhold til provinsarkivet i Viborg
(s. 52)? Hvem er »Livjægeren« (s. 85)? Hvad er det
for en overlevering om »bordet med blækklatten«
(s. 92)? Hvad er det for en Johan, der omtales i
Henry Bruuns brev til Harald Jørgensen (s. 158f.)?
Det må jo være en kendt person, siden man erfarer
om hans opholdssted i svensk radio og presse.
Hvad illustrationerne angår, kan man undre sig
over, at samme buste af A. D. Jørgensen behøver
at blive gengivet to gange (ved titelbladet og ved s.
26). Og så kunne man have ønsket sig en for
tegnelse over brevmodtagerne.
Men alt i alt altså, som sagt, en lille charme
rende bog, som vistnok dementerer den opfattelse,
om den skulle eksistere, at arkivarer er et særlig
støvet folkefærd.
Jens Holmgaard

Ole Højrup (ed.): Skibsfører og skipper. Beret
ninger fra århundredskiftet ( = Søens Folk
bind 7). Christian Ejlers’ Forlag. 1988. 247
sider, ill. Kr. 358 i abonnement, kr. 378 i
løssalg.
Bind 7 af Ole Højrups store udgave af sømands
erindringer er koncentreret om de mellemstore og
små sejlfartøjers skibsførere, kaptajner, skippere
og bådførere. Vi kommer altså fortrinsvis ombord i
skonnerter, galeaser, jagter, dæksbåde, smakkejol
ler med videre i indenrigs- eller Østersø- og Nord
søfart.
Igen i dette bind findes et par glimrende be
retninger fra kvinder. Navnlig Marie Madsen, som
sejlede med sin mand på tremastet skonnert »Eva«
omkring 1930, giver et levende og detaljeret billede
aflivet ombord og i land.
Blandt de mandlige berettere står den born
holmske skippersøn Jens Rømer stærkt med sine
medrivende erindringer fra en midsommerrejse til
Luleå i begyndelsen af 1920’erne på tomastet skon
nert »Magda«. Rømers beretning er snart poetisk
og naturbeskrivelserne snart holdt i kontant sø
mandssprog, når dette er på sin plads. Men hvor
dan kan en halvfjerdsårig beretter dog huske så
levende og indgående vedrørende en rejse, han
foretog hele tres år tidligere? Måske har han støttet
sig til logbog eller andet bevaret skriftligt materi
ale.
I værkets ottende og sidste bind håber vi nu på

gode registre med videre - gerne endnu mere om
fattende end i Ole Højrups herregårdsværk.
E rik Gøbel

Ole Højrup (ed.): Sejlskibskaptajn. Beretninger
fra århundredskiftet ( = Søens Folk bind 6).
Christian Ejlers’ Forlag. 1987. 275 s. Kr. 328 i
abonnement, kr. 348 i løssalg.
Det sjette bind af Ole Højrups erindringsudgivel
sesværk adskiller sig fortjenstfuldt fra de foregå
ende ved kun at indeholde tre beretninger. Heraf
er den ene endda ganske kort, så den længste kan
fa halvandet hundrede sider til sin rådighed.
Denne lange beretning er af den navnkundige
sejlskibsfører Christian Aaberg (1879-1964). Han
blev allerede som 24-årig kaptajn på barkskibet
»Claudia« og i 1922 på barken »Suzanne«, som
begge var hjemskrevet i Marstal. I de store sejlski
bes sidste epoke blev Aaberg en respekteret lære
mester for en række vordende kaptajner - dette har
i øvrigt betydet, at der findes forholdsvis mange
fotografier af ham og fra hans skibe i det hele taget.
Hans omfangsrige beretning, som endda kun gen
gives i uddrag, udmærker sig ved især at dvæle ved
dagliglivets mange rutiner ombord.
Den pressemeddelelse, som medfølger bogen, in
deholder blandt andet den glædelige oplysning, at
mange af værkets læsere har reflekteret på ud
giverens gentagne opfordringer til at skrive om
egne oplevelser og iagttagelser nu i en foranderlig
tid, hvor mange fag og beskæftigelser mister deres
betydning, medens andre kommer til. Forhåbent
lig kan nogen af disse nytilkomne erindringer nå at
komme de sidste to bind til gode; disse udkommer i
1988.
Erik Gøbel

Aa. H. Kampp: 10 søskendes erindringer. Livet på
en mønsk bondegård 1890-1925. 63 s., ill. Tellus
1989. Kr. 97,60.
Kampp, der står som forfatter til bogen, er født
1906 som den yngste af en børnefolk på 13. Den
ældste i flokken var født 1888, så erindringerne kan
siges at række tilbage til 1890. Stedet for erindrin
gerne er Dalmosegård, en udflyttergård fra Søn
derby i Borre sogn.
I indledningen fastslår Kampp, at det, han vil
give, er »en skildring af dagens og årets arbejds
gang på en mønsk gård omkring sidste århundred
skifte«. Først præsenteres da de agerende: familien
og dernæst stedet for den udflyttede gård og de
ændringer, der fulgte med det nye sted. Derefter
tages fat på arbejdet med en opregning af gårdens
redskabsbestand, som var i anvendelse til de for-
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skellige foretagender som roelugning, høbjergning,
tørveskæring, kornhøst, tærskning, fodring, suk
kerroeoptagning og pløjning. Dermed er de uden
dørs arbejder i det store hele dækket ind, resten
samles op i afsnittet: Forskellige andre pligter.
Så følger afdelingen med kvindernes arbejde
med brygning, malkning (for oprindelig var dette
kun pigearbejde,men alle 6 brødre på gården blev
dog sat til at malke, det hævdes fra de var 5-6 år
gamle), pasning af køer og far, arbejdet med roer,
lige så fuldt pige- som drengearbejde, storvask og
andre specielle kvindelige sysler indendørs. Nogle
afsnit skildrer fælles foretagender som klæder, mål
tider, aftensysler og aktiviteter uden for hjemmet
som gymnastik og husflid. Der sluttes af med den
årlige skovtur til Møens klint.
Alt dette på en halvthundrede sider, der også
giver plads til illustrationer. Det siger sig selv, at
nogen omfattende beskrivelse af de enkelte emner
kan der ikke være tale om. Flere gøres da også af
på en halv side. For den, der er vokset op i et
tilsvarende miljø, er det let at fylde beskrivelserne
ud, for andre vil det knibe, selv om en liste med
ordforklaringer bagest i bogen er en god hjælp.
Axel Steensberg, der har skrevet forord til bogen,
hævder, at »den rummer en mængde fine iagttagel
ser, ofte af typiske tildragelser og fænomener, som
andre erindringsskrivere har glemt - eller simpelt
hen ikke oplevet«. Og det er ikke forkert, men blot
synes jeg det gælder i højere grad for de første ca.
20 sider i den bog: Mads Peters den lille (Tellus
1984), hvor Kampp fortæller om sine erindringer
fra bondedreng til doktor i geografi ved Køben
havns universitet.
Holger Rasmussen

Rigborg Jørgensen: Børn a f arbejderklassen. Soci
alpolitisk forlag, 1988. 95 s. ill.
Begrebet »Historien« er dobbelttydigt. Vi bruger
det som et synonym for de ændringsprocesser, der
har forandret menneskenes tilværelse så radikalt
siden stenalderen. Vi taler om »historiens gang«
og den »historiske udvikling«. Historie betyder
imidlertid også fortællingen om historien, fortæl
lingen om de begivenheder og processer, der kon
stant forandrer vores livsvilkår. En af de stående
stridspunkter i den historiske forskning er striden
om, hvorledes historien om historien bedst kan
formidles videre. Er det gennem de grundigt gen
nemarbejdede oversigtsværker, gennem fiktionen i
tekst eller billeder, eller er det gennem erindrin
gerne, gennem vidnesbyrdene om et faktisk levet
liv under bestemte vilkår.
Når man har læst Rigborg Jørgensens erindrin
ger »Børn af arbejderklassen«, er man ikke i tvivl.
Her fortælles så levende om de vilkår en pige fra
arbejderklassen voksede op under i mellemkrigs
tidens København, at man forstår hvorfor arbej
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derbevægelsen måtte vokse sig stærk i denne pe
riode, i protest mod urimelige vilkår.
Det er den »klassiske« arbejderhistorie Rigborg
Jørgensen fortæller, om landarbejderne, der søgte
ind til byerne væk fra fattigdommen og de yd
mygende vilkår på landet. I byen måtte de kæmpe
mod arbejdsløshed og bolignød. Indtægterne var
så svingende, at sultegrænsen hele tiden var tru
ende nær. I byens arbejderkvarteret mødte Rig
borg og hendes forældre imidlertid også andet end
sult og elendighed. Her fandtes en udstrakt hjælp
somhed og solidaritet, der især kom bønderne til
gode. Rigborg oplevede det selv på sin krop. Hen
des forældre havde ikke overskuddet til at tage sig
af hende, som hun behøvede. Nabokonen greb re
solut ind og tog hende til sig som en af sine egne.
For Rigborg stod den tid, hun tilbragte i nabofami
lien som et rent paradis. De to familier var vidt
forskellige. Naboen var offentligt ansat, hos DSB,
med fast løn. Derfor behøvede fru Hansen ikke at
gå ud og arbejde, som Rigborgs mor gjorde det.
Hun havde en økonomisk sans, der gjorde hende i
stand til at udnytte hver skilling »helt ud til den
riflede kant«, en evne, som ikke rigtig fandtes i
Rigborgs familie. Rigborgs far var løsarbejder på
havnen og derfor arbejdsløs i lange perioder. Når
der endelig var arbejde, var det så hårdt, at det var
fristende at drukne problemerne i alkohol. Det
boligkvarter, hvor Rigborg boede, rummede arbej
derfamilier med meget forskellige vilkår. Men
sammenholdet var stort alligevel, og alle forsøgte
at beskytte børnene mest muligt. Nogle af famili
erne dannede hele dynastier, som Egons familie
f.eks. Egon var en af Rigborgs bedste legekam
merater. Hans familie var også en af de mere sta
bile i kvarteret, - og efternavnet var Weidekamp!
Rigborg tilhørte den generation af arbejderbørn
som gang på gang blev sendt afsted på svagbørns
kolonier, julemærkehjem, sanatorier o.s.v. Det of
fentlige var begyndt at gribe ind over for åbenbare
misforhold for at beskytte børnene. I tidligere ge
nerationer døde mange arbejderbørn af underer
næringens mange følgesygdomme. For Rigborg
kunne disse ophold være lyspunkter i en hård og
trist tilværelse, hvis hun havnede blandt forstå
ende personale. Men hun kunne også risikere et
ophold på institutioner, hvor man hyldede disci
plin og orden fremfor medmenneskelighed. I det
hele taget giver Rigborgs skildring et levende ind
tryk af, hvorledes arbejderbørnene stod uden be
skyttelse over for myndigheder og autoriteter. Her
var ingen forældre, som havde mod og indsigt nok
til at protestere, hvis børnene blev urimeligt be
handlede.
Rigborg havde drømt om at stå i lære, - som
snedker. Hun havde til og med fundet en sned
kermester, som gerne ville tage hende i lære. Men
de drømme var alt for højtflyvende for hendes
forældre. Hun fik i stedet budplads på et vaskeri,
hvor hun måtte slæbe kilotunge pakker rundt til
kunderne på Østerbro.
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Men det hårde arbejde og de vilkår, hun levede
under fik hende til at tænke over sin situation og
stille spørgsmål.
Gennem erindringerne tegner Rigborg billedet
af enlivsform, hvor tilværelsen kunne være så hård,
at man kun kunne overleve, fordi solidariteten var
en integreret del af hverdagskulturen. De tegner et
billede af fattigdommen i 20erne, hvor man mis
tede stemmeretten og selvrespekten, hvis man
søgte fattighjælp, og de gengiver stemningen fra
30erne, hvor Stauning blev landsfader og »frem
gangen for Socialdemokratiet aldrig syntes at høre
op.« Optimismen og fremtidstroen i 30erne fore
kommer som en selvfølgelig protest mod 20ernes
håbløshed og fattigdom. »Jeg var lydhør, når vi
lærte om prolerariatet og skævheden i fordelingen
af goderne, og at man skulle kæmpe for at det blev
anderledes... Det var ikke tomme ord for mig.«
Stilfærdigt og overbevisende skildrer Rigborg,
hvorledes den politiske bevidstgørelse vokser frem
i en undren over »hvorfor der skulle være så stor
forskel på os og dem. »Selv fandt hun mange af
svarene i DU I, der for mange af børnene blev »det
andet hjem og den skole, hvor vi lærte mere og
andre ting end i kommuneskolen.«
Rigborg Jørgensens erindringer giver en fin ind
føring i hverdagslivets vilkår for en almindelig ar
bejderfamilie i mellemkrigstiden. Den er velskrevet
og vil være velegnet til undervisningsbrug såvel i
folkeskolens som i gymnasiets historieundervis
ning. Den fortæller ikke bare en god historie, men
fortæller en væsentlig del af og om historien.
Annette Vasström

Poul Daugaard: Andelsmanden Severin Jørgensen.
En bibliografi. Sydjysk Universitetsforlag, Es
bjerg 1989, 204 sider, kr. 130,-.
Forhenværende stadsbibliotekar i Arhus Poul
Daugaard har skabt en kommenteret bibliografi
over oldefaderen, andelsmanden Severin Jørgen
sens forfatterskab. Bibliografier er altid nyttige og
Severin Jørgensen var ikke hver som helst. Han
begyndte sit liv indenfor andelsbevægelsen som
brugsforeningsuddaler i Ulslev på Falster i 1868. I
1875 blev han uddeler i Vester Nebel ved Kolding
og herfra opbyggede han en organisation, der un
der navnet Fællesforeningen for Jyllands Brugsfor
eninger totalt udkonkurrerede den daværende
»Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin
ger«, som hovedsageligt opererede på Sjælland. I
1896 sammensluttedes de to organisationer for
melt. I praksis var det Severin Jørgensen, der ind

lemmede »Fællesforeningen for Danmarks Brugs
foreninger« i sin egen organisation. Det eneste den
anden organisation - som Severin Jørgensen selv
konsekvent kaldte »den sjællandske fællesfor
ening« - fik lov til at bidrage med til den nye
organisation var navnet, og hermed var det mo
derne FDB skabt.
Fra dette tidspunkt og til i hvert fald 1913 var
Severin Jørgensen brugsforeningsbevægelsens ab
solutte førstemand som FDBs formand og direktør.
Han indgik derfor også som en betydningsfuld per
son i andre andelsorganisationer. Bl.a. var han
medstifter af Andelsudvalget. Bibliografien opreg
ner 742 bidrag (hovedsageligt artikler) fra Severin
Jørgensens hånd. Det lyder voldsomt, men de fle
ste er naturligvis korte. Berettigelsen af Poul Daugaards bibliografi er imidlertid ikke, at den op
lyser, hvor man kan finde Severin Jørgensens ar
tikler. De har stået, hvor man skulle vente dem, på
de tidspunkter, hvor man kunne vente dem. Af de
742 bidrag findes over de 700 i de 3 tidsskrifter, der
afløste hinanden som Severin Jørgensens - man
kan næsten sige - husorgan nemlig Månedsblad
for Jyllands Brugsforeninger 1888-95 (150 artik
ler), Månedsblad for Danmarks Brugsforeninger
1896-1900 (156 artikler) og Andelsbladet 1900-24
(395 artikler). I de to førstnævnte tidsskrifter skrev
Severin Jørgensen næsten alt stoffet, så her er der
ikke besvær med at finde hans bidrag, og i Andels
bladet kan de findes ved hjælp af den akkumu
lerede oversigt over indholdet af de første 40 år
gange, der blev udgivet i 1942. Berettigelsen af
Poul Daugaards bibliografi er, at den er kommen
teret og giver en kort oversigt over indholdet af de
enkelte artikler samt er forsynet med et sagsregi
ster. Det er nu blevet lettere at finde Severin Jør
gensens artikler om et bestemt emne, specielt de
mere principielle. Hovedparten af det, han skrev,
er trods alt kun af interesse i en tids- og em
nemæssig meget snæver sammenhæng.
Poul Daugaard er fuld af beundring for sin olde
far, og i den meget korte indledning præsenteres
Severin Jørgensen som andelsbevægelsens idealist
og praktiker. Mindre venligt kunne man sige, at
Severin Jørgensen var den, der gav den danske
andelsbevægelse dens ideelle (og ideologiske) fer
nis. Selv om Severin Jørgensens artikler bringer
mange faktiske oplysninger om den danske andels
bevægelse - og her specielt brugsforeningsbevægel
sens - udvikling, vil det derfor være farligt at op
fatte de meninger, der gives udtryk for i disse
artikler som et dækkende og repræsentativt udtryk
for, hvad den danske andelsbevægelse i praksis
stod for op til første verdenskrigs slutning. Andels
bevægelsens virkelighed var ikke altid så ideel, som
Severin Jørgensen gav udtryk for.
Poul Thestrup
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Dansk historisk Fællesforenings
årsmøde i Middelfart 1989

Årsmødet blev holdt på Byggecentrum i Mid
delfart i dagene 25.-27. august. Der var til
meldt 87 deltagere.
I forbindelse med årsmødet holdt Sam
menslutningen af Lokalhistoriske Foreninger
også sit årsmøde, hvorfra der trykkes særskilt
referat i Lokalhistorisk Journal.
Mødet indledtes fredag eftermiddag med
repræsentantskabsmøde i Fællesforeningen.

Den form, mødet har fundet i de senere år,
har tydeligvis været en gevinst. Jeg skal
minde om de emner, vi har haft oppe:

Dansk historisk Fællesforenings
repræsentantskabsmøde i Middelfart
den 25. august 1989

Ligesom i de andre år har I også i år faet
støttepapirer til de kommende dages drøftel
ser. Udsendelsen af disse papirer sker for at
lette drøftelserne her på mødet - I har derfor
forhåbentlig læst dem grundigt. Udsendelsen
sker også for bagefter at kunne fastholde, hvad
der er blevet talt om. Netop i de sidste dage har
I yderligere modtaget indlæggene fra sidste år
trykt sammen med referatet af årsmødet.
Vi forestiller os naturligvis ikke, at de for
skellige foreninger, arkiver og museer efter
årsmøderne straks tager hjem og med det
samme og f.eks. sætter studiet af byen efter
1870 i gang. Men vi håber, at mødernes te
maer alligevel i det mellem-lange løb sætter
noget i gang, om ikke andet så giver nogle
impulser til at videreudvikle og facettere in
stitutioners eller foreningers arbejde. Måske
kan de også give stødet til, at enkeltpersoner
far blikket åbnet for nye emner og indfalds
vinkler.
Det er muligt, at jeg lidt senere enten nu
eller under møderne vender tilbage til dette.
Foreløbig samler vi os imidlertid om det, der
er sket i det forløbne år set ud fra Fællesfor
eningens synsvinkel.

1. Valg af dirigent
Efter forslag fra formanden Vagn Dybdahl blev
landsarkivar Chr. R. Jansen, Viborg, valgt til
dirigent. Han indledte med at konstatere, at
repræsentantskabsmødet var indkaldt i over
ensstemmelse med vedtægterne. Derefter af
lagde Vagn Dybdahl formandsberetningen.
2. Formandens beretning 1988-89
Som sædvanlig vil jeg begynde med, at vi
ønsker hinanden velkommen til årsmødet.
Det er glædeligt, at så mange kommer, men
måske også glædeligt, at der ikke kommer
flere. Det har sin store fordel, at deltagertallet
ikke bliver så stort, at alle og enhver føler, at
man drukner og ikke lår talt med andre end
dem, man alligevel taler med i det daglige.
Mødet med andre »åndsbeslægtede« har sine
store fordele. Hvad der sker, og hvad der
siges uden for de formelle møder, er en stimu
lans og en støtte i årets arbejde.
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1985 i Herning: ungdommens historie.
1986 i Fredericia: indvandring og fremmede i
lokalsamfundene.
1987 i Åbenrå: det lokalhistoriske arbejdes
virkemåde.
1988 i Viborg: byernes historie efter 1870.
I år er emnet: det enkelte menneskes pla
cering i lokalhistorien.
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Vor forening har i dag 736 medlemmer, når
tallet sidste år blev nævnt som 751, var der
formentlig tale om en fejlskrivning. Som for
eningen er opbygget består medlemskredsen
af:
1. De kulturhistoriske museer. Af dem er der
165, der er medlemmer gennem Dansk
kulturhistorisk Museumsforening.
2. De lokalhistoriske foreninger. Dem er der
111 af, og de er medlemmer via Sammen
slutningen af lokalhistoriske foreninger. I
personer drejer det sig vel omkring 50.000.
3. De lokalhistoriske arkiver. Heraf er der
395, som er medlemmer gennem SLA.
Disse tre sammenslutninger betaler hver for
sig et samlet kontingent for alle deres med
lemmer.
4. Ud over de medlemmer, der altså så at
sige samler sig i blokke, er der en række
såkaldte direkte medlemmer, i alt 65. Det
er især statsinstitutioner og landsomfat
tende foreninger med specialområder.
Blandt institutionerne kan eksempelvis
nævnes statens arkiver og forskellige uni
versitetsinstitutter. Blandt de landsomfat
tende foreninger kan nævnes Selskabet for
Stationsbyforskning, Jysk Selskab for Hi
storie.
I penge fordeler de fire grupper af medlem
mer sig i omtrent fire lige store andele af den
samlede kontingentindtægt.
Der er i årets løb kommet en række nye
medlemmer, nemlig:
5 arkiver
2 foreninger
samt 1 direkte medlem
I alt 8 medlemmer
Vi byder de nye medlemmer velkommen i
foreningen og håber, at de vil fa lige så megen
glæde af medlemsskabet, som vi andre har
haft gennem årene. Velkomsten gælder også 3
museer, der er nye. Museernes medlemstal er
imidlertid uforandret, idet der også er gået 3
ud.

Efter sidste årsmøde konstituerede styrel
sen sig med Palle Friis som næstformand,
Dorrit Andersen som sekretær og Jørgen
Dieckmann Rasmussen som redaktør af »For
tid og Nutid«. Formand og kasserer vælges
som bekendt direkte. Arkivar Poul Olsen har
i årets løb bistået sekretæren. Poul Olsen er i
Rigsarkivets sekretariat, og dette har betydet,
at personalet i sekretariatet i det hele taget
har varetaget en lang række administrative
funktioner for foreningen. Det vil vi takke
Rigsarkivet for; uden denne hjælp kunne vi
ikke klare os!
I bestyrelsen har vi i årets løb foruden den
almindelige administration og vore udgivel
ser (som jeg vender tilbage til om lidt) drøftet
et særligt aspekt af foreningens fremtid, nem
lig de - om jeg så må sige - »ubureaukrati
ske« lokalhistorikere. Her tænker jeg på de
enkeltpersoner og måske mindre sammen
slutninger, der ser det som deres centrale op
gave, i hvert fald som det, der fylder deres tid,
at arbejde direkte med at skabe og formidle
lokalhistorien. Mange af disse er ikke direkte
med i vor virksomhed, fordi de ikke er be
styrelsesmedlemmer eller sidder som institu
tionsledere.
På sidste årsmøde omtalte jeg, at for mange
foreninger, museer og lokalarkiver er det ka
rakteristisk, at skal de opfylde deres, om jeg
så må sige, lovbestemte funktioner, så træder
den egentlige lokalhistorie let i baggrunden.
På museer og arkiver har det tekniske og
det organisatoriske en tilbøjelighed til at
trænge frem i centrum. I foreningerne er
man, når foreningerne når en vis størrelse,
tvunget til at ofre megen kraft på det organi
satoriske, herunder arrangementerne.
Fælles for arkiver, museer og foreninger er
også, at hvis der endelig er nogen ekstrakraft, så skal den bruges til at skaffe flere
penge.
Eller til at tænke på, hvad der kan gøres,
for at man kan komme til at bruge edb.
Konklusionen var sidste år denne:
»Situationen er, at der ikke mere rigtig er
nogen, der føler sig tilstrækkelig forpligtet
over for lokalhistorien som sådan. Lokalhisto
rie forstået på den måde at vise sammen61
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hængen i et lokalområdes indre udvikling, og
vise hvad der udefra har påvirket det, og
hvordan det har gjort det.
Alt det, jeg har omtalt - arkiver, museer,
foreninger - er det nødvendige grundlag for,
at den egentlige lokalhistorie i det hele kan
dyrkes. Der er imidlertid et stort behov for
både at vise, hvordan den kan dyrkes, og for
at dyrke den. Mange, der er optaget af tek
nisk og organisatorisk at samle og opbygge
basis, kan ikke overkomme mere.
Ud fra denne baggrund må vi søge at ind
drage kredse og personer, for hvem den
egentlige lokalhistorie er den centrale sag. Vi
har ikke rigtig mulighed for at gøre det, fordi
Fællesforeningen, som den er i dag, i høj grad
kalder på de mange, der er travlt optaget af at
støbe fundamentet. En af vejene frem er nok
at åbne for direkte individuelt medlemsskab
af foreningen eller ligefrem at organisere en
sektion, hvor det er udviklingen af lokalhisto
rie i egentlig forstand, der er hovedformålet.
Det er bestyrelsens hensigt at arbejde med
dette spørgsmål i det kommende år.«
Dette spørgsmål - altså de »fritvoksende« lo
kalhistorikeres forhold til foreningen - fore
lagde en enig bestyrelse på sidste årsmøde, og
da det ikke gav anledning til debat, arbejdede
vi videre med sagen.
I bestyrelsen viste der sig imidlertid i årets
løb nogen usikkerhed i spørgsmålet. Der var
nogle, der ikke umiddelbart kunne gå ind for,
at der blev åbnet adgang til, at også enkelt
personer, engageret i det lokalhistoriske ar
bejde, kunne blive medlemmer. På denne
baggrund finder vi det naturligt at tage
spørgsmålet op til drøftelse her.
Et andet forhold, der har indtaget en plads i
vort arbejde, er kampen for at bevare til
skuddet fra tipsmidlerne. Langt hovedparten
af dette tilskud er jo penge, der går videre til
støtte af de lokalhistoriske årbøger.
Vi var glade, da det sidste sommer forlød,
at tilskuddet, der kommer fra tipsmidlerne,
ville blive forøget. Vi fik imidlertid ikke noget
tilskud. Når vi spurgte, fik vi det svar, ja, det
kommer i løbet af en månedstid. Dette gentog
sig og gentog sig. Så pludselig fik vi besked
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om, at der var nedsat et særligt tidsskriftsud
valg til at fordele midlerne, og at hver for
ening skulle søge særskilt. Vi talte med mini
steriet: det var ikke til at rokke, og vore årbø
ger fik stadig ingen penge. Så talte vi med
tidsskriftsudvalget og fik den besked, at vi slet
ikke kunne få støtte til årbøgerne: når de kun
kom én gang om året, var de ikke tidsskrifter.
Der var slet ikke tale om, at udvalget kunne
rokkes. En eller anden havde i sin bibliotekar
knold tilkæmpet sig denne opfattelse. Plud
selig blev det klart, at udvalget ikke inter
esserede sig for kulturelle spørgsmål, men
kun for katalogiseringsregler.
Så tilbage til Kulturministeriet. En lidt
ældre kontorchef forstod, at det her var galt.
Han kunne endog se det barokke i, at man
gav tidsskriftsudvalget en forhøjet bevilling,
heri også penge til de historiske årbøger, og
derefter erklærede udvalget, at det ikke var
dettes bord. Resultatet af fornyede forhand
linger blev, at vi dog fik de penge, vi plejede
at fa. Til dette kom der yderligere et tilsagn
om, at der da nok vil ske en forhøjelse fra
1990. De penge, vi fik, var for 1988. Pengene
for 1989 er også på vej og bliver udbetalt
inden så længe.
På de indre linier har bestyrelsen også drøf
tet, hvordan den trykkede situation omkring
det lokalhistoriske arbejde skal gribes an.
Altså det forhold, at det egentlige lokalhisto
riske arbejde trues af den kraft, der ofres dels
på de ydre rammer, dels på opretholdelse af
fundamentet. Vi har vedtaget at søge arran
geret et møde først i 1990 med deltagelse afen
kreds på et halvt hundrede stykker, sammen
sat af personer med lokalhistorien som en
central interesse. Dette møde skal drøfte situ
ationen og prøve at pege på veje frem og op.
Vi kunne også have taget sagen op på et
årsmøde. Mod dette taler imidlertid, at års
mødet også rummer så meget andet, at det
egentlige formål med mødet da vil drukne.
Bestyrelsen er fuldstændig klar over, at et
sådant møde vil være noget nyt i foreningens
virke. Derfor er vi også interesseret i at høre
synspunkter på det påtænkte møde og på dets
indhold.
Jeg må straks sige, at vi selvfølgelig er
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bundne af penge og andre ubehagelige prakti
ske vanskeligheder. Selv gode ideer kan det
derfor blive nødvendigt at skrinlægge med det
samme. Jeg må også straks sige, at mødet
ikke er noget ekstraordinært årsmøde. Det
skal give orientering og ideer; men beslut
ninger, det er årsmødets sag at træffe dem.
Endelig endnu en bemærkning om denne
sag. Det kan blive nødvendigt at samle op
lysninger ind for at skaffe et sikkert grundlag
for drøftelserne. Selv om vi alle er dødtrætte
af spørgeskemaer, så tag dog alligevel pænt
imod dem, hvis I i denne her forbindelse far
et skema.
Dette var, jeg havde nær sagt, vore store sy
ner. Men vi har også mere konkrete forhold at
berette om.
Fællesforeningen udgiver to tidsskrifter:
Fortid og Nutid og Siden Saxo.
Med hensyn til Fortid og Nutid må vi, jeg
havde nær sagt, som vi plejer, konstatere, at
det kniber med at følge udgivelsesplanen; det
er beklageligt og vil i det lange løb svække
tidsskriftet. Den svigtende kadence kunne
måske for en del henføres til redaktørens
mange og energiske gøremål; men den bør
nok først og fremmest henføres til, at det bli
ver sværere og sværere at fa gode manuskrip
ter til aftalte tider. Det er jo blevet sådan, og
det har allerede været sådan i nogle år, at
forfatterne ikke far honorarer, hvis de er ansat
i stillinger, hvortil der er knyttet forsknings
forpligtelse. Dette er en betingelse for at fa
tilskud fra forskningsrådet. De far imidlertid
lige meget i løn, uanset om de skriver af
handlinger, eller om de ikke gør det. Selv om
honorarerne aldrig var store, var der dog
knyttet en vis stimulans til dem. Selv efter
skat var der alligevel tale om en marginalind
komst, og den sidste krone er jo altid sjovere
end den første. Vi håber imidlertid, at vi, set
over hele året, indhenter det forsømte. Det
gjorde vi i hvert fald i 1988. Der er nu 1137,
der abonnerer på tidsskriftet. Det er for fa;
men der er næppe noget at gøre ved det.
Fortid og Nutid deler skæbne med andre hi
storiske tidsskrifter.
Siden Saxo går det med, men heller ikke
mere end lige til. Der er i øjeblikket ca. 4000

abonnenter. For at tidsskriftet skal kunne
hvile i sig selv, skal vi op på 5500 holdere.
Når det går så nogenlunde, må det ses i sam
menhæng med, at det udgives i fællesskab
med Rigsarkivet, der også administrerer den
praktiske side af sagen. Vi vil gerne modtage
gode råd om, hvordan vi skal skaffe de mang
lende abonnenter. Vi har prøvet med store og
dyre annoncer. De giver os også en del, men
ikke flere end at de lige tjener til at opveje den
naturlige afgang. Er der nogle afjer, der ikke
holder tidsskriftet, kan I se det fremlagt her
og Poul Olsen eller ethvert bestyrelsesmed
lem tager gerne mod bestillinger.
Af Historisk Vejviser har vi i årets løb ud
sendt det andet supplements- og rettelses
hæfte. Nu gør vi det, at supplementshæfte 1
og 2 slås sammen til ét, og i dette indarbejdes
også rettelserne til 3, således at der herefter
kun skal være et supplementshæfte. Rettel
serne vil i fremtiden løbende blive indlagt på
edb.
Bogen »Lokalhistorien i undervisningen«
er nu langt fremme i trykkeriet. Det har kne
bet noget med illustrationerne og med det
rette tempo; men bogen skulle nu foreligge
omkring 1. november.
Kulturhistorisk Opslagsværk går snart i
trykken. Det bliver et standardværk, som I og
jeres efterkommere stadig vil fa glæde af. Der
er netop i disse dage udsendt et brev til sub
skribenterne om at bekræfte deres bestillin
ger. Vil I ikke nok være gode og sende jeres
bekræftelser meget hurtigt?
Dette var koncentratet af det, vi har arbejdet
med i årets løb. Som jeg har antydet og som
også lå bag og i beretningen sidste år, så har
vi dog ikke været samlet, uden at det har
ligget i tankerne og været med i vore samta
ler, at det vistnok ikke går så godt med lokal
historien, som vi gerne ville have det til at
gøre.
Rigsarkivet og landsarkiverne vil i nærme
ste fremtid på forskellig måde prøve at gøre,
hvad vi kan for at stimulere det lokalhistori
ske arbejde. Vi vil også gøre noget for at
styrke kvaliteten i det.
Men jeg ser alligevel, at der er fundamen
tale problemer, vi må erkende. Det er pro63
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blemer, som er meget store. Jeg skal nævne et
par af dem. Der er rykket en del professionelle
historikere ud i lokale museer og arkiver. I
årbøgerne bliver der også flere bidrag fra fag
historikerne. Alt dette er godt. Det kan imid
lertid også føre til usikkerhed og tilbagehol
denhed selv hos meget fortræffelige amatør
historikere. Vi har da det misforhold, at trods
en generelt stadig bedre uddannelse, holder
ikke-fagmanden sig tilbage i en art nervøsitet
og frustration.
Omvendt bliver en del af de professionelle,
der er kommet ud, af kommunale krav presset
væk fra den egentlige lokalhistorie. Det gæl
der vist ikke mindst blandt museumsfolkene.
De føres også let på afveje af det forhold, at
museerne er blevet almene turistmål, og så
træder det lokale i baggrunden. Når besøgs
tallet skal sættes op, så må det ske i kraft af, at
der tiltrækkes folk uden for det lokale område.
Det hele bliver da let et spørgsmål om turist
besøg. Igen træder det lokale baggrunden, og
de, der uden for fagfolkenes kreds på dette
område ville virke for lokalhistorien, bliver
tabt.
Dette er en uheldig udvikling. Vi skulle
ikke gerne ende i at overtage sportens pro
fessionalisme. Vi må arbejde med disse pro
blemer. Skal vi, for at tale i sportens sprog,
ansætte professionelle trænere?
Efter formandsberetningen fik museumsdi
rektør Hans Jeppesen, Handels- og Søfartsmu
seet på Kronborg og Dansk kulturhistorisk
Museumsforening, ordet. Han oplyste, at han
ikke var enig i alle detaljer i formandsbe
retningen. Der skulle ikke være tvivl om, at
museerne også ønskede at styrke det lokal
historiske arbejde. Men han fandt, at det var
en god idé med mødet i begyndelsen af 1990.
Her kunne man også tage op, hvilke opgaver
DHF havde i fremtiden, og eventuelt ville
man også beskæftige sig med det på DKM ’s
kommende årsmøde. Behøvedes sektionerne i
DHF? Burde organisationen primært gøres til
en forening for personer med særlig interesse
for lokal- og kulturhistorie?
Derefter gav landsarkivar Chr. Jansen ud
tryk for, at Kulturministeriets opførsel i sagen
omkring tipsmidlerne havde været helt util
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fredsstillende, og takkede DHF for det store
arbejde, der var gjort for at redde sagen i
land.
Derefter godkendtes beretningen uden
yderligere kommentarer.
3. Kassereren forelægger regnskab
Kassereren Chr. Petersen gennemgik regnska
bet, der godkendtes uden kommentarer.
4. Fastsættelse a f kontingent
Det vedtoges at beholde uændret kontingent.
5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag indkommet.
6. Valg af formand og kasserer
Vagn Dybdahl og Chr. Petersen genvalgtes.
7. Valg a f to styrelsesmedlemmer
Dorrit Andersen og Søren Ehlers genvalgtes.
Også de to suppleanter Karl-Erik Frandsen og
Jørgen Thomsen genvalgtes.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Holmgaard og Aksel Henriksen genvalgtes.
9. Eventuelt
Karen Margrethe Sørensen, Østjysk Hjemstavns
forening, takkede formanden for den gode be
retning.
Den øvrige del af årsmødet var helliget te
maet »Det enkelte menneske i lokalhisto
rien«, der behandledes både i plenum- og
gruppemøder, der kendetegnedes af livlige
diskussioner. Forud for mødet havde delta
gerne faet tilsendt et fyldigt hefte med op
taktspapirer vedr. temaet. De forskellige te
maholderes sammenfatninger o.lign. af deres
bidrag trykkes her i fortsættelse af årsmødere
feratet.
Dorrit Andersen.
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1-31/12 1988
kr.

Note:

kr.

Kontingenter:

Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver........................................
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger..................................
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening................................................
M edlem m er...............................................................................................

14.400,00
14.400,00
14.400,00
......... 16.250,00
59.450,00

Tilskud

Kulturministeriet, Tipsm idlerne.............................................................
Overført til 22 Amtssamfund...................................................................
Overført til Siden Saxo.............................................................................
Overført til Fortid og N utid.....................................................................

250.000,00
-J-130.000,00
4- 25.000,00
28.000,00____ 67.000,00
126.450,00

Omkostninger:

Årsmødet.....................................................................................................
Møder og rejser.........................................................................................
Honorarer .................................................................................................
Administration .........................................................................................
Hædersgaver .............................................................................................
Flytning af boglager.................................................................................
Arbej ds m arkedsbidrag..............................................................................

1
2
3

5

Fortid og N u tid .........................................................................................
Siden S a x o .................................................................................................
Bogsalg.......................................................................................................

23.616,16
10.853,75
14.000,00
18.419,79
6.000,00
4.514,00
4.642,00____ 82.045,70
44.404,30
108,01
-i- 14.408,09
6.272,46

8.243,64
36.160,66
Renteindtægter........................................................................................... ................................... 11.115,85
Overskud ...................................................................................................
47.276,51
der fordeles således
Henlagt til kommende investeringer .....................................................
2.408,30
Henlagt til reservebeholdning.................................................................
1.642,38
Henlagt til Fortid og N u tid .....................................................................
1.839,11
Henlagt til Siden S a x o .............................................................................
1.839,11
7.728,90
Overført til næste å r .................................................................................
39.547,61

Fortid og Nutid

4-

65

AKTIVER
Girokonto nr. 5086264.......................................................................................
Østjydsk Bank, konto nr. 1141460...................................................................
Østjydsk Bank, konto nr. 7027374..................................................................
Østjydsk Bank, konto nr. 7026889 (investeringer) .......................................
Østjydsk Bank, konto nr. 7028562 (reserve) .................................................
Østjydsk Bank, konto nr. 7033000 (Fortid/Nutid) ........................................
Østjydsk Bank, konto nr. 7032994 (Siden Saxo)..........................................
Tilgodehavende bogsalg...................................................................................
Tilgodehavende kontingent .............................................................................
Tilgodehavende Fortid/Nutid .........................................................................
Tilgodehavende moms .....................................................................................
Tilgodehavende Kulturministeriet .................................................................

Kr.

PASSIVER
Forudbetaling Fortid og N utid.........................................................................
Forudbetaling Siden Saxo ...............................................................................
Skyldig A-skat ...................................................................................................
Wind’s bogtryk ...................................................
A iO .....................................................................................................................
Diverse kreditorer...............................................................................................
Skyldig feriepenge.............................................................................................
Skyldig tilskud til 22 Amtssamfund ...............................................................

Kr.
1.090,83
3.804,30
1.206,70
31.267,87
29.585,70
33.129,67
33.129,67
2.437,49
2.000,00
8.705,68
31.268,07
250.000,00
427.625,98

175,00
92,00
594,20
9.672,20
42.626,80
45.690,55
181,00
130.000,00
229.031,75

Formue, p rim o ...................................................................................................
Tilbageført hensættelser 1988...........................................................................
Tilbageført fra investeringskonto.....................................................................

1.729,32
8.663,03
25.000,00
31.933,71
39.547,61

71.481,32

57.091,14
2.408,30
+ 3.231,57
^25.000,00

31.267,87

29.619,92
1.676,60
1.642,38

29.585,70

33.167,99
1.877,43
1.839,11

33.129,67

Overskud ...........................................................................................................
Hensættelser:
Investeringer:

Primo .................................................................................................................
R e n te r.................................................................................................................
Tilbageført fra 1988 ...........................................................................................
Tilbageført til D H F ..........................................................................................
Reservebeholdning:

Primo .................................................................................................................
Tilbageført fra 1988...........................................................................................
R e n te r.................................................................................................................

-

Fortid/Nutid:

Primo .................................................................................................................
Tilbageført fra 1988 ...........................................................................................
R e n te r.................................................................................................................

-

Siden Saxo:

Primo .................................................................................................................
Tilbageført fra 1988 ..........................................................................................
R e n te r.................................................................................................................
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33.167,99
1.877,43
1.839,11

33.129,67
427.625,98

DANSK KULTURHISTORISK OPSLAGSVÆRK
S a lg .....................................................................................................................
Tilskud ...............................................................................................................
R e n te r.................................................................................................................
Lønninger...........................................................................................................
Forsendelse.........................................................................................................
Administration .................................................................................................
Checkkonto 1141478 .........................................................................................

Kr.

Kr.
1.248,00
246.820,00
1.303,56

229.810,28
11.460,37
275,58
7.825,33____________
249.371,56
249.371,56

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN:
1.

Fortid og Nutid:

Abonnementssalg .............................................................................................
Løssalg ...............................................................................................................
Tilskud: Forskningsrådet .................................................................................
K ulturm inisteriet...............................................................................
Andre .................................................................................................
Trykning.............................................................................................................
Honorarer .........................................................................................................
Forsendelse.........................................................................................................
Administration .................................................................................................
Grafisk produktion ...........................................................................................
B rochurer...........................................................................................................
Underskud .........................................................................................................
2.

162.024,00
6.338,04
20.000,00
25.000,00
6.400,00
166.5121,09
9.000,00
30.411,46
10.731,50
306,00
2.900,00
4-

219.870,05
108,01

Siden Saxo:

Tilskud: K ulturm inisteriet...............................................................................
Abonnementssalg .............................................................................................
Andre indtægter ...............................................................................................
Trykning.............................................................................................................
Honorarer .........................................................................................................
Forsendelse.........................................................................................................
Administration .................................................................................................
Fællesadministration.........................................................................................
Produktion .........................................................................................................
P R ........................................................................................................................
Underskud .........................................................................................................
3.

51.400,00
219.762,04

25.000,00
325.348,20
5.149,00
355.497,20
243.280,50
45.550,00
49.989,59
4.916,00
4.000,00
19.670,80
2.498,40

369.905,29
14.408,09

Bogsalg:

B ogsalg...............................................................................................................
C opydan .............................................................................................................

18.468,92
.............. 761,75
19.230,67

»Lokalhistorien iundervisningen« ...................................................................
Lønninger og h o n o rarer...................................................................................
P o r to ...................................................................................................................
Administration
..........................................................................................
Overskud ...........................................................................................................

459,03
8.309,38
2.523,82
1.665,98_____12.958,21
6.272,46
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Dansk Historisk Fællesfond
(7. regnskabsår)

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/12 1988
Indtægter:

Renter af bankbog .....................................................................................................................
K upons.........................................................................................................................................
Depotgebyr .................................................................................................................................
Overskud .....................................................................................................................................

Kr.
1.556,18
3.600,00
4- 42,27
5.113,91

Aktiver:

Nom. kr. 30.000,00 Forenede Kreditforeninger 2013, kurs 109,65 ........................................
Bankbog nr. 7030980 .................................................................................................................

32.895,00
29.556,30
62.451,30

Passiver:

Formue, primo ...........................................................................................................................
Overskud .....................................................................................................................................
Kursregulering for ejrealiserede obligationer...........................................................................
Formue pr. 31/12-1988 ...............................................................................................................

52.642,39
5.113,91
4.695,00
62.451,30

DHF’s fond til særlige formål
Formue, primo ...........................................................................................................................
R en ter...........................................................................................................................................
Formue pr. 31/12-1988 - Konto nr. 7030949 ........................................................................

103.216,63
5.999,47
109.216,10

DHF og SLF’s Støttefond
(6. regnskabsår)
Formue, primo ...........................................................................................................................
R en ter...........................................................................................................................................
Formue pr. 31/12-1988 - Konto nr. 7030998..........................................................................

40.287,45
2.341,72
42.629,17

Ovennævnte regnskab er opstillet af undertegnede på grundlag af foreviste bankbøger, bilag samt depotud
skrifter pr. ultimo december 1988.
Randers, den 4. juli 1989

Anders V. Larsen

afdelingsdirektør
Hjulmagervej 38
8900 Randers
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Det enkelte menneske i lokalhistorien
Resumeer af temaindlæg fra Dansk historisk Fællesforenings årsmøde 1989

Afbildning af mennesket igennem
tiderne
Causerende lysbilledforedrag holdt på
åbningsaftenen som uhøjtidelig optakt

Ved Margit Mogensen
Noget kan man nok lære af historien, nemlig
at mennesker aldrig har kunnet afholde sig
fra at gøre billeder af sig selv. Det er sandsyn
ligt, at det vil fortsætte! Man har ligefrem
nævnt denne trang og evne som det, der mest
af alt adskiller arten fra alle andre på jorden.
Hvorfor har vi da faet alle disse menneskebil
leder? Ja, helt enkelt sagt, er det måske en del
af artens overlevelsesvilje og et udtryk for en
grundlæggende angst for at forsvinde. Fra tid
til anden har man nok troet, at billedet i sig
selv kunne udødeliggøre, men oftest har det
mere lige til været den iboende trang til at
udtrykke sig, til at sætte spor. Akkurat som
det er tilfældet med forfattere.
I fordums tider var billedet hyppigt be
regnet til at virkeliggøre noget over menne
sket, og det blev i sig selv et stykke magi. Det
blev billeder af guder og til guder, hvilket dog
sjældent har forhindret, at resultatet blev såre
menneskeligt. Det er denne jordnære side af
emnet, vi skal se nærmere på.
Nu er mennesker som bekendt ret forskel
lige, også af udseende, og det har voldt kunst
nerne meget hovedbrud, hvordan de skulle
skildres, eller afbildes om man vil. Hvad er
det egentlig, der bestemmer billedet? Måske
drejer det sig om, hvad kunstneren er i stand
til rent teknisk, måske i højere grad om den
funktion, billedet skal have. Med andre ord:
hvad vil kunstneren med billedet af et eller
flere mennesker, og hvad tør han vise? Tør
han sprænge den tradition, han er uddannet
indenfor? Behøver han det? Det har altsam

men noget at gøre med den rolle (frihed), som
omverdenen til enhver tid tildeler kunstne
ren.
Den kunstneriske frihed spejles også i,
hvorledes menneskebilledet forholder sig til
det, vi regner for naturen. Bruges den direkte
som ideal, skal billedet »ligne«, eller må det
gerne være abstrakt, ekspressionistisk, surre
alistisk eller noget helt andet? Skal det være
smukt, må det være grimt, og hvad er det i
det hele taget for størrelser? Idealerne og mu
lighederne har svinget som et pendul gennem
århundreder, ja mere. Blandt de valg, kunst
nerne har stået overfor, kan nævnes, om men
nesket skulle vises helt eller halvt, i ro eller
bevægelse, som mand eller kvinde, ung eller
gammel, tyk eller tynd, anonym eller kendt,
inde eller ude, ja levende - eller død.
Arsmødearrangørernes oplæg til denne af
ten har fristet til en flirt med billedkunsten
over en lang periode, helt fra forhistorisk tid
til vore dage, men på lette fjed og med nogle
halsbrækkende spring. Striben af lysbilleder
fra ind- og udland er valgt subjektivt ud fra
stikord som: rum, bevægelse, krop og ansigt.
Undervejs søges billederne koblet sammen
med den virkelighed og de forandringer, vi
kender fra historien og kunsthistorien.
Lysbilledserien
Spændvidden i menneskebilledet illustreres
med en lille, svulmende »Venus« anno ca.
15.000-10.000 f.Kr., sat op imod en af Giaco
mettis ekstremt tynde figurer fra 1960erne.
Herefter prøver på ægyptisk og etruskisk
vægmaleri, hvor det profilvendte menneske i
stigende grad river sig løs i rummet. Volumen
og bevægelse karakteriserer fremstillingen i
græsk og romersk oldtidskunst. I Rom far
man gennem marmorbusterne for alvor por
trættet med.
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En stor mand fr a romansk tid, bundet i sten som søjlebasis
i Nørre Brarup kirke i Sydslesvig (Jane Bossen og Helge
Krempin: Granit i Angel s. 32).

Romanske granitbilleder i Norden, der er
tunge af køn og krop, afløses af kalkmalerier
nes lettere, fortællende scener, hvor vi også
ser mennesket i arbejde med jorden.
Den italienske, tyske og nederlandske re
næssance betyder perspektiv, realisme og
»genfødsel« af den klassiske kunsts tilbøjelig
hed til at sætte mennesket i fokus. Der er f.eks.
Piero della Francescas fresker fra Arezzo med
hære i kamp, Dürers utroligt gennemtegnede
ryttere og Michelangelo’s nøgne David i Fi
renze. Den realistiske udvikling ses bl.a. i
tidens fyrstebilleder, f.eks. vor egen Christian
2. malet afen unavngiven nederlandsk kunst
ner (Statens Museum for Kunst).
Pieter Breughel, død 1569, skaber mere el
ler mindre allegoriske og surrealistiske bille
der af menneskene midt i deres forblændede
dårskab (Slaraffenland, Alte Pinakothek,
München), mens andre kunstnere i den ne
derlandske 1500-1600tals kunst med mere let
sind har taget sig af billeder med forførende
70

hyrdinder og lystige landsknægte, faktisk lidt
forsmag på rokokoen. Rubens og Rembrandts
indtrængende ansigtsstudier gør mennesket
»nøgent« uanset dragt og omgivelser (eks.
Rembrandts »Køkkenpigen«, 1651, i Natio
nalmuseum, Stockholm). Med den udtryks
fulde brug aflys og skygge, som kendetegnede
denne del af barokmaleriet, tvinges øjet til at
se det, vi skal se. I Rembrandts billede af
lægen, der dissekerer i auditoriet, er det de
individuelt karakteriserede, årvågne ansigter
og liget på bordet. Samme effekt opnår de
franske kunstnerbrødre Le Nain i midten af
1600-tallet i deres deres mærkeligt realistiske
og dog halvt helliggjorte billeder af bondefa
milier og landsby håndværkere.
Noget fra dette grænseland mellem renæs
sance og barok ses koncentreret i malerier af
Christian 4. Abraham Wuchters helfigursportræt af kongen (Frederiksborgmuseet) er
voldsomt som personen, og alligevel helt ro
ligt i stil og farvevalg.
Siden gik det pasteltonede, bølgende fyrsteog adelsportræt sin sejrsgang over Europa.
Rokokoen afløste den tungere barok også i
persontegningen. Pilo og Als er mestrene på
dansk grund, og det ikke blot med de kendte
Frederik 5. billeder, men også med billeder af
de finere borgere; fra omk. 1750 ikke sjældent
af hengivne ægtepar (Ais’ Hofjuveler Fabritius og frue, 1752, Statens Museum for
Kunst). Hjemmelivet blev synligt nu, og både
kvinder og børn blev en pryd. Hos den fran
ske maler Chardin endog midt i storvasken.
Hjemme er der tendenser i samme retning
hos f.eks. Johan Hörner.
Den letsindige, erotiske side af rokokoen
med letpåklædte hyrdinder i landlig idyl
måtte hentes i udlandet (Boucher m.fl.), men
naturen og det landlige, i det mindste parken,
ses i slutningen af 1700-tallet flere gange i
Jens Juels portrætter (eks. Det Rybergske fa
miliebillede, Statens Museum for Kunst). J u 
els inspiration kom bl.a. fra den engelske ma
ler Gainsborough.
I tråd med de politiske strømninger mod
1800 vises almuen i kunsten. Egnsdragten
bruges som kendetegn, akkurat som viden
skabsmanden udstyres med bog og slåbrok,
kunstneren med staffeli, den velstående
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Uden karikaturen går det slet ikke! En lille mand i stort tøj
- tegnet a f Bo Bojesen som kommentar til en NATO-debat
i Folketinget i oktober 1980 (Bo Bojesen: Årets tegninger
fr a Politiken 1981).

kvinde med sytøj - hvis hun er ung frue evt.
også med tt yndigt barn i moderne, bekvem
dragt. Juel har mange prægtige eksempler.
Det sprælske måtte vige, da de klassicisti
ske normer, som især Eckersberg er blevet
berømmet for at indføre, slog igennem i 1800tallets andet årti. Når det gjaldt mennesket
var akademisk nøgenhed dybt beundret. I
Thorvaldsens marmor og Ingres malerier
med odalisker på orientalske gevandter. Det
varede (mindst) til Manet i 1863 viste det
forkætrede Frokost i det grønne.
Ud over modellerne var »guldaldermenne
sket« i Danmark klædt på og solidt udstyret,
enten det vistes i den trygge stue eller måske
på vej ud af byen, som i Købkes »Morgenbe
lysning på Østerbro«, 1836, Statens Museum
for Kunst). Aflivet uden for voldene tog man
i nationalromantisk ånd fat på striben af fol
kelivsbilleder, hvor der høstes, leges og dan
ses (Exner m.fl.), men ligesom i udlandet
kom realismen med, omend gennemgående
sent. Her vises Millets og van Goghs slidte
mennesker, siden L. A. Rings store »I høst«,
1885, og trækkes linier til de udenlandske og
andre danske maleres motivvalg, hvor der er
vekslende grader af social anklage. Der er
mange stærke kontraster i menneskeskildrin
gerne fra tiden på begge sider af århundred

skiftet. F.eks. er der en afgrund imellem Skagenkredsens urbane frokost- eller aftenselska
ber og den bidende satire hos Storm P. eller
Aksel Jørgensen.
Den åndelige dimension ved mennesket,
det inderlige, tvivlende, søgende, troende og
sørgende er det umuligt at overse i samme
periode. Se det i Anna Anchers eller Niels
Bjerres bønnemødebilleder, eller evt. i flere af
Willumsens billeder.
Som slutning kan dette spor føres ind i
moderne tid med henvisning til f.eks. kunst
nere som Palle Nielsen og Sven Wiig Hansen
(De søgende, 1955, Statens Museum for
Kunst), hvor mennesket i enhver henseende
er afbildet »unaturligt« og deformt.
Det traurige menneskebillede synes dog al
drig at have faet lov til at stå alene. Se nu
blot, hvordan en hel generation har trøstet sig
med Bo Bojsens gøren kærligt grin med alt og
alle, og har humoren ikke været nok, har man
sat sig mageligt på den nostalgiske bølge og set
på f.eks. P. S. Krøyers »Hip, Hip, Hurra« fra
1888.
Som årsmødets deltagere havde lejlighed
til!

Det enkelte menneskes indflydelse i
historien. Almen forelæsning
Ved Tyge Krogh
Når der spørges til det enkelte menneskes
indflydelse i historien, så menes der med
spørgsmålet som regel, om nogle fa menne
sker kan siges at have haft afgørende ind
flydelse på den historiske udvikling. De per
soner, der ofte tænkes på er centrale personer
i det politiske liv. Det kan være Napoleon
eller Bismarck i verdenshistorien, Estrup eller
Stauning i Danmarkshistorien, og i lokalhi
storien den indflydelsesrige borgmester eller
sognerådsformand.
Interessen for det enkelte menneskes be
tydning er dermed oftest knyttet til den politi
ske historie. Denne handler i hovedsagen om
beslutningsprocesser i staternes ledelser eller
andre organer, hvor magten er stærkt centra
liseret. Her er det muligt ganske nøje at fast71
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slå, hvem som står bag denne eller hin be
slutning. Med udgangspunkt i den politiske
historie er det derfor naturligt at betone de
magthavende personers betydning, når den
historiske udvikling skal forklares.
Kritikken af personcentrerede forklaringer
på den historiske udvikling kommer fra, hvad
man samlet kan kalde den samfundshistoriske
forskning. Denne adskiller sig metodisk fra den
politiske historie ved i høj grad at bygge på
massedata. Det er discipliner som økonomisk
historie, kulturhistorie m.v. Disse voksede
frem i slutningen af forrige århundrede i sta
dig kamp med den hidtil enerådende politiske
historie.
I emneområderne for den samfundshistori
ske forskning er det ikke i nær samme grad
som i den politiske historie muligt at udpege
enkeltpersoner som de drivende i udviklin
gen. Forandringer i teknologi, økonomi, tra
ditioner, vores hele forestillingsverden m.v. er
ikke genstand for beslutninger i nogen ge
neralforsamling, bestyrelse eller lignende.
De to forklaringstyper er vanskelige at for
ene teoretisk, og foredraget vil da heller ikke
gøre forsøg derpå. I stedet vil det blive under
søgt, hvordan enkeltpersoners særlige indfly
delse i historien kan forklares, og hvilke græn
ser der er for denne indflydelse. Overvejel
serne vil samle sig om begreberne:
Overmennesket
Statsmanden/erhvervsmanden
Folkeføreren
Verdensberømtheden
Den historiske nødvendighed
Den historiske tilfældighed

Overmennesket
Dette begreb er taget som overskrift for de
forklaringer, der begrunder de fas særlige ind
flydelse på historien ud fra menneskenes for
skellige egenskaber. Dette er vel den mest
benyttede begrundelse for at tilskrive enkelt
personer særlig indflydelse.
Der knytter sig mange medicinske og psy
kologiske teorier til denne vanskelige proble
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matik, som jeg ikke skal komme ind på her.
Jeg vil kun pege på to forhold. Udgangs
punktet herfor kan passende være konklusio
nen på to velkendte fabler.
I H. C. Andersens eventyr, Den grimme
Ælling, konkluderes, at selv om man fødes og
opdrages i en andegård, så vil man alligevel
blive til en svane (læs et geni), hvis man har
anlæggene for det. I spørgsmålet om hvor
egenskaberne kommer fra - fra arven eller fra
miljøet - argumenterer H. C. Andersen altså
for, at det er fra arven - generne - de kom
mer.
Omkring 50 år senere skrev Henrik Pontoppidan en modfabel hertil, Ørneflugt. Her
fortælles om en ørneunge, der vokser op i en
andegård. Da den bliver voksen, far den lej
lighed til at stikke af. Det viser sig, at den har
styrken (læs egenskaberne) til at stige op i og
leve i de ensomme bjergegne; men alligevel
vender ørnen tilbage til andegården, fordi
den skræmmes af ensomheden deroppe. Pontoppidan understreger altså opvækstmiljøets
betydning.
Trods uenighederne er Andersen og Pontoppidan imidlertid enige på et vigtigt punkt:
Mennesker er ikke ens. Der er i begge fabler
de folkelige masser - ænderne - og så de fa
genier - svanerne og ørnene.
Sådanne forstillinger om de fa geniers,
overmenneskers, tilstedeværelse og deres hi
storiske indflydelse var udbredte helt op til 2.
verdenskrig. De fik imidlertid et knæk med
nazismens stærke politiske brug af dem.
I dag ses det sjældent, at man benytter en
abstrakt fælles målestok for egenskabsmæs
sige forskelle mellem mennesker. Man er gået
bort fra f.eks. at tale om intelligenskvotienter,
og man taler ikke mere om genier. I stedet
foretrækkes mindre totale karakteristika som
teknisk geni, sprogligt geni osv., eller ind
flydelsesrige personer karakteriseres ved de
res viljestyrke, deres strategiske evner eller
deres veltalenhed.
Der er altså enighed om, at der eksisterer
forskelle i egenskaber, men en betydelig usik
kerhed om tolkningen af disse forskelle, og
dermed bliver egenskabsmæssige forklaringer
vanskeligere at anvende, når forskelle i ind
flydelse skal forklares.
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Statsmanden/erhvervsmanden
Med dette begreb vil jeg gerne pege på det
forhold, at de personer, som tillægges ind
flydelse på den historiske udvikling næsten
altid er i spidsen for allerede eksisterende
strukturer - stater, industrikoncerner etc.
Disse magtstrukturer har alle det tilfælles,
at de er hierarkisk opbyggede med henblik på
at centralisere magten på få hænder. Pladsen
på toppen af magthierarkiet - på pyramide
toppen - kan nås på flere måder. Den kan
arves i kongelige dynastier, finansdynastier
osv. Man kan også blive udpeget headhuntet
- til betydningsfulde chefposter. Endelig vil
man i det politiske liv som regel skulle vælges
mere eller mindre direkte til lederposterne.
Hvordan udpegningen så end sker, står det
imidlertid fast at posterne skal udfyldes. Det
er ikke muligt at undlade at besætte pyrami
detoppene. Følgen heraf er nødvendigvis, at
mange bliver ledere fordi der skal være ledere.
Konsekvensen heraf må være, at man sagtens
kan placeres på poster med betydelig ind
flydelse på den historiske udvikling uden at
være i besiddelse af nogle af de egenskaber,
som vi normalt vil forbinde med så indflydel
sesrige poster.
Ved vurderingen af enkeltpersoners indfly
delse på den historiske udvikling må vi altså
være opmærksom på, at hvad enten der findes
særligt kvalificerede personer eller ej, så for
deler de centraliserede magtstrukturer i sam
fundet indflydelsen særdeles forskelligt.
Folkeføreren
Der er imidlertid også en anden kilde til ind
flydelse end de faste magtstrukturer, det er
hvad man i almindelighed kan kalde folkelig
opbakning. Nogle politikere far indflydelse
langt ud over deres mandat på grund af folke
lig opbakning. I kommunalpolitik ses det
hyppigt, at enkeltpersoner dominerer valgene
med betydelige personlige stemmetal, som
følgelig giver deres meninger mere vægt end
de øvrige valgte i det pågældende parti.
Denne ’folkeforførelse’ har selvfølgelig for
en del baggrund i de pågældende personers
dygtighed og andre egenskaber, men den må

også tilskrives et sociologisk fænomen, som
tyskeren Max Weber har kaldt karismatisk
herredømme.
Vi lever i en kompliceret verden, hvor vi
ikke er i stand til at analysere alle sider af de
utallige forhold, vi skal have en holdning til,
før vi beslutter os og handler. For at kompen
sere herfor danner vi os et verdensbillede,
dvs. nogle indbyrdes sammenhængende.fore
stillinger om, hvordan tingene forholder sig.
Verdensbilledet er i forhold til virkeligheden
meget forsimplet, men netop fordi det er en
kelt, er det også operativt, det gør det muligt
for os at handle. Verdensbilledet er altså en
nødvendig del af vores måde at opfatte om
verdenen på, et nødvendigt filter. Men det er
selvfølgelig også begrænsende for vores op
fattelse af verden.
Verdensbilledet kan orienteres efter ab
strakter som socialisme, liberalisme osv., men
det orienteres i høj grad også efter personer.
Vi kender det alle. I vores omgangskreds vil
der altid være nogle, man uvilkårligt lytter til,
hvadenten de siger noget fornuftigt eller ej, og
andre som man må tage sig selv voldsomt i
nakken for ikke blot at overhøre. Det samme
er tilfældet med politikere og andre offentlige
personer. Nogle tror vi på og lytter til, andre
ikke.
Nogle politikere er i stand til at samle me
get store dele af befolkningernes ’blinde tillid’
i den ovennævnte forstand. Det er det Max
Weber kalder, at de har karisma, at de opnår
karismatisk herredømme. Den karismatiske
leder må selvfølgelig have nogle folkeforfø
rende egenskaber - dygtighed, talegaver mv.
- men pointen i den sociologiske analyse er,
at der også er et strukturelt behov for førere at
orientere sig efter.
Karismatiske politikere far som følge af de
res særlige folkelige mandat en større frihed.
De er ikke nær så afhængige af partibeslut
ninger, som andre. Et par eksempler på så
danne karismatiske ’partiejere’ i vore dages
politik har været Mogens Glistrup og Erhard
Jacobsen. Går man tilbage til 1930’erne var
Thorvald Stauning en karismatisk lederskik
kelse for meget store dele af den danske be
folkning. Under de urolige politiske forhold
og frygten for det stadigt stærkere Tyskland
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forøgedes også det folkelige behov for den
forenkling af verdensbilledet, som en leder
skikkelse medfører.

Verdensberømtheden
Adskiller kilderne til verdensberømthed sig
fra berømthed indenfor landegrænser? Nej,
måske ikke, men jeg har medtaget begrebet
for at påpege det nye i at kunne blive verdens
berømt.
Går man blot tilbage til 1700-tallet, kunne
man i det højeste blive Europa-berømt, og
med de langsommelige kommunikationsmid
ler indtraf en sådan berømmelse endda ofte
først, når man forlængst var død.
I 1800-tallet og 1900-tallet er hele verden
blevet økonomisk og politisk gensidigt afhæn
gig og integreret. Samtidig har den teknologi
ske udvikling gjort en lynhurtig massekom
munikation til hverdag i alle verdens lande.
Denne integration og kommunikationsre
volution øger karismaets kvantitative mulig
heder og giver det dermed verdenspolitisk be
tydning.
De første fire begreber, jeg har knyttet kom
mentarer til, peger alle på forhold og struk
turer, der øger nogle enkeltpersoners særlige
betydning. Det er strukturer i menneskene
selv, men også i samfundsopbygningen, som
befordrer denne særlige indflydelse til nogle
få mennesker.
De nævnte forhold og strukturer påpeger
imidlertid kun de enkelte menneskers mulighed
for særlig indflydelse på den historiske ud
vikling. Før vi kan tale om, at enkeltmenne
sker har særlig indflydelse, må vi også over
veje om muligheden bruges til afgørende at
forandre verden. Bruger de indflydelsesrige
den mulighed? Herom handler de sidste to
begreber.

Den historiske nødvendighed
Med dette begreb vender vi tilbage til den
indledningsvis skitserede modsætning mellem
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strukturhistorie
og
beslutningshistorie.
Spørgsmålet er, i hvilket omfang strukturerne
bestemmer og begrænser beslutningstagernes
valgmuligheder. For har beslutningstagerne,
når det kommer til stykket, ikke noget valg,
kan vi jo ikke påstå, at de påvirker den histo
riske udvikling, selv om de træffer beslutnin
gen.
Der vil altid være visse strukturelle grænser
for beslutningstagernes valg. Vi kan blot se
på de aktuelle økonomiske forhandlinger i
Folketinget. Den brøstfældige danske øko
nomi sætter væsentlige grænser for valgmu
lighederne, og den aktuelle politikerlede gør
de politiske ledere meget afhængige af deres
nervøse partier og gallup-undersøgelser mv.
Der er nok mere end én partileder, der i dag
kunne ønske sig noget af den uafhængighed
en folkelig karismatisk opbakning kunne for
lene dem med.
Ser man på de længere linier i den histori
ske udvikling træder de strukturelle faktorers
betydning særlig tydeligt frem. Det ses klarest
på afstand, længere tilbage i historien, hvor vi
har facit - vore dages samfund - for vore øjne.
Som eksempel vil jeg nævne en udvikling,
jeg selv har analyseret, nemlig fremvæksten af
en lokaladministration i Danmark i 1700-tal
let.
Der sker i dette århundrede en udvikling
fra en af herremændene forvaltet administra
tion, der primært financieres gennem sportler
for de ydelser, der gives, og til et økonomisk
uafhængigt og af staten styret lokalt embed
sapparat. Udviklingen forløber over en række
tøvende halve trin og halve løsninger. Først
efter en lang proces ses en ny holdbar admini
strativ struktur. Endemålet for udviklingen
formuleres ikke af beslutningstagerne, og der
kan vanskeligt identificeres partier/interesser
for og imod udviklingen.
Det er først, når man betragter den lokal
administrative udvikling over et hundredå
rigt forløb, at de enkelte love falder ind i et
mønster, som tegner en tydelig retning. Driv
kraften i denne udviklingsretning er ikke en
keltpersoner, men må placeres hos struktu
relle faktorer som befolkningsudviklingen,
ændringer i udbytningsstrukturen osv.
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Den historiske tilfældighed
Det foregående begreb sætter spørgsmål ved
om beslutningstageren kan vælge frit, men
det må også overvejes, om beslutningerne er
bevidste. Det er jo den bevidste historiske
styring, vi er ude efter, hvis historien skal
forklares ud fra genierne. Vi må derfor spørge
om den besluttende/ handlende persons inten
tion med en beslutning/handling svarer til
det, der bliver resultatet heraf.
Det er ofte ikke tilfældet.
Som et åbenbart eksempie herpå kan næv
nes studenten Gavrilo Princip, som myrder
den østrigske tronfølger i Sarajevo i 1914. Det
er jo en uomtvistelig historisk betydningsfuld
handling, men det kan ikke antages at have
været hans hensigt at udløse 1. verdenskrig.
Et andet eksempel: Frederik VI gennem
fører som kronprins stavnsbåndsløsningen i
1788, men i 1838 gør han alt for at hindre
fejringen af dets 50-årsdag af frygt for det, der
i realiteten er følgerne af den, nemlig bønder
nes stigende selvbevidsthed. Havde han for
udset dette?
Et tredje eksempel: De nationalliberale var
i 1840’erne de førende demokratiforkæmpere
i Danmark. I 1848-49 var de centralt placeret
i udformningen af junigrundloven med den
frie valgret. I 1850’erne og 1860’erne skræm
mes de imidlertid af demokratiets omfang og
støtter i 1866 indskrænkning af valgretten.
Havde de gennemført den almindelige val
gret, hvis de havde forudset dens konsekven
ser?
Især de to sidste eksempler peger på, at det
er særlig vanskeligt at forudse konsekven
serne af langtrækkende beslutninger. Samti
dig er det imidlertid især de langtrækkende
beslutninger, man med rette fremhæver som
historiske. Jeg tror, at foretager man en grun
dig sammenligning af beslutningstageres in
tentioner og de faktiske resultater af deres
beslutninger vil der meget ofte vise sig store
forskelle herimellem.
Det, dette leder frem til, er, at vi ikke kun
skal vælge mellem enkeltmenneskers særlige
indflydelse og de strukturelle faktorers ind

flydelse på historien. Der er også en tredje
årsagsfaktor af ret så stor betydning for den
historiske udvikling: Tilfældigheden i de men
neskelige handlinger spiller også en vigtig
rolle.
Sammenfatning
Jeg har i foredraget villet pege på nogle af de
faktorer, man må være opmærksom på, når
man søger at inddrage de enkelte menneskes
handlinger som forklaringer på den historiske
udvikling. Jeg mener, trods de sidste forbe
hold, stadigvæk man kan tale om de enkelte
beslutningstageres indflydelse på historien,
men jeg har villet påpege, at det ikke er så
ligetil at placere hæderen for en given ud
vikling hos en enkelt person. Nu er historiske
forklaringer jo i almindelighed heller ikke li
getil.
I min egen historieforskning har jeg inter
esseret mig mest for de strukturelle forklarin
ger. Jeg har så benyttet enkeltpersoners ind
flydelse som en rest-forklaring, og tilfældig
heden som en allersidste rest-forklaring, når
de strukturelle faktorer ikke slog til. Den sær
lige interesse for de strukturelle faktorer me
ner jeg er berettiget, hvad enten de kan for
klare en stor eller lille procentdel af udvik
lingen. Et kendskab til forskellige strukturelle
faktorers relative betydning er nemlig anven
delige, når vi skal handle i dag. Struktur
historien søger, kan man sige, at uddrage
brugbare erfaringer af den hidtidige histori
ske udvikling.
Trods denne sidste pointe vil jeg gerne un
derstrege, at jeg ikke ser dette som et indlæg
imod biografier eller historie skrevet med en
keltpersoner som eksempler. Vores interesse
for historien er i høj grad bundet af dets
mindstekomponent - det enkelte menneske.
Vi identificerer os med enkeltpersoner og for
står dermed lettere de historiske udviklinger,
hvis de beskrives gennem enkeltpersoners op
levelser. Biografien er derfor et vægtigt pæda
gogisk redskab. Hertil kommer så, at visse
enkeltpersoner må tilskrives en betydelig ind
flydelse på den historiske udvikling.
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Personskildringer i den
lokalhistoriske litteratur
Ved Paul G. Ørberg
I den lokalhistoriske litteratur findes der kun
fa egentlige personskildringer, dvs. skildringer,
hvor der virkelig er gjort forsøg på at opfatte
en personlighed (i modsætning til en leksi
konagtig dataopremsning). Undtagelsen er
selvfølgelig selvbiografien, som er meget yn
det også i de lokalhistoriske årbøger. Det er et
stof med stor læserappel, men det skal omgås
meget varsomt. For det første kan det reelt
være ligegyldigt, også selv om det bliver læst
med interesse, nemlig, hvis det ikke giver no
get virkeligt bidrag til en forståelse af menne
sker, tid og sted i et historisk perspektiv. Det
betyder, at memoirer, som skal have plads i
den lokalhistoriske litteratur, ikke må være
for selvcentrerede, men skal gå ud i bredere
ringe omkring personen, så der tegnes et bil
lede af det bestemte miljø, af samspillet mel
lem mennesker af forskellig slags, af skolens
verden, kirkelivet, lokalpolitik, arbejdsvilkår,
foreningsliv, indkøbsvaner, mobilitet osv.
Den anden grund til at være forsigtig med
erindringsstoffet er naturligvis problemet om
kring pålideligheden. Skalaen strækker sig
her fra det fortegnede og fordrejede til det
rene opspind (et eksempel på det sidste er
Chr. Christensen: En rabarberdreng vokser
op, fra 1961, se Henry Bruuns analyse i Hi
storiske Meddelelser fra København 1965).
Det bliver redaktionens opgave at holde vå
gent øje med materialet og foretage den nød
vendige kontrol og bringe de nødvendige no
ter.
De meget få egentlige personskildringer i
den lokalhistoriske litteratur skyldes ikke stof
mangel. Den, der har et mere indgående
kendskab til et sogn, vil let kunne pege på
interessante personligheder, som kunne for
tjene at blive taget op til nærmere behand
ling: en præst, en lærer, en foregangsmand
inden for kvægavl, en førstekraft ved etab
lering af brugsforening, forsamlingshus og fo
redragsforening, missionshus, en enevældig
sognerådsformand, men f.eks. også en gam
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mel polakkone, der var særlig god til at for
tælle, en tjenestepige med mere end alminde
ligt omløb i hovedet o.s.v. Årsagen til det
sparsomme biografiske materiale er nok den,
at det fornemmes - og nok også er - lettere at
skrive om en håndgribelig størrelse som f.eks.
en bondegård, en udgravning, noget sølvtøj
eller en jernbane, end det er at analysere og
karakterisere noget så kompliceret som et le
vende menneske, en personlighed. Men bliver
kravene til lokalhistorikeren ikke skruet for
højt op, hvis man forlanger, at han, foruden
de mange andre nødvendige discipliner, også
skal have indsigt i emner som psykologi og
karakterologi? Jo, og det kan heller ikke være
meningen at skræmme lokalhistorikeren bort.
Man kan da også nøjes med at sige, at man
skal bruge sin sunde fornuft; som oftest vil
den slå til især hvis den er podet sammen med
kildekritik, men de to ting er nu én alen ud af
ét stykke.
De kildekritiske spørgsmålstegn må sættes
ved alt det kildemateriale, der kan blive tale
om. Vi har allerede nævnt det selvbiografiske
stof. Det næste oplagte kildemateriale er det
trykte stof, som kan bruges, men rigtignok
også misbruges. Det er så dejligt nemt at tage
noget fra et fødselsdagsinterview eller en ne
krolog i et blad eller en avis, men også det
materiale skal behandles kritisk. I virkelig
heden ved vi jo udmærket fra vores daglige
tilværelse, hvor fejlagtigt avisstof kan vise sig
at være. Der kan også være tale om egentligt
bogtrykt materiale, f.eks. Nedergaards be
kendte præste- og sognehistorie. Den er i
mange henseender udmærket, men den må
ikke blive en sovepude, med andre ord: lokal
historikeren må ikke bruge et sådant materi
ale ukritisk, eller sagt på en anden måde: han
må ikke lade sig nøje med det. Hun/han må
frem til eller ind til et originalt materiale, og
det vil jo sige arkivstoffet, uanset om det nu
skal søges i uafleverede privatarkiver (alias
skuffer), lokalhistoriske eller statslige arkiver.
I første række kommer breve og dagbøger. De
rejser selvfølgelig mange spørgsmål: hvorfor
fortæller vedkommende så meget om netop
det, men slet ikke noget om det og det o.s.v.
Historikerens »nøgle« er her som altid: kilde-
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kritik. Det samme gælder naturligvis arkiv
materiale i en bredere sammenhæng som det
ikke her er stedet at prøve på at gøre rede for
- det bliver en sag for det nye Kulturhistorisk
Opslagsværk!
Et er imidlertid indsamlingen og bearbej
delsen af kildematerialet, noget andet udar
bejdelsen af teksten, manuskriptet, med an
dre ord: det klassiske problem historieforsk
ning contra historieskrivning. Også denne
problematik må vi selvfølgelig lade ligge her,
men der skal peges på et par særlige forhold,
der gør sig gældende, når det drejer sig om en
biografisk skildring.
I vores daglige samvær er det vistnok så
dan, at man meget hurtigt danner sig et hel
hedsbillede af et menneske, man kommer i.
kontakt med, og billedet udstyres med sym
patiske eller usympatiske træk, i dagligspro
get: man »synes om« vedkommende, eller
man »kan ikke rigtig lide« vedkommende.
Hvis kontakten udvides, må man hen ad ve
jen til at revidere sin første opfattelse i den
ene eller den anden retning; somme tider kan
det være en ret pinagtig proces. Spørgsmålet
er, om historikeren, der arbejder med at
skildre en person, ikke er stillet på nogen
lunde samme måde. Det materiale, han ar
bejder med, vil meget hurtigt involvere følel
ser, små ting dukker op, som enten kalder på
sympati eller på antipati, ja, det kan for den
sags skyld starte med så relativ uskyldig en
ting som vedkommendes håndskrift! Men det
er en god ting, når det går sådan, for det, der
her er tale om, er jo i virkeligheden, at man
engagerer sig i sit arbejde, og det vil i de fleste
tilfælde klart have en positiv virkning på det
færdige resultat, simpelthen på den måde at
det bliver mere læseligt, en såre vigtig ting.
Selvfølgelig kræver det selvbeherskelse, følel
serne må ikke løbe af med en, materialet skal
bruges rigtigt, så der hele tiden er dækning
for de vurderinger, man giver. Som i daglig
dagen skal man hele tiden være parat til at
revidere sin første opfattelse på grundlag af
ny viden. Men på den anden side: det er
utrolig vigtigt, at historikeren forholder sig til
sit stofsom menneske til menneske, engagerer
sig. Vanskeligheder kommer man dog ikke

uden om; man kan udmærket komme i et
dilemma, hvor man ikke ved sine levende råd:
om det nu er ret og rimeligt at skrive sådan
eller sådan, i nogle tilfælde vil man træffe et motiveret - valg, i andre tilfælde vil man
lægge kortene på bordet og lade de forskellige
udlægninger stå åbne. Det bliver den enkeltes
sag og ansvar.
Til sidst en ganske almen bemærkning,
som ikke blot angår biografisk stof, men har
adresse til lokalhistorisk litteratur i alminde
lighed, og specielt årbøgerne. Det har alle
rede været nævnt, og det er indlysende, at
artiklerne virkelig skal kunne læses; det er jo
årbøgernes væsentligste berettigelse. Men det
kræver et omhyggeligt arbejde med det sti
listiske, med sprog og komposition. En god
historie bliver kun god, når den er godt for
talt, det vil her sige: godt skrevet.

Biografier i biografiske leksika og skal vi have lokale biografiske
leksika?
Ved Finn H. Lauridsen
Danmark har som næsten alle kulturlande
biografiske leksika. Nogle af de danske er
nævnt i bilaget. Biografiske leksika adskilles i
reglen fra de mange »stater«, som jo strengt
taget også er biografiske leksika.
Ved et biografisk leksikon vil vi som hoved
regel forstå en samling af leksikalsk ordnede
levnedsskildringer, der rummer egentlige be
handlinger af de biograferede personers liv og
vurderinger af deres indsats i modsætning til
»staternes« rene faktaoplysninger.
Biografiske leksika kan geografisk omfatte
hele landområder; det er nationalbiografier.
Andre kan dække bestemte landområder eller
særlige erhverv. Vi har f.eks. et »SchleswigHolsteinische Biographisches Lexikon«, der
altså er styret geografisk, og vi har fra gam
mel tid flere danske forfatterleksika, som er et
eksempel på en erhvervsmæssig afgrænsning.
Vi har så ydermere et særligt leksikon for
sønderjyske historikere, der altså er en blan
ding af et geografisk og et »erhvervsmæssigt«
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indhold - vor sekretær Dorrit Andersen var i
øvrigt en af redaktørerne. Et andet eksempel
på en blanding af »erhverv« og geografi er
»Borgere i byens råd«, der omfatter byråds
medlemmer i Arhus.
I de store nationalbiografier - i Danmark
Dansk biografisk Leksikon - er det altid et
kompliceret problem: hvem skal medtages?
I den 3. udgave af Dansk biografisk Leksi
kon, hvor jeg var en af udvælgerkomiteens
syv medlemmer, var der kun fa faste udvæl
gelsesregler: konger og dronninger samt re
geringsmedlemmer. Det sidste kriterium
kunne føre til, at der blev optaget personer,
som hverken i kraft af den ene eller den anden
indsats (heller ikke som politikere) ellers ville
være blevet medtaget.
Ellers er optagelseskriterierne i Dansk bio
grafisk Leksikon naturligvis præget af et skøn.
Det må imidlertid straks understreges, at
skønnet ikke er ganske løsagtigt. Jeg kan
prøve at antyde nogle linier. Noget fremgår
allerede af antallet af biografier:
1. udg. 1887-1905: 9.723 biografier,
2. udg. 1933-1944: 10.996 biografier,
3. udg. 1979-1984: 12.053 biografier.
Alene det, at en person var optaget i 1. udg.,
gjorde selvfølgelig, at han (dengang havde
mændene naturligvis overvægt, og det har de
stadig!) let gled ind i 2. udg.; men der gled
dog omkring 3.000 ud. Det var især embedsmænd, officerer og politikere, som 40 år se
nere ikke blev anset for mere at være af en
sådan historisk betydning, at de fortsat havde
interesse. Og i 3. udgave er der af de op
rindelige omkring 11.000 kun 5.000-6.000 til
bage fra 1. udg. Alene tidsperspektivet har
således været bestemmende for udvalget.
Ud over indflydelsen fra tidsperspektivet er
det svært at opstille generelle kriterier. Det
står dog fast, at erhvervslivets folk er trængt
mere og mere frem, og at der tilsyneladende
er en overvægt af kunstnere af forskellig art.
Det hænger naturligt nok sammen med, at de
er forholdsvis meget omtalt i offentligheden,
måske også med, at det f.eks. er lettere at
skrive om eksempelvis forfattere og billed
huggere, fordi vi har deres værker, mens det
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er meget sværere at skrive om f.eks. en indu
stridrivende eller at skildre en bankmands
indsats.
Et særligt problem i Biografisk Leksikon
var de personer, der havde spillet en stor rolle
i en enkelt by eller landsdel. Behovet hos
værkets benyttere var nok ikke stort for så
danne »lokale« personer, især ikke, når de
ikke var fra København!
Af lokale områder var der gjort en und
tagelse med Færøerne og Grønland. Her var
kriteriet, at personen skulle have øvet en ind
sats inden for det pågældende kulturområde.
Der var til gengæld ikke det samme krite
rium, når det gjaldt Vendsyssel eller Djurs
land, hvor folketallet vel når samme højde
som i de to nordatlantiske rigsdele.
Vi gør nu et spring. Det er min opfattelse, at
man med stort held kunne lave lokale bio
grafiske leksika. F.eks. leksika for Esbjerg,
Herning, Slagelse osv.
Salgsmæssigt skulle det nok kunne gå. De
forskellige udgaver af Dansk biografisk Leksi
kon gik ikke godt. 1. udg. blev solgt i 2.500
eksemplarer, og de følgende udgaver lå ikke
meget højere uanset det større befolkningstal.
Til gengæld gik leksikonnet over byrådsmed
lemmer i Arhus i godt 5.000 eksemplarer. Det
lokale område og det mindre værk synes altså
at give bedre salgsbetingelser.
Ved et lokalt biografisk leksikon vil der
naturligvis være kildeproblemer; men det var
der også i Dansk biografisk Leksikon.
Netop udarbejdelsen af et lokalt biografisk
leksikon (det skal nok have billeder) vil være
en egnet opgave for en større kreds af byens
og egnens lokalhistorikere. Nogle vil være
gode til at indsamle de fornødne fakta, andre
til at finde kilder frem og atter andre til at
skrive - endelig vil der være nogle, som kan
det hele.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at det hele
vil stå og falde med en redaktion på én, to
eller tre medlemmer, og den skal være be
stemt og fast, med magt over bidragyderne.
Helt nødvendigt er det nok også, at man i
starten far bistand fra en historiker, der har
prøvet den slags før; men dem er der også
nogle stykker af. Og så er der en hel gratis
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konsulent, nemlig Hans H. Worsøe’s »Find
dine rødder« (1987).
Udgivelsen af et lokalt biografisk leksikon
vil være en væsentlig gevinst for enhver by.
For den kreds, der er med i arbejdet, vil det
være en stimulans og give det lokalhistoriske
arbejde på stedet et klart mål at se frem til.
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Dansk biografisk Leksikon. 1. udg. 1887-1905.
1-19.
Dansk biografisk Leksikon. 2. udg. 1933-44. 1-27.
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Dansk biografisk Håndleksikon. 1920-26. 1-3.
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1-3. Supplement 1858-68. 1-3.
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1-12.
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(1930erne). 1-2.
Tage Heft: 16 Stormænd i dansk Erhverv. U.å.
(beg. af 1940erne).

Hvordan opbygger vi en biografisk
skildring?
Ved Vagn Dybdahl
På bibliotekerne optager biografierne, lev
nedsskildringerne, personalhistorien, en stor,
nærmest overvældende plads. Det gælder
både på hylderne og i udlånsstatistikken. Bio
grafierne indtager også en stor plads i de
årlige bogfortegnelser. Netop i disse år er de
romaner, der skildrer historiske personers liv,
blandt bestsellerne.
Det er ikke noget nyt. Trods dette optager
biografierne en meget beskeden plads i den
lokalhistoriske litteratur. Det gælder egent
lige selvstændige bøger, men det gælder også,
når vi ser på den plads, der bliver enkelt
personer til del i by- og sognehistorier.
Det er mærkværdigt, at biografien ikke

spiller en større rolle i den lokalhistoriske lit
teratur. Man kunne være lidt nedladende
over for kvaliteten på det lokale plan og sige,
at man endnu ikke er blevet så avanceret.
Dette synspunkt holder dog ikke stik. Histori
eforskningen eller historieskrivningen er jo
netop i høj grad begyndt som levnedsskildrin
ger.
Oldtidens historikere skrev ikke om jord
fordelingen, brugsstørrelsen og foldudbyttet.
De skrev om heltene - om Achilleus, prins
Paris. Ganske vist var Homer digter; men en
anden og senere af oldtidens store skribenter,
Plutarch, opbyggede sine historiske skildrin
ger omkring enkeltpersoner.
Det nytter ikke, at I siger: ja, tak, det var
antikkens bedste tænkere og skribenter. Vi
kan gøre et spring til det gamle Norden. Når
Saxo skrev om de danske konger og helte, var
det jo ikke ham, der forfattede det, selv om
han formulerede det på sin måde. Hans skil
dring af Regnar Lodbrog, Rolf Krake og an
dre af vore gamle venner bygger på, hvad der
er blevet fortalt gennem århundreder - den
tids historieformidling var jo ikke skriftlig,
men mundtlig. De nordiske sagaer er også et
resultat af, at f.eks. historien om Njal og
Bergthora er kommet i flere »oplag«, dvs. er
blevet fortalt fra generation til generation.
Personerne spillede således en central rolle
i den ældste historieskrivning. Og det fort
satte ned gennem århundrederne, og det er
fortsat tilfældet i dag. Det er rigtigt, at i de
sidste hundrede år har historieforskningen
også i stigende grad taget almindelige sam
fundsforhold op. Man har valgt emner, hvor
personerne er helt forsvundet, f.eks. udenrigs
handelens karakter og omfang, sundhedstil
stande og andet. Alt dette skal med og er
spændende, selv om vi må erkende, at for at
det skal blive spændende, kræves der nok
mere af forfatteren, end når emnet er person
historien.
En personskildring kan ligesom - mere el
ler mindre - være emnet i sig selv. Forstået på
den måde, at skildringen i sig selv er blot og
bar en spændende historie. Det vil dog være
sjældent at se sådanne biografier. I reglen vil
forfatteren søge at motivere sin bog, enten
ved at vise, at personen har betydet det eller
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det for et eller andet, der er af større almen
interesse, eller også lægges det hele an på at
betragte den biograferede som typen på en
bestemt samfundsgruppe. Altså skal læseren
forstå, at f.eks. denne sagfører eller denne
præst har et sådant livsløb og sådanne hold
ninger, at man netop om den biograferede
kan sige, at sådan var i store træk alle sag
førere eller præster.
Det mest almindelige vil imidlertid være, at
hensigten er at vise, hvilken betydning den
pågældende har haft og dertil knytte en klar
lægning af, hvilke egenskaber han havde og
dermed forklare, hvorfor han fik den betyd
ning. Der er naturligvis forskellige former for
biografier. Nogle er stærkt samlet om perso
nen, andre medtager så meget om personens
ydre forhold og om hans indsats, at det hele
nærmer sig almindelig tidshistorie.
En særlig form for biografi er den, der som
udgangspunkt har, at personens liv og hans
indsats er velkendt. Nu skal blot forklares,
hvorfor han blev sådan. Det er navnlig den
form for biografier, vi kender fra mediciner
nes hånd, når de skriver biografier. Det er her
karakteristisk, at de aldrig skriver om, at per
sonen blev sådan, fordi han var kærnesund
både på legeme og sjæl og dertil yderligere
højt begavet. Medicinernes biografier samler
sig om sindets sygdomme og afvigelser. Her
hjemme begyndte det med Viggo Christian
sens bog i 1907 om »Christian VIIs sinds
sygdom«. Senere har andre psykiatere fulgt
efter med bøger om Grundtvig, Søren Kirkegaard, maleren Lundbye, Monrad.
I andre biografier er det heller ikke ukendt,
at personens helbred ofte tages med som for
klarende eller karakteriserende moment. Men
her er det blot et blandt mange forklarende
elementer.
Bortset fra den samlende helhedsbiografi,
kender vi også biografien eller biografiske en
keltmomenter i den almindelige historiske
fremstilling. Dette skyldes, at forfatteren fin
der, at en person spiller en så stor rolle, at det
ligesom skal forklares, hvilke egenskaber det
var, der gav ham mulighed for at spille en
rolle. Det sker naturligvis også, at det bio
grafiske er medtaget for at skabe liv over
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fremstillingen. En yderste løsning i den hen
seende er den, der er vist i bilag 1—4, der
gengiver sider fra bind 3 i Håndværkets Kul
turhistorie. Her indgår det biografiske ikke
som en integreret del af fremstillingen. Allige
vel skal der være dele af det, der siger noget
om det almene; i reglen vil det være enkelt
heder, som ikke kan indpasses i den løbende
fremstilling. Det er i øvrigt en teknik, der ofte
ville kunne bruges i den lokalhistoriske skil
dring, fordi kildematerialet ikke giver mulig
hed for afrundede biografier.
De fire eksempler siger ikke meget om den
enkelte person. Derimod åbner de mulighed
for, at læserne selv kan digte videre. Dermed
er det dog ikke givet, at digtningen rammer
sandheden.
Det er i det hele taget noget centralt, den
usikkerhed, vi føler over for biografiens sand
hedsværdi. Når enkefru Lund (bilag 3) taler
om sin »gode, retskafne, veltænkende mand«,
så ved vi, når vi har læst en del andre dødsan
noncer fra tiden, at det åbenbart var en pe
riode i Danmarkshistorien, hvor det danske
folk i bemærkelsesværdig grad var sammen
sat af gode, retskafne og veltænkende mænd.
Det var stilen. Hver tid har sin. Det samme
præger også de nekrologer og fødselsdagsom
taler, vi træffer i aviserne. De har deres egen
stil og deres eget ordvalg, der ofte er kliché
præget.
Det går igen i biografiske skildringer. Her
forekommer også en række klicheer og stereo
type vendinger. Dem må vi som læsere vænne
os til at være på vagt overfor og derfor være
varsomme, når vi bruger dem. Hvor ofte ser
vi ikke i litteraturen, at en mand karakteri
seres som storkøbmand. Hvad er egentlig en
storkøbmand? Vi ser også et udtryk som en
»fornem embedsmand af den gamle skole« hvordan er sådan en egentlig?
Det er imidlertid ikke slut med det. Der er i
det hele taget en særlig usikkerhed knyttet til
biografier. Vi er nogenlunde sikre, når det
siges, at i 1901 var kun omkring halvdelen af
Københavns befolkning født i hovedstaden;
vi føler os også på sikker grund, når det siges,
at Stauning i 1910 blev valgt i Fakse med
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1488 stemmer. Det er straks mere problema
tisk, når det i en biografi (i Dansk biografisk
Leksikon) siges at Stauning efter folkeafstem
ningen i 1939 havde en periode af nedbøjethed. Forfatteren (det er i øvrigt mig selv!) gør
dog det, at han skriver: »Flere beretninger
fortæller om en periode af nedbøjethed«. Der
med er der ikke sagt noget om sikkerheden i
udsagnet, men derimod (og det er måske det
væsentligste), at man havde indtrykket af, at
han var nedbøjet. Og så er vi ydermere
fremme ved det helt centrale: hvad vil det
sige, at han var nedbøjet? Var han mere tavs
og indesluttet, end han plejede at være?
Kunne han ikke tage sig sammen til sit dag
lige arbejde? Eller gik han rundt og sagde:
satans osse?
Eksemplet med Stauning viser et særligt
problem, at der er tale om en mundtlig tradi
tion. En række af biografierne i Biografisk
Leksikon bygger på udsagn og vurderinger,
der bygger på forfatterens egen viden eller på,
hvad han har faet fortalt. Det er risikabelt;
men risikoen bliver mindre, når disse almene
udsagn støttes af enkeltheder, der er doku
menteret på anden måde.
Hidtil har vi kun talt meget almindeligt og
overordnet om biografien. Nu skal vi prøve at
se lidt mere systematisk på, hvad en biografi
indeholder. Vi stiller op punkter for en hel
biografis indhold og opbygning. Det er sket i
bilag 5. Dette er elementer, som vi skal søge
at dække. Ikke til alle punkter er kildemateri
alet til stede; men heller ikke alle punkter er i
alle tilfælde lige væsentlige.
Det stillede spørgsmål - Hvordan opbyg
ger vi en biografisk skildring? - er hidtil ikke
blevet besvaret med håndfaste anvisninger,
men er søgt besvaret gennem en række ek
sempler. Det hænger bl.a. sammen med, at
det ikke er muligt at opstille en klar model,
der kan bruges i alle tilfælde. Det sagte giver
imidlertid et indtryk af de tanker, man må
gøre sig, når en person skal skildres.
En ting har vi dog ikke været inde på. Det
er ikke alt, hvad man ved noget om, som er
relevant og af betydning at fa med. Ville det
f.eks. tjene noget formål, hvis man skulle
skrive en biografi af børnesagens store for
6
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kæmper, Peter Sabroe, da at fortælle, at han,
når han var på avisens redaktion, da ude i
gangen gennemsøgte kollegernes frakkelom
mer for at snuppe de mønter, der lå i lom
merne? Jeg er ikke sikker på, at jeg ville tage
det med. Det væsentligste er jo, at han havde
held med sit sociale og politiske arbejde.
Ritt Bjerregaard er en passioneret biavler.
Det er ikke taget med i den korte biografi i
Biografisk Leksikon. I en fyldigere burde det
nok være med for at vise, at hun også inter
esserer sig for andet end politik.
Skulle der skrives en biografi af Jakob Jen
sen, Arhus bys fremragende borgmester
1919-32, vil det til gengæld nok være rimeligt
at medtage, at han førte en bog over sine
partifællers dumheder og deres svagheder.
Han skrev op, når de havde blameret sig
politisk, og når han hørte om blamerende
enkeltheder fra deres privatliv. I al sin enkelt
hed siger dette noget væsentligt om hans
psyke, også fordi han brugte denne viden.
Hvor Jakob Jensens bog er blevet af, ved
jeg ikke. Den ville ellers være en spændende
kilde til Århus’ bys historie.
Det er netop desværre karakteristik, at vi
kun har fa egentlige private personarkiver på
lokalt plan.
Da interessen for systematisk indsamling af
privatarkiver begyndte i 1920’erne, var der
ikke nogen særlig interesse og forståelse for
personarkiver, der var af speciel lokaltilknyt
ning. Det er mit indtryk, at en sådan interesse
heller ikke siden er kommet i særlig grad. En
medvirkende årsag er nok også, at arkivejerne
instinktivt har et større diskretionsbehov, når
det drejer sig om lokalforhold.
Dertil kommer, det må vi jo også se i øj
nene, at egentlige private personarkiver ikke
dannes i det omfang, de blev det tidligere.
Telefonen og lette kommunikationer i øvrigt
(bil, fly) har medført, at der ikke skrives så
meget »privat«, som det var skik tidligere.
I den situation kommer jeg til en af mine
kæpheste, som jeg har redet så ofte på disse
årsmøder: de lokalhistoriske arkiver og sam
linger er for passive. Hvis den lokale historie
fra vor tid skal bevares, må man gå ind i et
målbevidst arbejde på dette felt. Sagen er
ikke at lægge virksomheden an på at virke
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som små landsarkiver. Der er selvfølgelig lo
kalarkiver, der skal bevares, og det går også
nok så nogenlunde af sig selv. Det afgørende
er imidlertid, at man skal være mere aktiv
omkring det, der skabes i dag - og det der
ikke skabes, må man selv sørge for bliver
skabt. Netop når det gælder den enkelte per
sons indsats, må man være målrettet. Skal
der opstilles en ny spidskandidat til byråds
valget, skal man lokalt arbejde for en ny TVstation, skal folketingsmanden skiftes ud, ja,
da må man have fat i de implicerede perso
ner. Der må optages bånd med dem, de må
bringes til at bevare de papirer, der i dag
skabes om sagen, de må lokkes til at skrive
beretninger om det, de ser og oplever fra de
res hjørne af sagen.
Det drejer sig egentlig ikke om f.eks. at
skaffe sig menighedsrådsarkiver. De skal nok
blive bevaret. Det drejer sig imidlertid om på hvad måde det nu kan ske - at fa skabt og
bevaret oplysninger om et præstevalg, om
synspunkterne og virkemåderne blandt med
lemmerne forud for et bispevalg. Alt sådan
noget fortæller de officielle arkivalier ikke om.
Derfor skal der gøres en særlig indsats for at
sikre den fornødne viden om, hvad der sker.
Så vil vi skabe bedre betingelser for, at også
fremtiden kan have et grundlag for gode, lo
kalbaserede biografier.

1697 som søn af en gartner i Sachsen. I 1720
gik han på vandring, og omkring 1723 er han
i København efter på vandringen - det viser
hans dagbog - at have studeret monumentale
bygningsværker. Fra København rejser han
til Norge, men er i 1727 i Viborg. Han kom
med i det store genopbygningsarbejde efter
branden. Var snart formand og fra 1729 me
ster. Han blev førende i byen, og der er ikke
mange af de større huse fra den tid, hvor han
ikke var både arkitekt og murermester. På
samme tid havde han store ombygningsarbej
der på herregårde og kirker Jylland over. Han
købte bøger, gode møbler og kobberstik til sit
hjem. Han kunne imidlertid ikke få sine
penge ind, og når han krævede dem, fik han
istedet »böse Worte«. I vinteren 1744-45 så
han falitten nærme sig; blev mere og mere
tungsindig og indesluttet. Om morgenen 8.
april 1745 gik han hjemmefra, og blev godt
fjorten dage senere fundet som lig ved søbred
den. Bytinget fastslog, at det var selvmord, og
derfor noteredes det i kirkebogen, at han blev
begravet 25. maj »uden jordpåkastelse«.

Bilag 2
(Vagn Dybdahl og Inger Dübeck:
Håndværkets kulturhistorie. 3, side 66)
Håndværkerpersonligheder:

To snedkermestres død
Bilag 1
(Vagn Dybdahl og Inger Dübeck:
Håndværkets kulturhistorie. 3, side 35)
Håndværkerpersonligheder:

Johann Gottfried Hödrich:
Murersvend, bygmester og
selvmorder
I Landsarkivet i Viborg opbevares et murer
mester-arkiv fra første halvdel af 1700-tallet.
Et sådant arkiv er en stor sjældenhed. At det
eksisterer skyldes, at murermesteren var me
get skrivende, og at arkivet blev inddraget af
skifteretten, fordi han døde uden at kunne
svare enhver sit; skifteretten skulle da bruge
papirerne for at gøre regnskabet op.
Murermesteren hed J. G. Hödrich, var født
82

En majaften i 1786 dræbte snedkerlaugets ol
dermand Johan Pheiffer sin ven og laugsbroder Hans Michaelsen med en brødkniv.
Det skete i de daglige lokaler i snedkernes
laugshus i Grønnegade; både den dræbte og
drabsmanden var ansete i lauget og havde
været gode venner indtil aftenen før.
Pheiffer var født i Strassbourg og havde
taget borgerskab i København i 1766. Han
valgtes til oldermand i 1784. Michaelsen kom
fra Flensborg og tog borgerskab 1769. Begge
var således satte mestre, da begivenhederne
tog fart.
Lauget havde indkøbt et parti brædder hos
tømrerhandler Colstrop til fordeling blandt
medlemmerne. Det trak ud med at få pengene
indkrævet, og i mellemtiden kom fra tømmer
handleren en regning til lauget. På mødet den
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8. maj sagde nu Michaelsen, at oldermanden
havde prostitueret lauget ved sin sendrægtig
hed. Det sårede oldermanden dybt. Næste
aften, da nogle laugsbrødre var samlet til
kortspil, gik oldermanden hen til Michaelsen
og sagde: »Jeg vil tale med dig om den tort,
du gjorde mig i aftes«. De gik ud i gården og
vendte kort efter tilbage; de tilstedeværende
troede sagen forligt. Pludselig stak Pheiffer en
brødkniv i Michaelsens bryst og sagde: »Der
har du det, du skal ingen bedrøve mere«.
Michaelsen sprang op og råbte: »Du har gjort
mig stor skade«! Han døde dagen efter. Pheif
fer sagde straks: »Nu kan I arrestere mig«.
Det turde de ikke, men henvendte sig til foge
den, der imidlertid sagde, at han skulle have
anmeldelsen skriftligt. Det har sikkert voldt
dem besvær at sætte skrivelsen sammen, og
da den blev indleveret dagen efter, var Pheif
fer forsvundet for stedse - selvmord i havnen?
Det viste sig, at Pheiffer havde en kasseman
gel på 457 rigsdaler, 5 mark og 7 skilling - vel
omtrent svarende til 6 murersvendes årsløn.

Bilag 3
(Vagn Dybdahl og Inger Dübeck:
Håndværkets kulturhistorie. 3, side 38)
Håndværkerpersonligheder:

En bogrykkersvends sociale
avancement
Bogtrykker og avisudgiver
Niels Lund
I 1787 kom til Danske Kancelli en ansøgning
om et bogtrykkerprivilegium fra bogtrykker
svend Niels Lund. Han begyndte med at præ
sentere sig selv: »Jeg er født her i Kjøbenhavn, har sammesteds lært bogtrykkerkonsten og siden conditioneret som svend ved
samme såvel her i staden som i Wiborg og
Ålborg«. Han havde også været medindeha
ver af et bogtrykkeri i Fredericia, men var
blevet snydt af sin kompagnon. Nu levede
han som svend i København, »hvilket er gan
ske utilstrækkelig til mig og mines underhold
ning«.
Lund fik bevillingen, men kunne ikke skaffe
midler til etableringen. Det fik han imidlertid
6*

i 1793 ved lån. Han købte udstyr til trykkeriet
og etablerede sig året efter. Han begyndte
straks at udgive en avis, den nuværende Aar
hus Stiftstidende, han trykte og udgav tids
skrifter, trykte blanketter og bøger. Selv om
avisen kun nåede op på 400 abonnenter, fik
Lund dog en god forrretning ud af det og
købte flere ejendomme i Århus. Han blev
også socialt accepteret; det viser sig bl.a. ved,
at han blev medlem af Kronprindsens Klub,
der ellers var forbeholdt adelen og embeds
standen. Her tilbragte han for det meste sine
aftener og spillede l’hombre med bl.a. toldin
spektøren. I 1812 begyndte alderen at plage
ham, og han solgte sin forretning. I 1825 døde
han. »Han er ikke mere blandt os, min inder
lig elskede, uforglemmelige, gode, retskafne,
veltænkende mand,« skrev enken i dødsan
noncen.

Bilag 4
(Vagn Dybdahl og Inger Dübeck:
Håndværkets kulturhistorie. 3, side 88)
Håndværkerpersonligheder:

Faderformaninger og fest i familien
Omkring 1840 var tømrersvenden Harald
Weber på valsen i Tyskland. Han skrev flittigt
hjem til faderen, tømrermester Lorenz Weber
i Roskilde. Denne var en tysk tømrersvend,
som 1806 eller 1807 var kommet til Køben
havn. Som det ses af det følgende, havde Lo
renz Weber lært sig dansk ret godt. Han skri
ver 17. marts 1840 til sønnen, der er kommet
til Nürnberg, blandt andet:
Lad mig see at du ikke setter Tegning til
side nemlig Akketegtur er Hoved Sagen,
Tømmermandstegning kommer af sig selv.
Naar du kommer til Nyrrenberg aftegn dig
nogle Skitzer af de Anlagte Kanaler og Sluser
og flere andre pæne Fasjader som Gesimser,
Ornamenter, og deslige, du ved selv vor nyt
tig det er i Fremtiden, saa at du kan tale med
naar du kommer jern, jeg haaber at du vil
opfylde mit ønske og blive der saa lenge der
(er) Arbeide, der kommer intet ud af at løbe
Tiden hen. Hvis Gud giver os Allesammen
Helsenen saa vil jeg see at understøtte dig
med nogle Penge saa at du kan tage en heel
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Vinder i Mynniken (München), siden er der
tid nog til at gaa ind i Sveist, der har du min
hele mening, og jeg troer naar du eftertenger
det vil du selv sige at jeg har Ret, det beroer
allene blodt alene på dig.
Jeg har beedt dig om i et brev til Hamburg,
naar du skriver skulde du sætte ind Hilsen til
Kammerraad Hansen og til din Skrifte Fader
Domprovst Bang, men du har immer Glemt
det, naar du skriger igjen saa lad mig see at
du ikke glemmer det, men det maa være saadanne at jeg kan (lade) dem selv læse det, du
ved nog Aarsagen selv hvorfor. Vi havde nær
glemt at lade dig vide at der ved modtagelsen
af dit brev blev der saadanne en Glæde at vi
drak din skaal med en Baalle Egge Puns, lille
Marie var den første som faldt under Bordet
og Nicoline kunde inde gaa op af Trappen og
jeg havde nok at betille med at faa Moder i
Seng.

Bilag 5
Grundelementer i en biografi
Fødsel og barndom
slægt
hjemmets sociale placering
hjemegn
opvækst og uddannelse
Indtræden i voksenlivet
på valsen, studier, i udenlandske
virksomheder, etablering
i politiske bevægelser
religiøse standpunkter
Ægteskab
ægtefællens sociale placering
Det voksne liv
indsatsen for livets opretholdelse
indsatsen i det offentlige
område
hvordan
Alderdom
hvornår
fortsætte indsatsen
stille tilbagetrukkenhed
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Arkivalier som kilder til
personalhistorie
Ved Hans H. Worsøe
Indledningsvis vil det være naturligt at gøre
sig nogle tanker om indfaldsvinklen til det
arkivalske materiale, der ønskes benyttet til
en bestemt personskildring. Der vil nemlig i
høj grad være forskel på det materiale, man
kan forvente at finde efterladt fra de forskel
lige perioder og fra de forskellige geografiske
områder, også inden for landets nuværende
grænser, som denne fremstilling vil holde sig
til. Med hensyn til materialets omfang be
høver man blot at tænke på arkivaliestrømmens vækst i vor egen tid kontra de hård
hændede kassationer, der tidligere er fore
taget i f.eks. 1700-tallets i forvejen spar
somme materiale. Den samme forskel gør sig
gældende med hensyn til de pågældende per
soners placering i den sociale struktur, om det
er en mand eller kvinde, og endelig om det
drejer sig om at skildre en bestemt periode i
en persons liv, eller om man ønsker at give en
fuldstændig levnedsskildring. Den fuldstæn
dige levnedsskildring kræver overblik over en
lang række forskellige arkivfonds og over arki
valierne fra en længere periode, ofte det meste
af et århundrede.At sikre sig et sådant over
blik er en meget krævende opgave, og tilmed
en opgave, der vil være forskellig for hvert
enkelt menneske, man ønsker at skildre.
Dette forhold er med al ønskelig tydelighed
fremgået af Vagn Dybdahls indlæg om, hvor
ledes man opbygger en biografisk skildring.
Der kan derfor ikke gives nogen standardop
skrift på, hvilke arkivalier, der skal anvendes.
Oplysninger, der er relevante for ét menne
skes levnedsskildring, kan vise sig at være
uden større interesse for et andet menneskes
biografi. Og omvendt kan det vise sig, at
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vigtigt arkivalsk materiale, som man meget
gerne ville have benyttet, er gået tabt for det
ene menneskes vedkommende, medens der
for et andet findes et stort materiale bevaret
til belysning af så at sige alle sider af hans liv,
også de ligegyldige ting.
Første opgave er at finde ud af, hvor det
arkivalske materiale befinder sig, og her er
der heldigvis - som de fleste vil vide - især i
de senere år fremkommet ganske udmærkede
hjælpemidler, jvf. litteraturlisten, gruppen
oversigter. Der findes også en lang række bru
gervejledninger næsten alle skrevet ud fra et
personalhistorisk synspunkt. Det vil sige, de
fleste er skrevet ud fra et lidt snævrere syns
punkt, nemlig et slægtshistorisk, men for be
nytteren kan det være lige meget. Den lev
nedsskildring, som den seriøse slægtshistori
ker ønsker at give af sine forfædre, bør ikke
adskille sig meget fra den levnedsskildring,
som den seriøse lokalhistoriker ønsker at
skrive om f.eks. en af sognets foregangsmænd
inden for mejeridrift. Gode slægtshistorier
kan således tjene som forbillede for biografien
af »den anonyme dansker«, og har forfatteren
været sin opgave voksen og forsynet sin bog
med kildehenvisninger og i øvrigt været i be
siddelse af arkivkendskab og fantasi, vil der i
noterne være mange inspirerende henvisnin
ger. Der kan henvises til Mogens Seidelins og
Gregers Hansens værker, se litteraturlisten,
gruppen eksempler. Andet bind af Mogens
Seidelins slægtsbog omhandler den genera
tion, som for de fleste medlemmers vedkom
mende levede i 1700-tallet. Det omfatter bio
grafiske oplysninger om ialt 231 personer
spændende over de fleste samfundsgrupper,
dog med en vis overvægt af de lidt bedrestil
lede. Noterne til disse »tilfældige« biografier
kan give mange gode ideer med henblik på
utraditionel kildesøgning.
Efter disse mere almindelige betragtninger
vil jeg vende mig til spørgsmålet om, fra
hvilke tidsperioder, man kan forvente at finde
arkivalier på de forskellige grupper af arkiver,
dog således at vægten bliver lagt på tiden
efter reformationen. Fra tiden før denne lig
ger groft sagt alt på Rigsarkivet, bl.a på
grund af en gammel bestemmelse om, at alt
materiale fra landsarkiverne fra før 1559

skulle indsendes til »hovedarkivet«. Lands
arkivernes materiale starter i hovedsagen
med begyndelsen af 1600-tallet dog med en
kelte værdifulde undtagelser især fra byer
som Ribe, Ålborg og Helsingør. Fra ca. 1650
og fremover er landsarkivernes samlinger me
get omfattende. For de vigtige amtsarkiver på
landsarkiverne er reformåret 1794 skelsæt
tende også bevaringsmæssigt, idet man fra
dette tidspunkt kan regne med, at de er be
varet nogenlunde fuldstændigt, hvis da ikke
det er gået som i Svendborg, hvor amtman
den omkring 1850 kasserede hele det gamle
arkiv. De lokalhistoriske arkivers materiale
begynder som regel i anden halvdel af 1800tallet, og det samme gælder Erhvervsarkivet,
dog med flere undtagelser bl.a. det personal
historisk meget givtige arkiv fra Det kongelige
Landhusholdningsselskab, der er grundlagt
1769. Arbejderbevægelsens arkiv har sit tyng
depunkt i det sidste århumdrede. Det er såle
des karakteristisk, at jo længere vi kommer op
mod vor egen tid, jo kraftigere en speciali
sering har der fundet sted mellem arkiverne,
og denne udvikling vil uden tvivl fortsætte.
Med hensyn til den geografiske forskellighed
kan der ikke her gås i detaljer, men som en
hovedregel kan man gå ud fra, at med mindre
der udtrykkelig gøres opmærksom på det, så
er materialet i Sønderjylland anderledes end i
det øvrige Danmark. For Københavns ved
kommende må man endelig være opmærksom
på Stadsarkivets meget omfattende samlin
ger.
De fleste vil umiddelbart gå ud fra, at jo
højere man er placeret på den sociale rang
stige, jo mere materiale er der bevaret om en
given person. Noget er der om snakken, men
der skal tages det forbehold, at forholdet gæl
der også omvendt proportionalt, således, at
der også er meget materiale om de fattige og
dårligst stillede. Kort sagt: jo mere man har
haft med myndighederne at gøre, jo flere spor
har det afsat sig i kilderne. Man kan f.eks.
tænke på straffede personer, der kan følges
gennem retssystemet og de ofte helt velbe
varede og udførlige tugthusarkiver. Ja, selv
deres billeder er bevaret og har netop givet
anledning til en spændende publikation, der
måske går lidt tæt på.
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På dette tidspunkt blev foredragsholderen
afbrudt af tilråb fra salen, og der udspandt sig
en livlig diskussion om, hvor tæt man kan
tillade sig at gå på navngivne personers pri
vatliv i en historisk publikation. Diskussionen
kom også til at dreje sig om adgang til private
papirer, men her brød ordstyreren ind og gav
atter ordet til foredragsholderen, der færdig
gjorde denne del af sit indlæg med at gøre
opmærksom på, at selv om der fandtes flere
kilder om mænds liv og virke, var det især i de
seneste år også lykkedes forskere at fremdrage
spændende kildemateriale om kvindernes liv.
Den efterfølgende gennemgang bestod af
en skildring af nogle arkivalske nedslag i for
skellige arkivgrupper af vigtige tildragelser i
et menneskes liv fra barndom til dødsfald, jvf.
litteraturlisten, gruppen eksempler og de ud
sendte bilag, som dog kun blev benyttet som
smagsprøver, der blev suppleret med andre.
Hovedvægten var lagt på arkivalier, som ikke
benyttes på læsesalene hver dag, altså ikke
kirkebøger, folketællingslister og skifteproto
koller, hvor vigtige de end måtte være.
Fra barndoms og ungdomstiden blev om
talt arkivalier, som belyser de forskellige for
mer for uddannelse samt papirer, der belyser
flytninger og tjenesteforhold hos fremmede.
Fra voksentiden er materialet næsten uud
tømmeligt, men blandt det mere givende blev
ansøgninger, vidnesbyrd, klager og anklager
samt deltagelse i det sociale liv sat i centrum.
Der blev også givet nogle eksempler på op
lysninger om folks udseende og påklædning
og henvist til, at der er andre kilder om folks
økonomi end blot skifteprotokollerne. Endelig
blev det rige kildemateriale om livsafslutnin
gen fremdraget. Det indtager en stor plads
bl.a. i brevmaterialet, men også en række af
de officielle kilder er oplysende herom. Ud fra
ordet »Om de døde kun godt« manedes der til
forsigtighed med kritikløs benyttelse af nekro
loger. Det blev her også omtalt, at en del
nekrologer findes i så sjældne småtryksager,
at de næsten kan sidestilles med arkivalier.
Som afslutning blev blikket atter vendt
mod hovedkilden til de grundlæggende personalhistoriske oplysninger, kirkebøgerne, og
ved hjælp af nogle udvalgte eksempler bl.a.
fra Vonsild kirkebog, fremlagdes et par lev
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nedsløb fra forskellige livsafsnit. Af disse
bringes et fra 1705, som drejer sig om en
syvårig dreng, der i præstens øjne havde gjort
sig særdeles fordelagtigt bemærket fremfor
sine jævnaldrene. Eksemplet viser tydeligt, at
bedømmelsen må blive forskellig alt efter
hvem, der giver den.
Peder Paulsen-Mortensens levnedsløb:
Denne unge Peder Paulsen-Mortensen er
fød her i meenigheden ao. 99 den onsdags
natt for den første søndag effter h. 3 kongers
dag, nemlig den 7. januarij, aff ærlige fromme
oc christelige forældre.
Hans fader er den ærlige oc flittige mand
Morten Clausen, hans moder er den ærlige
dydige oc Gud fryctige Maren Alberts d., som
i hendis barselseng er endnu svag sengeliggendis. Disse gode forældre hafue denne deris
anden sønn icke alleene fremmed til sin daab
oc Christendom, men ocsaa hafue baaren om
sorg, at hand fick en god optuctelse, oc der
hand var blefuen noget næm, da holte de ham
i skolen, at hand /208/ lærde at læse oc be
gyndte at fremsige sin catechismum uden ad.
Hand beteede sig from i gemyth, saa at
mand hafde good forhaabning om ham. at
der skulde hafue blefuen noget gott af han
nem /: [tilføjelse s. 210:] thi der hørtis icke
nogen sinde en band af hans mund, som ellers
nu allmindelig i børneleeg høris. Hand man
gen gang, naar hand saa præsten komme,
gick ud fra de andre børn i leeget, tog sin hatt
aff oc sagde: denn oc denne bandede! Det vi
da billig dette sal. barn til en roos efftersige
kunde:/ Men som de skadelige børnekopper
dette aar grassere ofuer alt omkring i voris
land, saa er denne med sine andre 2 brødre
hart blefuen angreben, oc her skeede paa den
3die advent søndag [13. dec.] forbøn for disse
3 sønner til Gud, at de motte finde hielp oc
frelse af denne siugdom. Den følgendis søn
dag deræffter, da hafde Gud frelsst dend eene
af de 3 oc saa giordis endnu bønn for de 2
brødre, men derpaa opløsde Gud effter sin
urandsagelige villie anden dagen paa man
dags formiddagen denne /209/ fromme sønn
med en sact oc salige henfart fra denne usle
verden til det evige himliske rige, der hans
alder var blefuen 7 aar ringer 16 dage.
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mange vejledende artikler og et stort materi
ale i form af kildehenvisninger, der kan give
gode ideer.

Billeder som kilde til personhistorie
Ved Margit Mogensen
Ingen kan undgå billeder. De rammer os dag
ligt. I medierne, men også som illustrationer i
historiske artikler og bøger. De er med til at
gøre historie »levende« og naturligvis indgår

billeder også i moderne historieundervisning
på alle trin.
Når det drejer sig om historie med indivi
det i centrum, lokalt eller i en større sammen
hæng, kommer man slet ikke uden om bille
der: portrætter med en eller flere, det seriøse
og det karikerede, portrætter, der står alene
eller indgår i en fremstilling, f.eks. et genre
eller historiestykke, som især var almindeligt i
forrige århundrede.
Den klassiske kildekritik var streng og for
beholden over for billeder, f.eks. malerier. De
var subjektive og uden det talende indhold,
som et dokument havde, kunne de aldrig bru
ges som andet end »levning«, d.v.s. som kilde
til kunstnerens opfattelse og omstændighe
derne, da billedet blev til. I dag vil de færreste
skelne så skarpt. Det helt afgørende er jo,
hvilke spørgsmål man stiller ved mødet med
billedet. Det er ikke ligegyldigt, om man vil
vide noget om periodens fysiognomier, mo
den, mentaliteten og menneskesynet, eller om
begivenhedshistorie i politisk retning. Selv
følgelig vil billederne normalt være mest eg
nede til det første formål.
At bruge billeder
Billeder bør ikke ses alene som hjælpekilder
for historikeren. Der kan opnås meget, hvis
de bruges både med kritisk sans og indføling.
Et godt portræt kan give en meget fortættet
oplevelse af et menneske, fordi man far alle
udsagnene samtidigt. Den velskrevne biografi
vil jo netop have lagt oplysningerne systema
tisk tilrette, og overvælder sjældent i samme
grad som et portræts skærende realisme,
blændende skønhed, den imponerende figur
eller kloge ansigtstræk kan gøre det. Billedets
fortrin gennem intensiteten kan imidlertid
også rumme en risiko. Hos de fleste bliver
netop det sete mejslet solidt i bevidstheden,
og er billedet fordrejet i forhold til den histori
ske virkelighed, man har ønsket at bringe
videre, er man på afveje. Der er erfarings
mæssigt intet så mytebevarende som de store
historiestykker fra forrige århundrede. En
hver ved jo, hvordan de flygtede efter mordet
i Finderup Lade. eller hvordan Christian 4.
tog sig ud i røg og damp - ganske vist som
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man forestillede sig det for godt hundrede år
siden.
Man møder også stadig historiske frem
stillinger, hvor der gøres oprør mod myter og
gammeldags historiesyn i teksten, men hvor
illustrationerne lige så konsekvent holder
dem fast. Går det mon lidt for stærkt, når der
skal illustreres? Har for få opdaget, at det
faktisk er spændende at bruge de skriftlige
kilder og billederne parallelt i arbejdet?
Under dette tema gives der forslag til,
hvordan man kan arbejde med portrætter i hi
storisk sammenhæng, det der også betegnes
historisk ikonografi. Det bliver navnlig med
eksempler fra 18. århundredes slutning og
videre ned igennem det 19. århundrede, en
periode hvor portrætmaleriet blomstrede, og
hvor også portrætfotografiet kommer til.
At finde vej
Mulighederne for at finde spændende por
trætter er uendelige. Billedsamlingerne svul
mer. For fotografiets vedkommende, og navn
lig når det gælder lokale personer, er de lokal
historiske arkivers samlinger fundamentale.
Er det derimod mere landskendte personer,
vil Det Kgl. Biblioteks billedsamling altid
være god at gæste. Går man til kunsten, er
der Frederiksborgmuseet og Kobberstiksam
lingen, der har gode personindgange til bille
derne, men desuden er der naturligvis landets
kunstmuseer. På Statens Museum for Kunst
er et centralt edb-baseret kunstindeks under
opbygning (Kunstindex Danmark, forkortet
KID). Det omfatter billederne i de danske
kunstmuseer, og der kan søges ikonografisk
og på mange leder og kanter. Foreløbig er
registret kun tilgængeligt gennem museer,
universiteter o.lign.
Der er fortrinlige håndbøger. Povl Ellers:
Historisk Ikonografi, DHF, 1964 (desværre
udsolgt) giver overblik og har henvisninger til
kataloger over portrætter samt dansk og
udenlandsk litteratur om personikonografi.
Der er kommet nye vinkler på billedforskningen siden 1960erne. Der kan peges på
Axel Bolvig: Billeder - sådan set. 1974 og på
John Bergers Ways of Seeing, på dansk: Se på
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billeder. 1984. Endelig kan man glæde sig
over Kristian Hvidt: Det politiske portræt i
Danmark. Lighed og frihed i kunst og politik.
1983. Indledningen om »læsningen« af et por
træt kan meget anbefales.
Portrættets glansperiode
Således kan det 19. århundrede betegnes,
men i grunden begynder det allerede i slut
ningen af det 18., da handel og fremgang
styrkede borgerskabets selvbevidsthed og kø
belyst. Der var kommet danske portrætmalere,
da der blev større efterspørgsel: Jens Juel,
Erik Pauelsen, Eckersberg, senere C. A. Jen
sen og mange flere. Det blev populært at lade
sig male i byerne. I samme periode som de
mokratiet formes, udvikles satiren og karrikaturen i personskildringer. Undervejs sker der
stilistisk meget med portrættet. Realismen og
hverdagslivet bryder igennem. Det sker pa
rallelt, med at flere og flere hædres med offici
elle portrætter til samfundets institutioner. Et
portræt bliver kort sagt mange ting.
Med fotografiets gennemslag fra omk. 1860
kom også de jævnere befolkningslag med. Li
vets højdepunkter kunne nu holdes fast til en
overkommelig pris, og portrætfotografiet fast
holdt identitet og status blandt slægtninge,
venner og arbejdsfæller. Fænomenet er i sig
selv spændende i eftertiden, men ikke mindst
måden, hvorpå det hele blev iscenesat af foto
graferne og folk selv.
Samtidig med portrætternes store udbre
delse ændres kunstnernes idealer, uddannelse
og teknik. Som bekendt er stilen mod slut
ningen af århundredet mindre naturalistisk
end før, og dermed sættes der i nogen grad en
barriere op for historikeren.
Billedanalysen
Forudsætningen for at bruge portrætterne, de
malede som de fotograferede, er billedanaly
sen. Der er dog næppe én facon, som altid
giver bedst resultet. Har man allerede histo
rien om et menneske og ønsker den afrundet
med et portræt, stiller det sig anderledes, end
hvis man ved gennemgang af et større antal
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To markante danske kvinder, portrætteret med remedier, der viser deres status og profession. Tv. ses enkedronning Juliane
Marie med portrættet a f sønnen, arveprins Frederik, malet a f J . C. Ziesenis i 1770’eme og th. malerinden Agnes
Rambusch, gift Slott-Møller,fotograferet i 1885. Forskellige kvinder, forskellig teknik og tid, men i begge tilfælde lyser
billederne af, at damerne selv har haft noget at skulle have sagt m.h.t. arrangementet, hvad bestemt ikke gør dem ringere som
historiske »dokumenter«.
(Gengivet fr a henholdsvis Povl Eller: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 1878-1978, s. 89 og Agnes og
Harald Slott-Møller. Mellem kunst og idealer. Kunstforeningen 1988, katalog v. Bodil Busk Laursen s. 19).

portrætter og personbilleder fra en bestemt
tid mere bredt søger indblik i tidens hold
ninger og normer. I den sidste situation kan
flg. arbejdsgang foreslås:

- billedets anvendelsesmuligheder: kan det
bruges, som man havde forestillet sig, eller
måske på en helt anden måde?

Eksempler på portrættyper
- Se og opdag usystematisk, efter behag og
sind.
- Beskriv det sete systematisk (opbygning,
teknik, form, omgivelser o.s.v.)
- Undersøg tilblivelsen: kunstnerens forud
sætninger, modellens status og evt. ønsker.
Formålet med billedet, privat eller officielt?
Malet efter bestilling, af pligt eller bare af
lyst?

Hvilke portrætter kan man vente at finde?
Hvem blev malet, eller lod sig fotografere, og
i hvilke roller og arrangementer. Hvad var
bestemmende for udformningen? Disse
spørgsmål blev taget op til nærmere behand
ling ved gennemgang af forskellige karakteri
stiske portrættyper fra slutningen af 1700-tallet til nutiden, idet udgangspunktet hele tiden
var et bestemt portræt inden for det tidsrum,
der ovenfor er kaldt »glansperioden«. Nogle
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eksempler på typiske portrætkategorier i hen
seende til modeller er f.eks. disse.
Fyrstebilledet.
Kunstnerportrætter.
Den lærde, forskeren.
Digteren, litteraten.
Militære.
Menige soldater - især fotografier efter 1864.
Industriens mænd, mæcenerne.
Gruppefotografier af håndværkere og arbej
dere.

Specielt for kvindernes vedkommende:
Den unge pige, frøken eller kone.
Moderen, den ældre kvinde.
Kunstnerinderne, de emanciperede damer.
I de i forvejen udsendte støttepapirer var vist
en serie billeder, der som det ses i hvert fald
dækkede nogle af ovenstående »kasser«. Det
var:
J. G. Ziesenis, Enkedronning Juliane Ma
rie. 1770erne. Frederiksborgmuseet.
W. Bendz, Ung kunstner (Ditlev Blunck)
1826. Statens Museum for Kunst.
Christen Købke, Portræt af professor Fre
derik Chr. Sibbern, 1833. Tegning i Kobber
stiksamlingen.
Fotograferet portræt af soldat, der deltog
på Dybbøl 18. april 1864 og derved mistede
det ene ben.
Kunstnerinden Agnes Slott-Møller (f.
Rambusch) fotograferet med »malerudstyr« i
slutningen af 1880erne (Det Kgl. Bibliotek).
P. S. Krøyer: Georg Brandes. 1900, gen
givet fra Lund: Danske Malede Portraiter.
Præsentationen affødte en del diskussion om,
hvorvidt det var fornuftigt at bruge netop
portrætterne som eksempler på kilder til per
sonskildringerne, da man muligvis derved
kom til at se mennesket i en for isoleret og
kunstig situation. Det kan være vigtigere at
analysere billeder, hvor mennesker indgår i
div. sociale sammenhænge, mente dr. phil.
Gustav Henningsen, Dansk Folkemindesamling.
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En sammenstilling af portrættet af Enke
dronning Juliane Marie med alle dets magt
symboler og Preben Hornungs portræt af
Dronning Margrethe fra 1985 (ligeledes på
Frederiksborgmuseet) gav debatten glød. Er
det meget enkle nye dronningeportræt med
den vældige blå kjole stadig et portræt? Er det
kunstnerens private kamp med nogle maleri
ske anliggender, der har gjort det »anonymt«,
eller kan det, som Annegrete Dybdahl var
inde på, skyldes kunstnerens opfattelse af det
moderne monarki?

Hvordan organiserer man lokalt en
systematisk opbygning af en
personorienteret samling?
Ved Niels Peter Stilling
Jeg er blevet tildelt en noget kompliceret titel,
som jeg har valgt at forstå således: Hvordan
opbygger man personalhistoriske samlinger.
Først må jeg tage et par forbehold. Mit
udgangspunkt er Søllerødegnen, hvor jeg er
arkiv- og museumsleder. Denne egn/kommune små 20 km nord for København, den
nordligste kommune i Københavns amt, i det
skovrige Nordsjælland er naturligvis ikke re
præsentativ for landet som helhed. I en egn,
der siden 1600-tallet har øvet en overordent
lig stærk tiltrækning på det københavnske
borgerskab er det selvsagt let at beskæftige sig
med en lang række danske personligheder,
der på et eller andet tidspunkt i deres liv har
sat sig varige spor i Søllerødegnens historie. I
flæng kan nævnes Frederik VII på Skods
borg, historikeren P. F. Suhm i Øverød, stor
købmanden Fr. de Coninck på Næsseslottet,
Sofie Amalie på Dronninggård, Struensee på
Frydenlund i Trørød, morderen Ole Kollerød
på Nymølle, arkitekten Laurids de Thurah i
GI. Holte, H. C. Andersen i Søllerød, J. P.
Hartmann i Nærum, Chr. Colbiørnsen i Ved
bæk o.s.v. - At have sådanne personer og
mange flere gør det jo til en taknemmelig
opgave at være lokalhistoriker, når et hurtigt
foredrag efterspørges - og ens holdning i øv
rigt er, at lokalhistorien og nationalhistorien
bør gå hånd i hånd.
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I
Byhistorisk Arkiv for Søllerød kommune på
GI. Holtegaard er som så mange andre lokal
arkiver oprindelig opstået i en historisk inter
esseret bibliotekars skrivebordsskuffe en gang
i 30’erne. På et tidspunkt blev skrivebords
skuffen til et mindre lokale på biblioteket. Og
da stadsbibliotekaren i 1960’erne opdagede
den store folkelige interesse for historiske bil
leder, fik arkivet sin egen lille bygning i til
knytning til biblioteket. Samlingerne blev ved
med at vokse i kraft af stadsbibliotekarens
engagement i lokalhistorien. Det er Annalise
Børresen, som turde være kendt af de fleste
her, jeg taler om. Med et nyt kulturhus i
kommunen var tiden i 1982 kommet til at
hyre en såkaldt professionel historiker - mig til at videreføre arkivet. Egentlig var det ikke
et arkiv jeg blev ansat på - i den forstand, at
der praktisk taget ikke var noget utrykt ma
teriale, arkivalier, da jeg begyndte i somme
ren 1982. Samlingerne bestod af et meget
stort og flot lokalhistorisk bibliotek indsamlet
i forbindelse med pionerværket »Litteratur
om Søllerød kommune« (1968) samt en væl
dig billedsamling ordnet efter folkebiblioteks
principper. Tre sorte arkivkasser med lidt
blandede dokumenter udgjorde de arkivalske
herligheder. Opgaven lå derfor lige for: Ind
samling af det utrykte materiale fra egnen, og
her var ingen grund til at være smålig, alt
havde interesse, blot det var fra lokalområ
der. I øvrigt er der ingen grund til, at lokalar
kiverne er smålige, når det gælder mulighe
den for at modtage utrykt materiale. Prin
cipielt har alle dokumenter og øvrigt skriftligt
materiale interesse. Siden bliver det så vor
opgave at sortere og kassere; men i opbyg
ningsfasen tror jeg ikke man som lokalarkiv
kan fa nok. Udgangspunktet er naturligvis
gaver. Man kan uden at fornærme nogen roligt
sige, at vi fungerer som lokalområdets skral
despand. Systematiske indsamlingskampag
ner er selvfølgelig meget gode; men når det
gælder det personalhistoriske bør man nok
ikke lægge sig for fast på forhånd, men være
glad for hvad man bliver tilbudt.
Hvordan far vi så gaverne?
De flestes slægtshistorikere producerer arki

valier. De indsamler og systematiserer i reg
len et omfattende personalhistorisk materiale,
der ikke udnyttes nok, og vel ofte på længere
sigt forsvinder ved »producentens død«. Som
lokalarkivar er det en vigtig opgave at sørge
for, at slægtshistorie inden for »egne« lokali
teter bevares. Tilmed bør arkivaren her gå
aktivt ind i »forskningsprocessen« og bidrage
til at det slægtshistoriske arbejde far et per
spektiv, der rækker ud over oldemors data.
En anden måde at opdyrke det personal
historiske og dermed personalhistoriske sam
linger er studiekredse om erindringer. »I er selv
historie« kaldte jeg et foredrag, jeg holdt i et
af kommunens ældrecentre. Formålet var at
overbevise de ældre medborgere, pensioni
sterne, om deres egen histories vigtighed i et
hastigt foranderligt moderne samfund - og så
selvfølgelig fa dem til at fortælle og helst ned
skrive deres historie. I alliance med ansatte
ved ældrecenteret blev der uddelt tilmel
dingsblanketter til, hvad vi kaldte en studie
kreds om erindringer. De ansatte kendte jo
også de ældre og kunne på den måde så at
sige håndplukke dem, der havde mest at for
tælle, og på den måde ledte foredraget til
etableringen af en studiekreds på ca. 20 med
lemmer, der med forskellige udskiftninger un
dervejs nu kører på sit 5. år. Jeg må her tilstå,
at jeg som kommunalt ansat historiker havde
adskillige rent egoistiske motiver til at danne
en sådan lokalhistorisk studiekreds om erin
dringer. For det første er jeg ikke selv fra den
kommune, hvis historie jeg er ansat til at
varetage. Ved at lade de ældre fortælle deres
og dermed selvfølgelig også deres omgivelsers
historie ved regelmæssigt afholdte studie
kredsmøder (hver 14. dag) fik jeg et kon
centreret »input« af den »lille lokalhistorie«,
som man ikke kan læse sig til i den omfat
tende lokalhistoriske litteratur fra egnen. I
den forbindelse vil jeg ikke undlade at frem
hæve det rare i at modtage »input’tet« på et
bestemt fastlagt tidspunkt, hvor man er gea
ret i erindringsretningen - i modsætning til
den for arkivarer så kendte situation, hvor en
begejstret arkivkunde fortæller sin livshisto
rie, mens man er travlt optaget af en større,
besværlig registreringsopgave. Dernæst er det
en forunderlig oplevelse som lokalhistoriker
91

Det enkelte menneske i lokalhistorien

at overvære det historiske vekselspil, når to
studiekredsdeltagere pludseligt finder ud af
deres fælles historie, deres fælles bekendtska
ber og erfaringer fra lokalområdets nære for
tid.
Som redaktør af den lokalhistoriske årbog
var det fra begyndelsen klart, at opgaven var
at fa deltagerne til at skrive, fremfor at be
nytte interviewformen. Jeg vidste fra vor
båndsamling, hvor håbløst det er at ligge inde
med flere hundrede rodede og udisponerede
interviews med tilfældige erindringer. Alene
vanskeligheden ved »at slå op i« et bånd efter
bestemte informationer gør efter min mening
de fleste båndoptagne interview værdiløse.
Skal man endelig bruge båndoptager, bør
man - også fordi vi ikke ved hvor længe bån
dene holder - straks sørge for en redigeret
udskrift af interviewet. Men båndoptagne in
terview er og bliver en kortsigtet løsning.
Umiddelbart er det måske nok nemmere end
at skrive. Men på langt sigt er det en alt for
uforpligtende måde at bevare mindet om for
tiden på. Intet kan erstatte det skrevne ord og
alle kan naturligvis skrive. Opgaven for stu
diekredsen er at hjælpe på vej, være gode
lyttere, når et af medlemmerne oplæser sine
erindringer, være kritisk, ikke mindst over for
nostalgien, men altid en positiv kritik, der
fører frem mod målet: nedskrevne og helst
publiceringsegnede erindringer. Dette er
endnu en af studiekredsarbejdets store for
dele. Nedskrivningen og indsamlingen af
erindringer fører til opbyggelsen af personori
enterede arkiver fra såkaldte almindelige
mennesker. Studiekredsdeltagernes egne
erindringer indgår selvsagt i arkivet. Men fra
langt de fleste deltagere i arbejdet følger der
mere med. De finder ud af at deres gamle
breve, faderens regnskabsbøger, moderens
dagbøger, fotoalbummet fra bedstemors tid
faktisk har almen interesse og bør bevares på arkivet naturligvis (måske klausuleret).
Endelig bør man som yngre, professionel
lokalhistoriker ikke se bort fra, at studiekreds
arbejdet med hovedsageligt ældre medbor
gere kan åbne mange døre og er en god genvej
til at blive accepteret i lokalsamfundet. De
ældre er ikke alene nogle af arkivernes vigtig
ste kunder, de er også bærere og leverandører
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af den historiske tradition, som vi på vor side
bevarer og forsøger at give videre til efter
tiden.
Jeg har allerede nævnt foredraget som en
metode til at indsamle personalhistoriske ar
kivalier. I de foredrag jeg jævnligt holder
rundt om i kommunen, og som jeg opfatter
som en del af min arbejdsforpligtelse, f.eks.
ved kommunale arrangementer, grundejer
foreningsmøder, på fritids- og ældrecentre og
biblioteker m.v. undlader jeg sjældent at op
fordre til, at man afleverer privat materiale til
arkivet. Opgaven er at overbevise om at net
op det materiale en bestemt tilhører fortæller,
at hun sidder inde med, er utroligt spæn
dende og bør bevares på arkivet under næsten
lige så betryggende forhold som i hendes egen
skrivebordsskuffe. Som moderne historikere
er det jo især indholdet frem for genstanden,
der interesserer os: hvad der står i dokumen
tet og ikke hvilken papirkvalitet der er tale
om. Derfor behøver folk heller ikke at aflevere
deres dyrebare originalbreve eller et arvefæ
steskøde fra 1791. Lad blot arkivet kopiere
dokumenterne i første omgang, så de kan
indgå i den lokalhistoriske arbejdsproces. De
fleste vil så, når de opdager, at deres materi
ale ikke kan bruges til noget, alligevel aflevere
originalbrevene og skødet.
Ikke alle arkiver har muligheder for at lave
udstillinger, men så må man søge lokaler an
det steds i kommunen, på bibliotek, rådhus
etc. Og arkivets udstillinger bør altid opfor
dre til aflevering af privat materiale. Lad der
f.eks. være »huller« på udstillingen, som et
stativ formet som et lerkar med de bevarede
skår påklistret på en antik udstilling. De be
søgende vil elske at udfylde hullerne, hvor
potteskårene mangler. Og lad endelig de be
søgende, der mener de kender lokalhistorien
bedre end dig blive i troen. At være den »uvi
dende vidende« arkivar er ofte en praktisk
metode til at fa indsamlet værdifuldt lokal
historisk materiale.
Til indsamlingen af personalhistorisk ma
teriale hører også kopiering af arkivalier fra
Rigs- og landsarkiv. Lokale personligheder
kan jo både optræde med et privatarkiv på
f.eks. Rigsarkivet og i en lang række andre
arkivalske sammenhænge fra f.eks. Udvan-
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drerarkivets brevsamlinger, landsarkivernes
forbryderalbums til sagsakter i kommercekollegiets arkiv på Rigsarkivet. Det gælder her
som med det privatejede arkivmateriale, at
det er vigtigt at udnytte dette materiale i den
lokalhistoriske arbejdsproces, og så er det
fuldstændigt ligegyldigt, om man sidder med
de originale sagsakter eller en læsbar kopi.
Denne indsamling af kopier fra de større arki
ver kan udemærket foregå som studiekreds
arbejde med en vis arbejdsdeling mellem de
enkelte deltagere. Også her kan publicering
være målet, idet en af deltagerne før eller
siden vil finde et godt emne til en biografisk
artikel om en lokal personlighed til næste år
bog.
I parentes skal endelig nævnes, at jeg ved
en enkelt lejlighed har købt et privatarkiv ved
en auktion for penge, der ellers var afsat til
kunstindkøb. Der var tale om en enestående
rejsedagbog fra 1780’erne skrevet af en lokal
godsejer. Men nødvendigheden af at sætte
budget af til indkøb af historiske arkivalier er
forhåbentligt forsvindende.
Sammenfattende tror jeg ikke, at det er
specielt vanskeligt at opbygge en solid og ri
meligt dækkende personalhistorisk samling.
Det kræver blot en tæt - og efter min mening
for arkiverne livsvigtig - kontakt til det om
givende lokalsamfund i hele kommunen.
II
Af det fremførte er det formentligt klart, at
overskriftens krav om systematik i bedste fald
har en stor spændvidde i indsamlingsfasen.
Det vigtigste er, at man søger at man søger at
opnå kronologisk, geografisk og erhvervs
mæssig spredning i den personalhistoriske
samling. Privatarkiverne skal naturligvis
helst dække alle de erhvervskatagorier, der
har spillet en rolle i lokalsamfundet, og arki
valierne bør repræsentere et bredt udsnit af
befolkningen i tid, alder, klasse og omfang,
ligesom alle kommunens bydele bør være re
præsenterede med privatarkiver. »Alt« har
som sagt interesse. Men dernæst kommer så
arkivets pligt til at ordne, systematisere, kas
sere og registrere. Det er indlysende, at bag
landet på et arkiv skal være i orden. Sagerne

skal være registrerede og kunne findes igen.
Det gælder selv om politikerne i disse for de
kommunaltejede arkiver noget trængte tider
ikke kan se og kun sjældent har forståelse for
»det skjulte arbejde«: den nødvendige regi
strering af samlingerne. Men lad mig straks
slå fast, at det er de færreste lokalarkiver (og
formentlig også de statslige), der har råd/tid
til »luxusregistrering«. Detailregistrering,
evt. transkribering, forskning i materialets hi
storiske forudsætninger osv. har lokalarkiva
ren næppe overskud til, desværre! Her er vi
igen ved arkivets folkelige opbakning - og
atter især de historisk bevidste ældregruppe. I
studiekredsen f.eks. er der nogen, der er hur
tigere far skrevet deres erindringer end andre,
og derefter gerne vil fortsætte arbejdet med
det historiske stof. Nogen vil så gå over til at
skrive historiske afhandlinger fra området,
andre vil samle ind på de statslige arkiver, og
så kan man jo passende forme en lille regi
streringsgruppe. De bedste registratorer fin
der man netop blandt de lidt ældre. De, der
har tid til at forske i detaljerne, transkribere
og måske endda give en indholdsmæssig be
skrivelse af de enkelte samlinger, så den
travle arkivar hele tiden kan være på forkant
med den arkivalske udvikling, som det hed
der med et skrækkeligt ord. I nogen tilfælde
vil en sådan beskrivelse lede til næste ind
lysende skridt i den lokalhistoriske arbejds
proces, nemlig en ny personalhistorisk artikel
i årbogen. Arkivalierne bliver selvsagt regi
streret efter de retningslinier og på de for
trykte ark, som SLA i sin tid producerede.
Principperne skal ikke gennemgås her (Til
foredraget vedlagt en række eksempler (25)
på forskellige typer personalhistoriske arkiver
fra Søllerødegnen). Jeg skal indskrænke mig
til at understrege vigtigheden af ensartethed i
registreringsprincipperne. Enhver registrator
må følge de en gang fastsatte regler. Desuden
kan vigtigheden i at henvise til andet materi
ale ikke fremhæves nok (til andre personarki
ver, til fotos, til småtryk, til litteratur og avi
ser og ikke mindst til museumsgenstande).
For mig som museumsleder er det indlysende,
at lokalmuseer og arkiver arbejder snævert
sammen. Vort mål - om ikke altid midlerne er trods alt det samme. Det gælder også det
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personalhistoriske. Arkivalier og genstande
fra samme person giver helt banalt et mere
nuanceret billede af den pågældende. Det
burde være indlysende, at enhver arkiv- og
museumsregistrering henviser til hverandre i
de relevante tilfælde. Når vi far EDB-registrering bliver det selvfølgelig fortidssnak! El
ler gør det? - Ja, foreløbig arbejder SLA med
succes med det udmærkede registreringspro
gram ARKIBAS, og museerne med et andet,
der lige nu mest synes at udmærke sig ved
vidtløftighed og almindelig afstandtagen fra
jævne arkivsystemer. Bibliotekernes lokalbi
bliografier er også aktuelle i lokalhistorisk
sammenhæng; men her har kommunedatasy
stemerne længe domineret uden hensyn til
det lokalhistoriske behov for litteratur på ar
kiv og museum. Endelig forekommer det som
om et par af de store landsdækkende institu
tioner som f.eks. Det kongelige Bibliotek ar
bejder i en hel fjerde retning, når det gælder
EDB-registreringen. Hvor trådene en dag
samles er det umuligt at sige noget om på
nuværende tidspunkt.
III
De personalhistoriske arkivalier på lokalarki
verne er til for at bruges. Og for nu at stille
sagen på spidsen, de skal bruges her og nu.
Jeg ved godt, at jeg skal sige, at vi indsamler
og bevarer for eftertiden (jeg har vidst al
lerede sagt det én gang i dag). Men jeg bliver
også nødt til at være realistisk. Kun med en
aktiv udnyttelse af materialet dokumenterer
vi vor langsigtede værdi for kortsynede 4årsvalgte lokalpolitikere. Det materiale og
den viden, der ophobes ved registreringen og
forskningen på de lokalhistoriske arkiver, må
formidles ud til bredere kredse i skrift og tale.
Det er vor første pligt som lokalhistorikere.
Det er lokalarkivarens stadige opgave at op
fordre kunderne til at dele deres indsamlede
viden med andre.
Et område, der kan gøres mere på, er de
historiestuderende på landets universitetsfa
brikker. Museerne har for længst lært det. Jeg
vil tro, at samtlige danske egnsmuseer har
haft/har etnologistuderende tilknyttet dels
som studenterhjælp dels som specialestude
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rende over et lokalt museumsrelevant emne.
Men hvor er de historiestuderende på lokal
arkiverne? - Og det endda i en tid, hvor der
forholdsmæssigt er bedre jobmuligheder på
de mindre arkiver end på de statslige. Det er
snart på tide, at arkivkundskabslæren på
Universitetet også kommer til at omfatte lo
kalarkiverne. Et semesters praktikophold på
et lokalarkiv kunne nok give en og anden
historiestuderende et nyt perspektiv på »den
lille historie«. Og den specialestuderende, der
ville kaste sig over et lokalemne, ville ganske
givet finde al mulig opbakning og hjælpsom
hed på det pågældende lokalarkiv - måske
endda et tilbud om publicering af specialet.
Opgaven her er måske snarest at overbevise
universitetslærerne om, at de fleste lokalarki
ver i dag besidder f.eks. fornemme privatarki
ver til snart sagt et hvilket som helst speciale
med lokalbiografisk tilknytning - og den gode
lokalhistorie er stadig ikke ensbetydende med
at det brede overblik går tabt.
Jeg har nu flere gange understreget det
vigtige i at publicere den lokalhistorie, her
under det personalhistoriske, der arbejdes
med på arkiverne. I den sammenhæng er det
afgørende at have et organiseret historisk sel
skab i ryggen. I Søllerød er arkivet og det
historisk-topografiske selskab gået hånd i
hånd siden foreningens stiftelse i 1942. De
sidste knapt 30 år har lederen af arkivet til
med været identisk med selskabets redaktør.
Som kommunal ansat arkiv- og museums
leder ser jeg sådan på det, at i Søllerød er det
det private Historisk-topografisk Selskab, der
publicerer det, der arbejdes med på arkiv og
museum. Med andre ord: Selskabet er et
slags forlag for arkivet/museet, og det kan jeg
sagtens forklare de kommunale politikere, der
en kort stund undrer sig over, at arkivet som
kommunal virksomhed lægger lagerfacilite
ter, 20 timers sekretær og mit redaktionsar
bejde til et privat selskab. Politikerne bliver
oven i købet efter en stunds eftertænksomhed
begejstrede, når de finder ud af, at kommu
nen jo så rent faktisk sparer publikationsud
gifterne. (At vi så ofte far et pænt kommunalt
tilskud efter ansøgning er en anden sag).
Betragter man Historisk-topografisk Sel
skabs publikationsvirksomhed fra den spæde
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begyndelse i 1942 springer vægten på det personalhistoriske i øjenene. En grov oversigt,
hvor jeg ikke har talt sider eller lagt nogle
kvalitetskriterier til grund, over de biografi
ske artikler i selskabets flagskib Søllerødbo
gen ser således ud:
Søllerødbogen udsendt siden 1942. Ser man
bort fra nekrologer og beretninger i alt ca. 170
artikler. Af disse 54 biografiske:
1942-47 (6 bd.): 5 biografier - 2 erindrings
artikler = 7
1948-53 (6 bd.): 7 biografier - 4 erindrings
artikler = 11
1954-61 (7 bd.): 10 biografier-0 erindrings
artikler —10
1962-71 (7 bd.): 6 biografier - 2 erindrings
artikler — 8
1972-77 (6 bd.): 3 biografier - 2 erindrings
artikler = 5
1978-83 (6 bd.): 1 biografier - 1 erindrings
artikler = 2
1984—89 (6 bd.): 5 biografier - 6 erindrings
artikler ==11
Altså knap 1/3 af årbogsafhandlingerne er
biografiske. Måske kan man tilmed genkende
I960’- og 70’ernes vægt på strukturer fremfor
personligheder i de små tal mellem 1962 og
1983. Jeg må også lige nævne, at jeg har
redigeret Søllerødbogen siden 1984. Ved si
den af Søllerødbogen udgiver selskabet én
måske to lokalhistoriske bøger årligt. Blandt

disse tælles flere gode biografiske værker. Jeg
skal indskrænke mig til at nævne to, der som
modeller kan have betydning ud over loka
lområdet. Det ene værk er Gunnar Sandfelds
tobinds værk »Det kommunale styre i Søl
lerød 1841-1978«. Et imponerende arbejde
med biografier over samtlige medlemmer af
sogneråd/kommunalbestyrelse fra selvstyrets
etablering og frem til vore dage. I det daglige
arbejde bliver et sådant lokalpolitiker-leksi
kon selvsagt hurtigt uundværligt. Den anden
publikation jeg vil tillade mig at fremhæve er
en smuk antologi omkring storkøbmanden
Frederic de Coninck (1740-1811) og hans
gods ved Furesøen, Dronninggaard. Bogen,
der udkom i 1987, blev til på grundlag af en
lang række arkivalske undersøgelser, til
hvilke også må regnes redningen af de Conincks enestående rejsedagbog fra England
og Sverige 1786. Den blev erhvervet på en
Arne Bruun Rasmussen auktion. De to
nævnte bøger er efter min mening eksempler
på den lokalhistoriske biografi, der også kan
læses med udbytte uden for de snævre kom
munegrænser, både fordi bøgerne i opbyg
ningen kan tjene som modeller, og især fordi
de lever op til vor lokalhistoriske pligt altid at
se det lokale i det større nationale og endog
nogle gange internationale perspektiv.
Jeg tror, at der netop i de personalhistoriske samlinger på vore arkiver ligger mange
muligheder for at se verdenshistorien i det
lokalhistoriske spejl.
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