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Forord

Med udsendelsen af nærværende nummer 
har Fortid og Nutid skiftet udseende lidt. 
Først og fremmest har omslaget skiftet farve, 
og det vil i fremtiden ske efter hvert fjerde 
hæfte, således at hver årgang kan identificeres 
på farven.

Den redaktionelle linie vil i det store og 
hele fortsætte som hidtil. Og dog er der visse 
områder jeg gerne ser styrket i tidsskriftet, det 
gælder især den del af det historiske arbejde, 
som er baseret på studier af matrielle levn, 
eller museumsstoflet om man vil.

Det er en etableret, skik at historiske frem
stillinger anmeldes og vurderes af ligemænd i 
for eksempel tidsskrifter som Fortid og Nutid. 
Men resultaterne af historiske undersøgelser 
fremstilles ofte i andre medier end det 
skrevne. Et af de væsentligste er museernes 
udstillinger, men her findes ingen tilsvarende 
tradition, skønt mange efterhånden har ud
talt ønsket om kollegiale anmeldelser af mu
seumsudstillinger. Fortid og Nutid vil gerne 
tage fat på udstillingsanmeldelser, fordi vi 
mener det vil være til nytte for kommende 
udstillingsproducenter. Det er dyrt at lave 
udstillinger, både i tid og penge, og en seriøs 
anmeldelse svarer til en erfaringsopsamling, 
der kan komme den næste udstilling til nytte. 
Hovedvægten vil blive lagt på nye perma
nente udstillinger, hvor vi i den udstrækning 
det er muligt vil følge selve arbejdet gennem 
kontakt til udstillingsproducenternc. Den 
færdige udstilling vil blive analyseret ud fra 
dens overordnede tema og målsætning, dens 
form og design, forholdet mellem genstande, 
tekst og billeder, præsentation af udstillingen 
i andre medier o.s.v.

Det er et nyt område vi begiver os ud på, der 
findes ikke en vedtaget analysemodel og me
tode, men det er vores håb, at vi ved at tage 
hul på emnet lår sat en debat igang, som kan

bringe os frem til en brugbar norm for udstil
lingsanmeldelser. som er til gavn for både de 
besøgende og de som laver udstillingerne. Jeg 
skylder mag.art Margrethe Brock-Nannestad 
tak for de mange aftener, hvor vi har dis
kuteret udstillinger, forud for beslutningen 
om at inddrage dette nye område i Fortid og 
Nutid.

Flere museer har annonceret åbning af nye 
permanente udstillinger i den kommende tid, 
de vil blive anmeldt så hurtigt, det er os mu
ligt, sådan som det altid har været målsæt
ningen for anmeldelserne her i tidsskriftet.

Skulle nogen være interesseret i at tilslutte 
sig gruppen af udstillingsanmeldere er de me
get velkomne til at henvende sig til redaktio
nen.

I dette nummer af Fortid og Nutid vil man i 
Hanne Willerts artikel finde et indlæg i den 
historiske metodediskussion, hos Harry Haue 
m.n. tages spørgsmålet om samtidshistorien i 
lokalhistorien op til diskussion og i Agnete 
Pauschburgs artikel ser vi et eksempel på at 
vore alt for stereotype forestillinger om social 
mobilitet i forrige århundrede nok må revi
deres en smule. Dette nummer indeholder 
desuden en række spændende anmeldelser, 
samt beretning fra Dansk Historisk Fællesfor
enings årsmøde. Programmet indeholdt lør
dag aften en paneldiskussion med temaet 
»Hvor går lokalhistorien hen?« Der var ind
læg fra Finn Stendal Petersen, Paul Ørberg, 
Henrik Fangel og Jørgen Dieckmann Ras
mussen. Sidstnævntes indlæg bringes til slut i 
dette hæfte.



3-generationsfamilier i 1800-tallet
Om statisk og dynamisk familieanalyse

Af Hanne Willen

Til min magisterkonferens i kultursociologi1 
har jeg foretaget en lokalhistorisk analyse af 
familieformer og husstandsstruktur i Kyndby 
sogn i Hornsherred gennem 1800-tallet. Et 
hovedformål med undersøgelsen var at få 
større viden om 3-generationsfamilier på lan
det i sidste århundrede. Resultaterne af 
denne del af undersøgelsen præsenterer jeg 
her -  som et bidrag til diskussionen om tid
ligere tiders familieformer. Artiklen falder i 4 
dele:

1. Baggrund og begrundelser for analysen.
2. En tværsnitsundersøgelse af Kyndby i 

1870.
3. Korrektion af tværsnitsanalysens resulta

ter.
4. En forløbsanalyse af Kyndby gennem 

1800-tallet.

1. Baggrund og begrundelser for 
analysen
3-generationsfamilicr er interessante, for så 
vidt som de udsiger noget om menneskers 
livsvilkår, og de kan især belyse gamle men
neskers situation i samfundet: Kunne dati
dens landboere forvente, at de, når de blev 
gamle, kunne bo sammen med deres børn lige 
til deres død? Spørgsmålet kan også formu
leres: Hørte det med til familiens samfunds-

1. Familier i et samfund i opbrud. Institut for Kultur
sociologi, Københavns Universitet 1990. En 
omarbejdet version udkommer på Akademisk 
Forlag i 1991: Store familier i små huse.

mæssige funktioner at tage sig af de gamle og 
uarbejdsdygtige? -  ligesom familierne tog sig 
af børnene, så længe de ikke kunne klare sig 
selv.

Gamle menneskers situation

Flere undersøgelser om 3-generationsfamilier 
bygger på folketællingernes tal, altså på et 
billede af befolkningens og husstandenes 
sammensætning på et bestemt tidspunkt, som 
en ‘tværsnitsundersøgelse’. Men for at få svar 
på ovenstående spørgsmål er det ikke nok at 
undersøge, hvor mange procent af et sam
funds husstande der på et givet tidspunkt 
rummer familier med 3 generationer i lige 
linie -  selv om man eventuelt sammenligner 
resultatet med nutidens familiesammensæt
ning.

Med hensyn til direkte sammenligninger 
med nutiden er det et problem, at nogle af
gørende demografiske forskelle (især datidens 
højere vielsesalder og lavere dødsaldcr) be
tyder, at det i 1800-tallet var en meget mindre 
del af befolkningen, der levede længe nok til 
at blive bedsteforældre, end i dag. Der var 
færre muligheder for 3-generationsfamilier den
gang, et forhold der, hvis det overhovedet 
nævnes, ofte kun omtales i en bisætning i 
forbindelse med sådanne sammenligninger.

De demografiske forskelle bevirker des
uden, at gamle i datidens samfund kunne 
være en del af helt andre husstandskombi
nationer end 3-generationsfamilier eller hus
stande med kun én generation.

En tværsnitsanalyse af gamle menneskers 
forhold må både undersøge, hvor mange der 
bor i 3-generationsfamilier, hvor mange der
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bor sammen med deres voksne, eventuelt 
gifte, børn, altså i 2-generationsfamilier uden 
mindreårige børn, hvor mange der bor alene 
(eller sammen med helt andre, ubeslægtede, 
personer), samt hvor mange der stadig selv 
har mindreårige børn. Det sidste forekommer 
langt oftere i 1800-tallet end i dag, både som 
et udtryk for den sene giftealder og den en
kelte kvindes fortsatte børnefødsler -  langt op 
i fyrreårsalderen -  og som et resultat af de 
mange flergangsgifte, i denne forbindelse 
ældre enkemænd, der har giftet sig med en 
yngre kone.

En tværsnitsanalyse, der viser en lav fore
komst af 3-generationsfamilier, berettiger 
ikke til uden videre at slutte, at så boede de 
fleste gamle mennesker alene.

Tværsnitsundersøgelser a f  3-generationsfamilier

Men forekomsten af 3-gencrationsfamilier i 
et befolkningstværsnit giver ikke engang 
udtømmende besked om, hvor udbredt en 
praksis det var for 3 generationer at bo sam
men.

De demografiske forskelle, som bevirker, at 
der ikke er så mange bedsteforældre i live, 
betyder også, at eventuelle 3-generationsfa
milier kun består i forholdsvis kort tid ad 
gangen, selv om de gamle bliver boende til 
deres død. Og en familietype, der kun har 
kort varighed, fremstår i et bcfolkningstvær- 
snit med en lav forekomst. Tværsnitsanalysen 
kan ikke oplyse om, hvor mange af alle famili
erne, der på et eller andet tidspunkt har rum
met 3 generationer i lige linie. Som en statisk 
analysemetode kommer tværsnittet her til 
kort over for familien som et dynamisk fæno
men, under bestandig forandring.

Forskellige undersøgelser af den genera
tionsvise sammensætning af husstandene på 
landet i 1800-tallet, foretaget ved hjælp af 
befolkningstværsnit, viser, at kun mellem 8 og 
13% af husstandene rummede 3 generationer 
i lige linie.2 Nogle af disse undersøgelser er

2. Johansen 1975, s. 149, Nygård Larsen 1976, s.
141 f., begge om 1787 og 1801, Elklit 1969, s.
254 og 259, om 1845, Eklund Hansen 1982, s.
60 og Bøge Henriksen 1982, s. 56, begge om
1870\

lokalsamfundsanalyser af et enkelt sogn, an
dre bygger på landsdækkende stikprøver; 
men resultaterne om den generationsvise hus
standssammensætning er ret ensartede. De af 
undersøgelserne, der skelner mellem sociale 
lag, viser samstemmende, at der er flere 3- 
generationsfamilicr blandt gårdfolk end 
blandt husfolk.

H. C. Johansen og Jørgen Elklit konklu
derer på baggrund af blandt andet disse re
sultater, at husstandsstrukturen i Danmark 
ikke har ændret sig stort fra 1700-tallet til i 
dag.3

Etnologiske forløbsundersøgelser

Men som også Elklit påpeger,1 ser den kon
klusion ud til at være i modstrid med resulta
terne af nogle etnologiske familieanalyser, fo
retaget på Institut for europæisk folkelivs
forskning i Brede. ’

4 af de 5 studier i denne rapport er dynami
ske analyser eller ‘længdesnitsundcrsøgelser’ 
af gårdfolk. Metoden har været, i et lokalsam
fund at følge de enkelte gårdmandsfamilier 
gennem vielse, børnefødsler, generationsskift 
osv., gennem hele 1800-tallet.

Rapporten viser, hvorledes det på alle 4 
undersøgte lokaliteter var helt almindelig 
praksis, at de gamle blev boende på gården til 
deres død, også efter at de unge havde over
taget driften.

Det femte studie i rapporten handler om 
fiskerbefolkningen på Harboør, dvs. om hus
folk. Her varierer antallet af »udvidede fami
lier« gennem 1800-tallet fra 5 til 15% (de 
udvidede familier er oftest 3-generationsfami
lier), mens der er »meget lå« aftægtsfolk.6 En 
udregning ud fra de opgivne tal viser, at 
5-6% af husenes beboere var på aftægt.

Orvar Löfgren forklarer i en sammenfat
tende artikel forskellen mellem Harboør-stu- 
diet og de andre resultater med, at de andre

3. Johansen 1979, s. 176, Elklit 1977.
4. 1977, s. 200.
5. Löfgren red. 1974.
6. Christiansen og Mathiesen: »Fiskere og bønder 

på Harboør« i Löfgren red. 1974, s. 54 og 56.
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»først og fremmest skildrer en ejendomsbe
siddende gårdmandsklasse«, og Elklit tilslut
ter sig denne forklaring?

Forskellig metodisk tilgang

Jeg har imidlertid fundet det påfaldende, at 
studiet af fiskerne på Harboør tilsyneladende 
ikke anvender en dynamisk længdesnitsana
lyse, som de 4 studier af gårdfamilier har 
gjort, men ser ud til at bygge på flere på 
hinanden følgende tværsnitsanalyser gennem 
1800-lallet. Den fundne forekomst af »udvi
dede familier« på Harboør svarer også ud
mærket til forekomsten af 3-generationsfami- 
licr i de omtalte andre tværsnitsundersøgelser 
fra 1800-tallet.

Spørgsmålet er, om forskellen mellem re
sultaterne af de 4 længdesnitsanalyser, og 
tværsnitsanalysen af fiskerbefolkningen på 
Harboør, i hvert fald for en del skyldes den 
forskellige metodetilgang snarere end sociale 
forskelle mellem de undersøgte befolknings
lag.

I et af rapportens studier over gårdfolk vi
ser Grete Rung en grafisk fremstilling af fami
liesammensætningen på en gård fra 1807 til 
1940/ og her kan man tælle sig frem til, at 
selv om den ældste generation efter hvert ge
nerationsskifte bliver boende på gården livet 
ud, er det kun i 50 år ud af 132 (38% af 
tiden), at gården rummer en 3-generations- 
familie. Et andet diagram9 viser husstands
sammensætningen på samme gård i 14 folke
tællinger i perioden og giver basis for at regne 
ud, at aftægtsfolk i gennemsnit kun udgjorde 
6% af gårdens beboere på tællingstidspunk
terne -  et resultat, der svarer til forekomsten 
af aftægtsfolk i fiskerhusene på Harboør.

Disse nærlæsninger af Rungs diagrammer 
over forholdene på en gård gjorde det yderli
gere klart for mig -  i forberedelsesfasen til 
min egen undersøgelse — at det ville være al 
værdi at undersøge, hvordan resultaterne af 
den statiske tværsnitsundersøgelse og en dy-

7. Löfgren red. 1974, s. 59, og Elklit 1977, s. 200-
201.

8. »Gårdmænd og husmænd i Lystrup -  cn sjæl
landsk landsby« i Löfgren red. 1974, s. 29.

9. Löfgren red. 1974, s. 30.

namisk forløbsanalyse forholder sig til hinan
den. Da husstandsstrukturen på gårdene ge
nerelt er bedst belyst, valgte jeg som genstand 
for min undersøgelse alle husfolkene i et en
kelt sogn."’

En kombination a f  tværsnits- og
forløbsanalyse

Udgangspunktet for min analyse har været 
Kyndby sogn i Hornsherred i 1870. Sognets 
469 beboere det år fordeler sig med 328 perso
ner i 77 husstande i husene, 131 personer på 
16 gårde og endelig 10 i alt i lærerens og 
præstens husstande.

Jeg har først ud fra folketællingen i 1870 
foretaget en tværsnitsanalyse af befolkningen 
og undersøgt husstandenes generationsvise 
sammensætning.

Dernæst har jeg ved hjælp af kirkebøger fra 
Kyndby og fra 32 andre sogne fulgt alle 463 
landbrugsbeboeres livsløb fra fødslen op til i 
hvert fald 1880. Disse personoplysninger har 
været grundlaget for at følge de 77 husstande 
i husene med deres skiftende sammensætning 
gennem 7 folketællinger fra 1834 til 1880, en 
periode lang nok til at rumme mindst ét ge
nerationsskift.

2. En tværsnitsundersøgclse af 
Kyndby i 1870
Kilden til befolkningstværsnittet er de origi
nale folketællingslister på Rigsarkivet. Det 
har ikke voldt nogen problemer at identificere 
de enkelte »familier« (som jeg her kalder 
‘husstande’ -  for at reservere familiebegrebet 
til personer, der er beslægtede med hinan
den). Det er tydeligt angivet på listerne, hvor 
mange »familier« der bor i hvert hus, dels ved 
en talangivelse ud for bostedet, dels ved at de 
enkelte husstande er adskilt fra hinanden af 
en vandret linie. Derimod er oplysningerne 
om slægtskab inden for husstanden ikke altid 
fyldestgørende, selv om folketællingen i 1870 
som noget enestående har cn selvstændig ru-

10. Ln nærmere redegørelse for udvælgelsen af 
sognet og perioden findes i Willert 1990, s. 
37-46.
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Den generationsvise sammensætning af Kyndbys husstande 1870.

Familietyper
Huse Gårde Alle i Kyndby

Tal % Tal % Tal %

1 -generationsfamilie...................... 18 23 1 6,25 20 21
Forældre med ugifte børn............ 42 55 10 62,5 53 56
Ægtepar i 2 generationer............ 3 4 - - 3 3
’Sikre’ 3-gen. familier.................. 10 13 4 25 14 15
Usikre’ 3-gen familier................ 3 4 1 6,25 4 4

Ægtepar med børnebørn.............. 1 1 - - 1 1
Husstande i alt.............................. 77 100 16 100 95 100
Heraf m. slægtninge*.................. 2 2 4

m. plejebørn...................... 6 1 7
m. tvende............................ 3 16 21
m. andre ubeslægtede........ 3 - 3

(Kilde: Folketællingslisterne for Kyndby 1870, RA).
Bemærk, at ’alle i Kyndby’ også omfatter lærer og præst.
*z\ndre slægtninge end børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre.

brik til »stilling i familien«. Når der f.eks. i 
denne rubrik står »aftægtskone« eller »pleje
barn«, eksisterer den mulighed, at personerne 
også er beslægtede med husstanden; men det 
kan ikke afgøres ud fra kilden. I min analyse 
af husstandene angiver jeg kun de slægtsfor
bindelser, som udtrykkeligt fremgår af folke
tællingen.

Der er 18 af de 77 husstande i husene, som 
kun rummer overhovedet og en eventuel æg
tefælle. 7 består blot af det enlige overhoved, 
hvoraf 5 er kvinder og 2 mænd, alle i en
kestand. De rangerer i alder mellem 49 og 72, 
med en gennemsnitsalder på 59 år. 6 af de 7 
bor i et hus, hvor der også bor andre; men 
folketællingen har angivet dem som en se
parat husstand. 2 andre enlige overhoveder 
har en slægtning boende.

De 9 øvrige én-generationshusstande er 
ægtepar på mellem 28 og 66 år. Gennem
snittet for kvinderne er 47 år, for mændene 
42. De 4 af familierne, der har plejebørn i 
huset, har samme gennemsnitsalder. Det er 
ikke til at vide, om disse par er alene, fordi 
børnene er flyttet hjemmefra, eller deres børn 
er døde, eller der slet ikke har været nogen 
børn. Det samme gælder de 7 enlige hus
stande.

De 42 ‘børnehusstande’ i husene har i gen
nemsnit knap 3 hjemmeboende børn, som 
næsten alle er under 15 år (antallet af ugifte 
børn over 15 år i husene er forsvindende lille),

med fra ét til 5 børn i hver husstand. Af de 42 
husstande med børn er der kun 2 med et 
enligt overhoved, begge kvinder. Den ene be
står af enken Ellen Marie Andreasdatter og 
hendes ugifte daglejersøn på 23 år, den anden 
af Kirstine Marie Hansdatter, en gift daglejer 
med 2 børn på 8 og 12, hvor folketællingen 
ikke melder noget om hendes mand. Han er 
således heller ikke opført som »midlertidigt 
fraværende« fra sognet. Kirstine Marie er den 
eneste ‘alene-mor’ med mindreårige børn i 
sognets huse, og der må være tvivl om, hvor
vidt hun reelt er alene.

De resterende 40 børnehusstande i husene, 
godt halvdelen af husenes husstande, består 
af et forældrepar med ugifte børn og ikke 
andre /flzzzzZ^medlemmer. To håndværkerfa
milier har en lærling boende, én familie har et 
spædbarn i pleje, to familier har logerende, og 
hos den sidste familie med ubeslægtede hus
standsmedlemmer bor der en »aftægtskone« 
på 81 år og en »idiot« på 52.

Således er der 34 -  eller 44% -  af husenes 
husstande, der kun består af 2 forældre og 
deres ugifte børn, en sammensætning som en 
‘fuldstændig kernefamilie’. Det er sognets 
hyppigst forekommende husstandstype. I alt 
55% af husenes husstande har en families^xn- 
mensætning som kernefamiliens -  nogle få 
med et enligt overhoved -  men én ud af 7 
rummer samtidig ubeslægtede husstands
medlemmer.
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Der findes i sognet en anden type 2-genera- 
tionsliusstand end de unge familier med ugif
te børn, nemlig huse med ægtepar i 2 genera
tioner. I to af disse husstande er den ældste 
ægtemand på op mod 70 overhoved, og børn 
og svigerbørn er mellem 42 og 51 år. Alderen 
tyder således ikke på, at ’de unge’ er nygifte 
og blot ikke flyttet ’hjemmefra’ endnu. Den 
ene familie har et plejebarn på 11 år. Denne 
type 2-generationshusstand har mere til fæl
les med en 3-gcnerationshusstand end med 
den almindelige ‘børnehusstand’ på 2 genera
tioner. Den tredje husstand med 2 generatio
ner gifte folk består af et ægtepar og 3 af deres 
børn, hvoraf den ældste datter på 24 år er gift, 
mens de andre børn er ugifte.

Resten af husstandene rummer børnebørn 
og bedsteforældre i samme husstand, men på 
grund af de mangelfulde slægtskabsoplysnin
ger er det nøjagtige antal af husstande med 3 
generationer i lige linie usikkert, fordi børne
børn på folketællingslisterne oftest blot be
tegnes som f.eks. »datter af søn« uden nær
mere angivelse.

De 10 'sikre’ 3-generationsfamilier i husene 
er husstande med ‘halve’ eller ‘hele’ -  ægte
par i 2 generationer og desuden nogle børn, 
der undertiden blot benævnes »søn« og »dat
ter«, undertiden f.eks. »datter af søn« samt i 
et enkelt tilfælde -  idiotsikret -  »datter af 
Maren«. Jeg går ud fra, at børnene i alle disse 
tilfælde er børn af de gifte folk, de er placeret 
umiddelbart efter på listen, hvilket i de Heste 
tilfælde kan understøttes af børnenes navne.

I 6 af disse husstande er overhovedet i en
kestand, 2 enkemænd og resten enker. I yder
ligere 2 husstande findes overhovedet lige
ledes i den ældste generation, her som et æg
tepar. Kun i de 2 sidste 3-generationsfamilier 
er 2. generation blevet overhoved, i begge 
tilfælde et ‘helt’ ægtepar.

De 3 ‘usikre’ 3-generationshusstande i hu
sene består alle af husfader og husmoder, 1 
eller flere ugifte børn og dertil 1 barnebarn, 
f.eks. »datter af datter«. I én af husfamilierne 
står det ældste af 4 børn, en datter på 20, 
anført efter det yngste barn, og derefter bar
nebarnet. Her føler jeg mig overbevist om, at 
det drejer sig om 3 generationer i lige linie 
(men hos gårdfamilien i samme kategori står

det ældste barn, en ugift søn på 26, som sæd
vanlig optegnet øverst, derefter en datter på 
21, og derefter den 3-årige Hans Peder Olsen, 
»søn af søn«; her er jeg mere i tvivl).

Den sidste af husenes husstande er et ældre 
ægtepar med 2 børnebørn, men ingen børn i 
huset.

Tværsnitsresultater om
husstandssammensætningen i 1800-tallet
Mindst 1/8 af husene i Kyndby rummer altså 
3-generationsfamilier, mens det samme gæl
der for 1/4 af gårdene. Således bliver resulta
tet for alle sognets husstande, at i hvert fald 
15% rummer 3 generationer i lige linie.

I de 14 ‘sikre’ 3-generationshusstande bor 
der 88 personer. Det svarer til, at mindst 19% 
af sognets indbyggere bor i 3-gcnerationshus- 
stande.

Disse tal, som vel at mærke er minimums
tal, er høje i forhold til andre forskeres resul
tater. Nygård Larsen finder på et materiale 
fra 3 landsogne, at både i 1787 og i 1801 er 
10% af alle husstande 3-gcncrationsfami- 
licr." H. C. Johansens undersøgelse af 26 
danske landsogne i samme periode viser 8% 
husstande med 3 generationer i 1787 og 11% 
i 1801.12 Elklit finder på sin stikprøveundersø- 
gelse af folketællingen 1845, at 8% af hus
standene i landdistrikterne bestod af 3 ge
nerationer, mens 11 % af Xandbefolkningen bo
ede i sådanne husstande.13

For 1870 finder Eklund Hansen i et land
sogn på Lolland 3-generationshusstande på 
15% af gårdene og i 12% af landarbejdernes 
huse, mens den samlede andel for hele sognet

11. Min udregning efter 1976, s. 141 f.
12. 1975, s. 149. 1 øvrigt forstår jeg ikke rigtigt de 

brøker og procenter, der er anført i teksten 
som baseret på de to tabellers %-angivelser 
om husstandssammensætningen. Når de to ta
beller summerer op til henholdsvis 117% og 
116%, må clct være fordi, kategorierne kan 
overlappe. Og så kan det vel ikke være rigtigt 
at subtrahere grupperne med kun forældre og 
børn fitus dem med tjenestefolk, fra 100% og 
slutte, at det kun er resten, der indeholder 
andre husstandsmcdlcmmcr. Husstandene 
med tjenestefolk må også kunne indeholde an
dre medlemmer.

13. 1969, s. 254 og 259.
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Den generationsvise sammensætning af Kyndbys husstande 1870. Revideret ifølge forløbsanalysens oplysninger.

Familietyper Tal
Huse

%
Gårde

Tal %
Alle i 
Tal

i Kyndby 
%

1 -generationsfamilie...................... 15 21 1 6,25 17 19
Forældre med ugifte børn............ 37 51 10 62,5 48 53
2 søskende m. ægtefæller og børn 1 1 - - 1 1
Ægtepar i 2 generationer............ 3 4 - - 3 3
3-gcnerationsfamilier.................... 14 19 4 25 18 20
Ægtepar med børn og børnebørn 2 3 1 6,25 3 3
Ægtepar med børnebørn.............. 1 1 - - 1 1
Husstande i alt.............................. 73 100 16 100 91 100
Heraf m. slægtninge*.................. 2 2 4

m. plejebørn...................... 6 1 7
m. tyende............................ 3 16 21
m. andre ubeslægtede........ 3 - 3

(Kilde: Folketællingslisterne for Kyndby 1870, RA).
Bemærk, at ’alle i Kyndby’ også omfatter lærer og præst.
*Andre slægtninge end børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre.

er 11%.11 Bøge Henriksen har undersøgt et 
sydsjællandsk sogn, hvor 25% af gårdene og 
9% af husene har 3-generationshusstande, i 
gennemsnit 13%.l;)

Tallene for Kyndby viser en højere fore
komst af 3-generationshusstande, end jeg er 
stødt på i nogen andre tværsnitsundersøgel
ser; men de afviger mindre fra de andre tal 
om 1870 end fra tal om tidligere perioder.

Som det ses af tabellen, er der en markant 
forskel mellem husstandene på gårdene -  der 
udelukkende lever af jordbrug -  og sognets 
mere jordfattige husstande. Husstandssam
mensætningen på Kyndbys gårde fordeler sig 
med en fjerdedel 3-generationsfamilier og næ
sten ingen på kun én generation.

Gårdhusstandene i Kyndby er også større 
end husenes husstande (den gennemsnitlige 
størrelse er på henholdsvis 8,2 og 4,3 perso
ner), idet der bor tjenestefolk på alle gårdene 
(i gennemsnit 3 på hver gård). Desuden har 
gårdene i snit 3 hjemmeboende ugifte børn, 
hvoraf én er over 15 år.

14. Det sidste tal min udregning, efter 1982, s. 60.
15. Det sidste tal min udregning, efter 1982, s. 56.

3. Korrektion af tværsnitsanalysens 
resultater
For i forløbsanalysen at kunne følge husstan
dene gennem forskellige folketællinger og 
være sikker på at identificere husstandsmed
lemmerne korrekt over tid og på at oplyse 
eventuelle familieforbindelser, som ikke frem
går af folketællingerne, var det nødvendigt 
først at fastslå de 463 (fra folketællingen i 
1870) landbrugsbeboeres livsløb fra fødslen 
op til 1880, ved hjælp af kirkebøgernes op
tegnelser. For at undgå den skævhed i materi
alet, som kan blive et resultat af at lade de 
familier udgå, som flytter meget, har jeg for
uden Kyndbys kirkebøger også benyttet kir
kebøger fra andre sogne, for at følge Kynd- 
byboerne gennem deres vandringer før 1870. 
På den måde er det lykkedes at identificere så 
godt som alle landbrugsbeboerne tilfredsstil
lende.16 Derefter kunne jeg ved, hjælp af 7 
folketællinger mellem 1834 og -80 følge hus
standene gennem deres stadigt skiftende sam
mensætning i perioden.

De ny oplysninger om alle sogneboerne -  
sammenholdt med gennemgangen af 6 andre 
folketællinger (1834, -40, -45, -50, -60 og

16. For en nærmere diskussion af forskellige iden
tifikationsproblemer, se Willert 1990, s. 55fT.
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1880) -  medførte imidlertid som et første re
sultat, at tværsnitsanalysens billede af hus
standssammensætningen i 1870 måtte revi
deres.

Når forløbsanalysen således kan korrigere 
resultatet af tværsnitsundersøgelen, skyldes 
det dels, at jeg på grundlag af en sammen
ligning mellem de forskellige folketællingers 
praksis har fundet det mest konsekvent i en
kelte tilfælde ikke at følge 1870-tællingens op
deling af beboerne i et hus i 2 adskilte »fami
lier«, dels at kirkebøgernes personoplysninger 
har afsløret nogle familierelationer de enkelte 
personer imellem, som ikke fremgår af folke
tællingen fra 1870.

Uoplyste familierelationer

Den reviderede tabel over husstandenes sam
mensætning viser 14 3-gencrationsfamilier i 
husene i 1870, 4 mere end folketællingen op
lyser om.

Én af disse familier fremstod i folketæl
lingen som en husstand med en ‘børnefamilie’ 
og 2 ubeslægtede husstandsmedlemmer, 
nemlig »aftægtskonen« Maren Jørgensen på 
81 og Karen Marie Christiansen, en »idiot« 
på 52. Det har vist sig, at Karen Marie er 
Marens første barn, født uden for ægteskab, 
mens en af hendes andre døtre er gift med 
husfaderen, Rasmus Andersen.

En anden 3-generationsfamilie er den om
talte ‘usikre’ 3-gencrationsfamilie med en 
ugift datter på 20, liere yngre børn og så et 
barnebarn. Kirkebogen angiver den 20-årige 
som mor til barnet. I de 2 andre ‘usikre’ 
3-gencrationsfamilier viser barnebarnet sig 
derimod at nedstamme fra et ikke hjemmebo
ende barn af huset.

De 2 sidste 3-generationsfamilier er hus
stande, som folketællingen i 1870 i begge til
fælde har opført som 2 adskilte »familier« i 
samme hus. 1

Antallet a f  husstande i 1870

Folketællingen har registreret 62 huse i 
Kyndby med 77 husstande i alt, hvoraf 3 
husstande bor i fattighuset og 1 som ind
siddere på en gård. 12 af de 61 almindelige

huse rummer 2 husstande. I 8 a f ‘2-familiehu- 
sene’ er de 2 husstande konsekvent vist som 
adskilte i de forskellige folketællinger, de op
træder i -  hvad enten de bor i hus sammen 
eller i 2 forskellige huse -  og jeg har ikke 
kunnet finde nogen anden forbindelse imel
lem dem.

For de resterende 4 dobbelthusstande gæl
der det, at mindst én af de 2 husstande -  eller 
enkelte medlemmer af dem -  kan følges gen
nem alle 7 folketællinger, og at de bor i det 
samme hus i hele perioden.1' I 2 af disse 
tilfælde bor de samme 2 1870-»familier« sam
men -  i samme hus -  i flere forskellige folke
tællinger og bliver nogle gange registreret 
som 1 husstand, nogle gange som 2.

2 andre tilfælde drejer sig om henholdsvis 
en enke og en enkemand. De bliver begge 
efter deres ægtefælles død boende i samme 
hus som hidtil, og i 1870 -  og kun da -  bor 
begge i hver deres hus sammen med en 
sønne- eller datterfamilie, men uden at slægt
skabet angives i folketællingen. De unge fami
lier bor stadig i de samme 2 huse i 1880, efter 
at de gamle er døde.

I disse 4 sidste tilfælde har jeg på baggrund 
af en sammenligning af de forskellige folke
tællingers praksis fundet det mest konsekvent 
at se bort fra 1870-tællingens angivelse af 2 
adskilte »familier«.

På den måde bliver antallet af husstande i 
Kyndbys huse i 1870 indskrænket til 73. Sam
tidig er antallet af husstande på kun 1 person 
reduceret fra 7 til 4.

Familier i folketællingerne

Jeg har undersøgt og sammenlignet folketæl
lingernes praksis ved registrering af flere ad
skilte »familier« i samme hus, samt ved an
givelse af familieforbindelser internt i hus
standene. Sammenligningen omfatter alle 
hus-»familier« i de respektive tællinger, ikke 
kun forløbsanalysens husstande (husstandene 
fra 1870). Den undersøger folketællingernes

17. En redegørelse for, hvordan jeg ved hjælp af 
forskellige kilder har forsøgt at bestemme, 
hvilke huse folketællingernes enkelte »fami
lier« boede i, og hvor ofte de flyttede, findes i 
Willert 1990, s? 59-62 og s. 198f.
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Folketællingernes oplysninger om slæglsforbindelser i husstandene.

Folketæll.-tal/minc fund: 1834 1840 1845 1850 I8601 1870 1880

FKT’s hus- og inds.familier...................... 55 62 65 70 85 77 72
(Husstande i forløbsanalysen.................... 33 38 42 49 60 73 56)
Identificerede 3-gcn.-fam.2..........................
-  der i FKT fremstår som:

8 9 6 11 11 17 9

»Familie« med (2 cl.) 3 gen.2 .................... 1 1 - 5 2 13 3
2 adskilte »familier«.................................... . 2 1 3 5 2 1
1 »familie« med ubeslægtede...................... 7 6 5 3 4 2 5
Huse i alt i FKT med 2 »familier«.......... 73 9 11 12 12 10
-  heraf uden ident, fam.-forb......................
Hus»fam.« i FKT med andre voksne

6 8 8 6 9 9

end 1 ægtepar/enlig.................................... 15 7 5 10 7 19 13
-  heraf uden ident. fam.-forb...................... 7 - - l 1 — 25 3”

(Kilder: Folketællingslister for Kyndby 1834 til 1880 saml mine resultater af forløbsanalysen)
1. Eolketællingstallenc for 1860 er rettet, se Willert 1990, s. 42.
2. Hertil regner jeg også husstande uden børn, men med 2 generationer af ægtepar/tidligere gifte i lige 

linie.
3. 6 huse med 2 »familier«, 1 med 3.
4. Husstanden består afen enke, hendes tidligere plejedatter og dennes mand.
5. De ubeslægtede i disse husstande er anført som »logerende«.
6. I én husstand bor der en kone på »aftægt«, én rummer en enke på 74, der lever af »jordbrug«, samt en 

yngre »indsidder«-familie, i den tredie bor der en ung skomager fra et andet sogn.

opgivelser i de tilfælde hvor jeg ved hjælp af 
kirkebøgerne har identificeret slægts- eller fa
milieforbindelser, som folketællingen ikke op
lyser om.

Når jeg lader denne sammenligning indbe
fatte de husstande, der ikke indgår i forløbs
undersøgelsen, er der naturligvis større risiko 
for, at der -  især i disse husstande -  resterer 
familieforbindelser, som det ikke er lykkedes 
mig at identificere. Men i arbejdet med at 
fastslå husstandenes forløb gennem tiden og 
gennem folketællingerne har det netop været 
nødvendigt at se på hver eneste »familie« i 
sognet for at fastslå eventuelle slægtsbånd til 
husstandene fra 1870. Så jeg har også identifi
ceret mange familieforbindelser uden for for
løbsanalysens population. Alligevel kan tal
lene for de identificerede familiale forbindel
ser i tabellen regnes for minimumstal, da jeg 
ikke har fastlagt det fulde livsforløb for andre 
personer fra husene end dem, der indgår i 
forløbsanalysen.

Tabellen viser dels noget generelt om alle 
folketællingernes praksis, dels at der er for
skelle fra tælling til tælling. Jeg tager det ge
nerelle først.

Det ses, at folketællingerne kun sjældent

angiver andre familiære relationer end dem 
mellem forældre og ugifte børn. Men når der i 
et hus bor andre voksne end en sådan ‘bio
logisk kerne’, bliver beboerne som regel regi
streret som 1 »familie«, hvis ‘de andre’ er 
beslægtede med husstandens overhoved -  
selv om slægtskabet ikke er meddelt -  i mod
sat fald som 2 adskilte »familier« i samme 
hus.

Den officielle instruks fra Det statistiske 
Bureau i København har pålagt optællerne, 
at de ved »familie« skal forstå »det samme 
som husholdning«, således at de, der »søge 
bord« sammen, regnes »som hørende til én 
familie«.18 Tabellen viser, at optællerne ge
nerelt har regnet folk for én husstand, hvis de 
var beslægtede, og ellers ikke.

På andre områder er der tegn på, at op
tællerne beflitter sig på at følge instruksen, 
hvilket især kan konstateres, når instruksen 
bliver ændret. Derfor ser jeg deres praksis 
omkring husstandene som tegn på, at for dem 
hører fælles husholdning sammen med fami
lieskab. Optællerne var selv fra lokalsamfun
det, men de var nok ikke husfolk. Selv om det

18. Citeret efter listerne på Rigsarkivet.
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Forekomsten af 3-generationsfamilier ifølge folketællingerne og ifølge min forløbsanalyse.

Folkctællingstal/mine fund 1834 1840 1845 1850 I8601 1870 1880

Befolkning i a l t ............................................ 375 380 387 416 459 469 448
Ejendomme i a l t .......................................... 73 72 73 76 86 81 80
Heraf huse.................................................... 54 53 54 57 67 62 61
Hus- og inds. »familier«.............................. 55 62 65 70 85 77 72
Familier med 3 (cvt. 2) generationer 
ifølge F K T ................................................... 1 1 0 5 2 13 3
-  Samme i % ................................................ 2% 2% 0% 7% 2% 17% 4%
Revideret antal hus- og
indsidder-husstande2.................................... 55 60 64 67 78 73 71
Identificerede 3-gen-fam.............................. 8 9 6 11 11 17 9
-  Samme i % ............................................... 15% 15% 9% 16% 14% 23% 13%

(Kilder: Folketællingslister for Kyndby 1834 til 1880 samt mine resultater af forløbsanalysen).
1. Folketællingstallene for 1860 er rettet, se Willert 1990, s. 42.
2. Folketællingens antal, minus de tilfælde af 2 adskilte »familier« i samme hus, som jeg har valgt at regne 

for én husstand -  ifølge de overvejelser med hensyn til 1870, som jeg har gjort rede for.

ikke er til at vide, om deres opfattelse af fami
lieskab og fælles husholdning falder sammen 
med husfolkenes opfattelse og/eller med deres 
praksis, har jeg valgt at følge dem deri, at hvis 
alle personerne i et hus er beslægtede, regner 
jeg dem for én husstand, hvadenten slægt
skabet er angivet i folketællingen eller ej.

Langt de Heste husstande med andre fami
liemedlemmer end forældre og ugifte børn er 
familier med ægtepar i 2 generationer og of
test børn i en 3. generation. I alle 7 folketæl
linger har jeg kun identificeret i alt 8 hus
familier med voksne beslægtede af anden slags. 
Jeg har ikke vist dem særskilt i tabellen, men 
halvdelen fremstår som 1 »familie« med ube- 
slægtede, og kun i 2 tilfælde -  begge i 1870 -  
fremgår slægtskabet af folketællingen.

Hvis man i Kyndby ville undersøge fore
komsten af familier med 2 generationer gifte -  
eller 3 generationer i alt -  ud fra disse folke
tællinger alene, ville resultatet stemme meget 
dårligt med virkeligheden -  som det ses af 
ovenstående tabel.

I sammenligning med forrige tabel fremgår 
det, at man ville fa et sandere billede af an
tallet af 3-generationsfamilier de forskellige år 
ved simpelt hen at gå ud fra, at antallet af 
enkelte »familier« med ‘andre’ voksne hus
standsmedlemmer end den ‘biologiske kerne’ 
svarer til antallet af 3-generationsfamilier. 
Enkelte af de angivne »familier« rummer

ganske vist andre slægtninge, og enkelte om
fatter ubeslægtede voksne. Til gengæld er der 
huse, hvor folketællingen har opført 2 adskilte 
»familier«, som, hvis de betragtes som én 
husstand, viser sig at rumme 2 generationer 
ægtepar -  eller 3 generationer i alt -  i lige 
linie.

Denne måde at ‘tælle 3-generationsfamilier 
på’ er naturligvis kun en tilnærmelse og giver 
ikke den reelle forekomst. I de fire folketæl
linger mellem 1840 og -60 (inch) ville andelen 
blive for lav, i 1834 og 1870 og -80 derimod 
for høj. Det bringer mig over til de forskellige 
tællingers specifikke praksis.

Folketællingernes forskellige praksis

I 1834 er der ingen angivelse på listerne af 
antallet af »familier« i hvert hus, og folketæl
lingens opgørelse af det samlede antal »fami
lier« er identisk med ejendomstallet. Derfor 
har jeg det år regnet med 1 »familie« i hvert 
hus (den ‘ekstra’ familie i tabellen er en ind
sidderfamilie på en gård, der senere bor i eget 
hus). Det kan delvis forklare det høje antal af 
»familier« med ‘andre voksne’ i husstanden 
(nogle af dem har sikkert været 2 husstande i 
ét hus) -  og dermed også, at der det år er 
næsten dobbelt så mange familier med ‘an
dre’ som det antal 3-generationsfamilier, jeg
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har kunnet identificere. Den store forskel kan 
også delvis skyldes, at jo længere afstanden er 
til 1870, jo sværere har det været for mig at 
identificere slægtsrelationerne.

I alle de andre tællinger er der gjort forsøg 
på at opgive antallet af »familier« i hvert hus
-  samt fra 1850 også på at markere adskillel
sen mellem 2 »familier« i samme hus. Men 
undertiden mangler tallet på familierne, un
dertiden adskillelsen imellem dem -  og til 
tider begge dele. Det sidste gælder f.eks. ofte 
for én af de 9 lister, som tællingen i 1880 er 
opgjort på. På denne liste optræder en »hus
mandsenke«, der lever af »jordbrug«, sam
men med en ung »indsidder«-familie som én 
»familie«, uden at jeg kan se nogen slægtsfor
bindelse mellem dem (se tabel s. 8 note 6) -  
og jeg formoder, de rettelig burde være an
givet som 2 »familier«.

Bortset fra dette tilfælde resterer derefter 4 
»familier« i alt i 1870 og -80 med ‘andre 
voksne’, som ikke er familiemedlemmer. De 
to husstande i 1870 har »logerende«, og det 
samme ser ud til at være tilfældet for den ene i 
1880 (tabel s. 8, note 5 og 6). Sådanne har 
aldrig optrådt før. Måske er det en ny praksis
-  og indtægtskilde -  for sognets husfamilier, 
eller muligvis en ændret optællingspraksis, 
idet den slags husstande tidligere kan være 
angivet som 2 »familier«. Det er-ikke muligt 
på grundlag af materialet at afgøre, hvilken 
forklaring der er den korrekte.

En anden forskel på de forskellige tællin
gers praksis er direkte bestemt af tællings
listernes ændrede ‘hoved’, hvor der i 1870 -  
og kun da -  foruden erhvervsrubrikken som 
sagt findes en særskilt rubrik for »stilling i 
familien«. Derfor fremgår langt flere af 
slægts- og familieforbindelserne det år, samti
dig med at de »logerende« bliver synlige. 
1870 er således det år, hvor afvigelsen mellem 
det antal 3-generationsfamilier, folketællin
gen opregner, og det antal, jeg er kommet 
frem til i forløbsanalysen, er mindst. Men 
forskel er der alligevel -  også det år.

Det ses også, at andelen af 3-generations
familier rent faktisk er højest i 1870. Det 
kunne tænkes at hænge sammen med. at der 
de andre år resterer flere familierelationer, 
som det ikke er lykkedes mig at identificere.

Men jeg tror, forklaringen i højere grad skal 
søges i befolkningstallet i forhold til antallet 
af huse. De to størrelser følges nogenlunde ad 
indtil 1850. De næste 10 år stiger befolknings
tallet stærkere, men ikke så stærkt som huse
nes antal. Tiåret efter bliver der atter færre 
huse, mens folketallet stiger svagt indtil 1870
-  for derefter også at falde.

Forholdstallet mellem sognebocre og huse
er højst i 1870, hvilket kan have medført, at 
flere af den ældste generation bliver boende 
sammen med de unge, når de stifter bo.

Samtidig har jeg grund til at formode, at 
andelen af 3-generationsfamilier er kunstigt 
lav i 1860 -  på grund af, at antallet af huse er 
kunstigt højt. I en af forløbsanalysens hus
stande viser det sig således, at to »familier«, 
som folketællingen 1870 har angivet at bo i 
samme hus -  og som jeg regner for én hus
stand, idet overhoveder for de to familier er 
bror og søster -  i 1860 er opført i hver sit hus, 
som ligger lige ved siden af hinanden i række
følgen, mens de samme to familier i 1850 er 
opført som én stor »familie«, i ét hus. Huse
nes rækkefølge i listerne de forskellige år tyder 
på, at husstanden bor samme sted i alle 20 år
-  hvor optællerne i 1860 har anført 2 adskilte 
huse, men de andre år kun ét hus.

I et andet lignende tilfælde fra forløbsana
lysen ser en skomager og hans kone og børn 
ud til at bo i det samme hus fra 1834 til -50. I 
1860 er ét af de ældre børn blevet gift og 
bliver registreret i et hus lige ved siden af 
faderen, som nu er enkemand og ser ud til at 
bo samme sted som før, mens disse 2 »fami
lier« i 1870 er opført i samme hus.

Jeg opfatter disse 2 eksempler som udtryk 
for, at optællerne i 1860 flere steder har talt ét 
hus som 2, hvis der boede 2 »familier«, i det. 
Det kan også forklare, hvorfor antallet af huse 
falder mellem 1860 og -70, hvor folketallet 
stadig stiger. Og det kan ligeledes forklare det 
‘dyk’ i andelen af 3-generationshusstande, 
som forekommer i 1860.

Foreløbig konklusion

Resultatet af at konfrontere den oprindelige 
tværsnitsanalyse af Kyndbys beboere i 1870
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med de mere fuldstændige personoplysninger 
-  som jeg måtte indsamle som forberedelse til 
en forløbsanalyse af den samme befolkning -  
er, at sognets folketællingslister er en dårlig 
kilde til undersøgelser af husstandenes ge
nerationsvise sammensætning.

Det ser ud til, at de lokale optællere ge
nerelt har regnet beboerne i et hus for én 
husstand, hvis de var beslægtede. Men da de 
oftest kun anfører slægtsforbindelser i hus
standen for ægtefæller og for forældre og deres 
ugifte børn, kan det ikke ses af folketællings
listen alene, om en husstand med forældre og 
børn, og derudover en »aftægtskone«, er en 
3-generationsfamilie eller ej. Dertil må perso
nernes familieforbindelser udredes nøjere.

Desuden giver optællernes dokumenterede 
praksis anledning til at se kritisk på de til
fælde, hvor de anfører 2 »familier« i ét hus. 
Hvis de to husstande er beslægtede, regner 
jeg dem for at være én husstand.

Et typisk eksempel fra sognet kan vise op
tællernes praksis: Sidse Jørgensen bor i 1860 i 
hus med sin søn og svigerdatter og deres 3 
børn. Folketællingen nævner ikke slægtska
bet, og Sidse, »aftægtsenke og almisselem« 
angives at bo i en husstand for sig. 1870 bor 
familien stadig i samme hus. Men det år siger 
folketællingen, at Sidse er mor til husfaderen 
og bliver forsørget af fattigvæsenet, og nu an
gives hele familien som én husstand (de aller
fleste af disse tilfælde er unge børnefamilier 
med en bedstemor i huset).

Selv om folketællingen i 1870 som sagt er 
den bedste til at oplyse familieforbindelser, 
forrykker de nye personoplysninger alligevel 
resultatet om 3-generationsfamiliernes andel 
af sognets husfamilier det år fra 13% til 19%. 
Familier med gifte folk i 2 generationer 
(hvadenten der er børn i 3. generation eller 
ej) findes i alt i 23% af husenes husstande.

De nye oplysninger har derimod ikke æn
dret ved resultatet om gårdfamiliernes for
deling, idet folketællingen belyser gårdfolke
nes familieforhold anderledes udtømmende. 
25% af gårdene rummede 3-generationsfami
lier i 1870. Og på gårdene var der ingen 
familier med 2 generationer voksne uden 
børn i 3. generation (det hænger sammen 
med, at børnene på gårdene blev boende læn

gere hjemme -  kun på én gård ud af 16 var 
der ingen hjemmeboende børn).

Tværsnitsundersøgelsen alene viste en fore
komst af 3-generationsfamilier på gårdene, 
der var næsten dobbelt så høj som i husene. 
Men med de reviderede resultater, og hvis jeg 
søger efter familier med gifte folk i 2 genera
tioner, viser det sig, at næsten lige så mange 
huse som gårde rummer gamle mennesker, 
der bor sammen med deres gifte børn. De ny 
resultater viser også, at 130 af alle sognebo
erne -  eller 28% -  bor i familier med 2 ge
nerationer voksne ægtefolk, nemlig 29% af 
husfolkene og 26% af gårdfolkene.

Der er således ikke nogen nævnefærdig for
skel mellem Kyndbys gård- og husfolk med 
hensyn til 3-generationsfamilier.

Den tilsyneladende forskel skyldtes dels, at 
folketællingen er mere lemfældig med at an
føre husfolkenes familiale forhold end gård
folkenes, og desuden, at jeg i lighed med an
dre undersøgelser oprindelig kun søgte efter 
familier med 3 generationer i lige linie. Men 
arbejdet med sognets husstandskombinatio
ner har gjort det klart, at familier med 2 
generationer gifte folk bør klassificeres sam
men med 3-generationsfamilierne. Da børn 
på gårdene generelt bliver boende hjemme 
længere end i husene, vil den slags 2-genera- 
tionsfamilier næsten udelukkende forekomme 
i huse.

4. En forløbsanalyse af Kyndby 
gennem 1800-tallet
Formålet med forløbsanalysen var ikke (pri
mært) at korrigere tværsnitsanalysens resulta
ter som vist ovenfor, men derimod at under
søge husstandenes sammensætning over tid -  
for derefter at sammenholde resultaterne af 
de to analysemetoder.

Når jeg følger de 73 husstande i husene i 
1870, fra 1834 til -80, viser det sig, at 39 af 
dem én eller flere gange i løbet af perioden 
har været 3-generationsfamilie eller bestået af 
(evt. tidligere) gifte i 2 generationer. Desuden 
har 7 andre husstande rummet andre slægt
ninge, så som børnebørn, nevøer og niecer, 
tanter eller søskende.
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Da jeg ifølge sagens natur må spore hus
standene gennem generationsskift, er det ikke 
altid den aktuelle husstand i 1870, der har 
(haft) en ældre generation i huset. Det kan 
også være overhovedets eller ægtefællens op
vækstfamilie. Men resultatet betyder, at over 
halvdelen af husstandene i 1870 (63% i alt) 
rummer medlemmer, der er vokset op i fami
lier, hvis sammensætning i perioder har været 
bredere end kernefamiliens.

Og det er vel at mærke minimumstal. Jeg 
har set bort fra eventuelle udvidede familier i 
folketællingerne før 1834, idet de ligger uden 
for den valgte periode. Og jeg har ikke med
taget opvækstfamiliernes sammensætning for 
de af husfolkene, der kommer fra en gård, 
ligesom jeg ikke har undersøgt de husstande i 
fremmede sogne, som de tilvandrede til 
Kyndby tidligere har været en del af. Det 
sidste har ikke kun betydning for de 29 fami
lier, hvor både overhoved og ægtefælle er født 
uden for Kyndby, men også for det store fler
tal af familier, som kun har den ene ægtefælle 
født i sognet. Af de voksne er det således kun 
de lijemmefødte, der er vokset op i en /zwjfamilie, 
hvis opvækst er indbefattet i analysen.

Endelig er det naturligvis ikke sikkert, at 
jeg har afsløret alle de eksisterende familiefor
bindelser, som folketællingen ikke nævner. 
F.eks. har det for 6 af de 36 plejebørn i materi
alet ikke været muligt at finde deres forældres 
navne. Følgelig har jeg ikke kunnet under
søge, om de eventuelt var beslægtet med ple
jefamilien.

Af alle 73 husstande i 1870 har 35 -  eller 
48% -  på et tidspunkt i perioden bestået af 3 
generationer i lige linie, mens 4 familier -  5% 
-  en tid har været sammensat af 2 generatio
ner ægtepar/enlige, men uden børn i 3. ge
neration. 53% i alt har i forløbet haft en 
sammensætning med ægtepar i 2 generatio
ner.

Forløbsundersøgelsen bekræfter mine over
vejelser over familier med ægtepar i 2 genera
tioner — som jeg nærmest har betragtet som 
‘ufuldstændige’ 3-generationsfamilier -  idet 
alle 3 familier af den type i 1870 på et andet 
tidspunkt i forløbet optræder som ‘fuldstændig’ 
3-generationsfamilie, de 2 afdem ved, at der på 
et tidspunkt kommer et barn i 3. generation.

At de 2 generationer af gifte folk kan be
tragtes som en fase i et 3-generationsforløb, 
ses også af, at ved den enkelte folketælling i 
1870 er der 3 af disse familier sammen med 14 
reelle 3-generationsfamilier. Men når man 
betragter tællingens husstande over tid, er 
der kun 4 2-generationsægtepar sammen med
35 3-generationsfamilier, altså en langt min
dre andel af familier med gifte folk i 2 genera
tioner i forhold til 3-generationsfamilier, når 
husstandenes forløb følges over en periode.

Fordelingen a f  husstande med en 3-
generationshistorie

Som sagt har jeg ikke kunnet følge alle hus
standene fra 1870 gennem hele perioden. 
Men for de 43 husstande alene, hvor nogle af 
medlemmerne kan genfindes som husboere 
lige fra 1834 (4 af dem dog kun til 1870), 
bliver andelen af 3-generationsfamilier højere 
-  end de 53% for alle husstandene. 31 fami
lier eller 72% af de 43 har på et eller flere 
tidspunkter været 3-generationsfamilie (eller 
ægtepar i 2 generationer).

7 af disse 43 familier har både overhoved 
og ægtefælle født i andre sogne. Af de øvrige
36 familier, som kan følges fra 1834 og frem, 
og hvis overhoved og/eller ægtefælle er født i 
Kyndby, er andelen af familier med 3-genera
tionsforløb så høj som 78%, idet 28 af disse 
husstande på et tidspunkt har rummet 3 ge
nerationer eller ægtepar i 2.

Der er kun 4 familier, der har både over
hoved og ægtefælle født i et hus i Kyndby 
sogn. De har alle 4 været 3-generationsfamilie 
på et tidspunkt.

Analysen viser således en forekomst af fier- 
generationsfamilier, der vokser med længden 
af den periode, husstanden kan følges igen
nem, samt med antallet af medlemmer af hus
standen, der kan følges i perioden.

Spørgsmålet er da, om så godt som alle 73 
husstande ville opvise en 3-generationsfasc, 
hvis jeg havde kunnet følge alle beboerne fra 
1870, og gennem hele perioden? Eller skiller 
husstandene med en 3-generationshistorie sig 
ud på andre måder end ved at være mere 
geografisk stabile end de øvrige husstande?
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Husjamilier i Kyndby i forløbsundersøgelsen og i folketællingerne.

Folketællings-tal1 1834 1840 1845 1850 I8602 1870 1880

Befolkning i alt ................................ 375 380 387 416 4592 469 448
Ejendomme i alt .............................. 73 72 73 76 862 81 80
-  heraf huse ...................................... 54 53 54 57 67 62 61
Hus- og inds.»familier«.................... 55 62 65 70 85 77 72
— heraf i forløbsanalysen5 ................ ___ 33' 39 43 51 67 77 57
-  i % afalle »fam.« i h u se .............. 60% 63% 66% 73% 79% 100% 79%

(Kilder: Folketællingslister for Kyndby 1834 til 1880).
1. Denne tabel citerer folketællingernes egne tal, dog med åbenbare optællingsfejl rettet.
2. 'Tallene for 1860 er rettet, se Willert 1990, s. 42.
3. Da jeg bruger de ureviderede tal fra tællingerne uden at korrigere for de ’dobbelt-husstande’, som jeg i 

forløbsundersøgelsen vælger at regne for 1 husstand, afviger tallene her fra opgivelser andre steder.
4. Når antallet af familier i 1834 er 10 mindre end de 43 husstande, jeg kan følge lige fra det år, skyldes det, 

at nogle af husstandene i 1870 har fælles oprindelsesfamilie.

I de 39 familier med en 3-generationshisto- 
rie er der ifølge folketællingen i 1870 relativt 
flere overhoveder, der er »jordbrugere«, end i 
hele husbefolkningcn, mens håndværkernes 
andel svarer til deres andel af befolkningen. 
Folketællingernes erhvervsangivelser er imid
lertid så problematiske19, at de ikke kan bru
ges som grundlag for en opdeling af husfami
lierne, undtagen med hensyn til håndværkere 
og handlende.

Derfor har jeg ved hjælp af matrikellister 
og -kort samt skattelister og realregistre20 
sammenstykket en del oplysninger om de for
skellige huses jordbrug (hvor det større jord
brug i husene er bedst belyst).

For 22 husstande ud af 73 har det været 
muligt at slå fast, at de i 1870 har en jordlod 
på over 1/4 td. htk. til dyrkning.

17 af disse jorddyrkende familier kan -  for 
et eller flere husstandsmedlcmmers vedkom
mende — følges i et hus helt tilbage til 1834. Al 
alle 73 husstande kunne kun 43 følges i et hus 
så langt tilbage.

I alt 14 af de 22 husstande optræder på et 
eller andet tidspunkt i forløbet 1834—80 som 
3-gcnerationsfamilie (for alle 73 husstande 
var dette tilfældet for 35, mens 4 på et tids
punkt havde rummet ægtepar i 2 generatio
ner).

Der er altså en tydelig sammenhæng mel-

19. Sc Willert 1990, bilag III.
20. Se Willert 1990, s. 59-62 og s. 198f.

lem det større jordbrug i husene, stabilitet i 
Kyndby og forekomsten af 3-generationsfa- 
milier.

Betyder det, at jeg er landet i det sædvan
lige problem for familierekonstitutionsanaly- 
ser21, at del kun er den mest stabile og der
med den mest velstående del af befolkningen, 
der kommer med i analysen, hvorved de 
fundne resultater bliver ‘skæve’ i forhold til 
hele befolkningen? Er det derfor, jeg finder så 
høj en andel af 3-generationsfamilier i for
løbet?22

For at undgå problemet har jeg netop valgt 
at undersøge et helt sogns husbefolkning og 
desuden også at opspore de personer, der er 
tilvandret, via kirkebøgerne i de sogne, de 
kommer fra. Men jeg har ikke inddraget folke
tællinger fra andre sogne, kun undersøgt hus
standenes sammensætning i de perioder, de 
boede i Kyndby.

Geografisk stabilitet
Ovenstående tabel viser, hvor stor en del af 
husstandene i Kvndbys folketællinger de for
skellige år der er med i forløbsanalysen, og 
viser dermed noget om befolkningens stabili
tet.

I betragtning af, at kun 40% af Kyndbys

21. Sc Thcstrup 1972, s. 3.
22. Den høje forekomst af 3-gcncrationsfamilier i 

tværsnitsundersøgelscn har ikke noget med 
dette problem at gøre, da undersøgelsen i 1870 
netop dækker hele sognet.
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husfolk over 15 år (i 1870) er født i hjem- 
sognet23, finder jeg det overraskende, at så 
stor en del af husfamilierne de forskellige år 
kan følges i forløbet. Helt tilbage i 1834 dæk
ker undersøgelsen 3/5 af sognets husfamilier 
og i 1850 næsten 3/4.

For at undersøge, om forløbsanalysens po
pulation de forskellige år kan siges at være 
‘skæv’ i forhold til hele sognets befolkning, 
har jeg for 1845 undersøgt fordelingen af hus
matrikler mellem alle sognets beboere sam
menholdt med fordelingen blandt de hus
stande, der er med i forløbsanalysen. Denne 
undersøgelse kan kun foretages for 1845, idet 
der for dette år findes en matrikelliste med 
brugernavne og størrelse på alle sognets ma
trikler, også de helt små.

Det viser sig da, at forløbsanalysens ma
teriale fra 1845 rummer en større andel huse 
med over 1/4 td. htk., end hele sognet gør. 
Dette forhold kan ikke undre, det afspejler, at 
det ofte er de fattigste daglejerfamilier uden 
jord, der vandrer mest.

Men hvad betyder det for undersøgelsen, 
hvis de fattige og jordløse husfolk er under
repræsenteret blandt dem, jeg kan følge 
længst i forløbsanalysen?

Blandt de 22 familier med mere end 1/4 td. 
htk. jord, er der relativt flere med 3-genera- 
tionserfaringer end af alle familierne, nemlig 
64% mod 53%.

Men der er større forskel på forekomsten af 
familier med 3-generationsforløb mellem de 
geografisk stabile og de mindre stabile fami
lier, nemlig 72% mod 53%.

Og andelen af familier med en 3-genera
tionshistorie er stadig så høj som 48% blandt 
dc 40 familier, for hvem jeg i 1870 ikke har 
kunnet fastslå et jordtilliggende på over 1/8 
td. htk., og de fleste af disse har meget lidt 
eller slet ingen jord.

De helt jordfattige bor også i 3-gencrations- 
familier, og tallene tyder på, at familiens sta
bilitet betyder mere for husstandssammen
sætningen, end størrelsen af jordbruget gør.

23. Willen 1990, s. 108.

Forskellen på hjemmefødte og tilvandrede 
familier

De ‘Kyndby-stabile’ familier er dem med flest 
3-generationsfamilier i forløbet. Afdc 43 hus
stande, jeg har genfundet som husbocre lige 
fra 1834, havde 31 en 3-generationshistorie. 
De øvrige 8 familier med 3-generationserfa- 
ringer hører til de 30 familier, som først kan 
følges fra et senere tidspunkt, og hvor jeg 
højst har kunnet følge den ene ægtefælles op
vækst.

Den ulige fordeling -  72% af 43 mod 27% 
af 30 -  kan ikke undre. Med den høje gifteal
der og den tidlige dødsalder, som var almin
delige i perioden, vil familier på fulde 3 ge
nerationer sjældent bestå længe ad gangen, 
og der vil gå forholdsvis lang tid, før næste 
3-generationsmulighed opstår i samme fami
lie.

Derfor vil chancen for at finde en 3-genera- 
tionsfase i en bestemt husstands udvikling af
hænge af længden af den periode, familien 
kan følges igennem.

Derimod skulle den relative forekomst af til
fælde af 3-generationskonstellationer være uaf
hængig af, hvor længe de enkelte husstande 
har kunnet følges, blot antallet af husstande 
er ‘stort nok’ (til at ‘tilfældige hændelser’ bli
ver udlignet).

Derfor har jeg regnet lidt mere på tallene 
ovenfor. De 43 familier, som jeg har fulgt helt 
fra 1834, optræder i de 7 undersøgte folketæl
linger som i alt 263 husstande i huse (og ikke 
som 39X7 + 4x6 = 297 husstande, idet nogle 
af dem har fælles oprindelsesfamilie, og nogle 
kommer fra en gård), mens de 30 familier, der 
højst kan følges fra 1840, er repræsenteret 
gennem 88 husstande. 54 af de 263 husstande 
-  eller 21% -  er familier med gifte folk i 2 
generationer og oftest børn i cn tredje, mens 
det samme gælder for 11, eller 13%, af de 88 
husstande.

Mens andelen af familier, der på et eller andet 
tidspunkt har været 3-generationsfamilie, er 
næsten 3 gange så stor for de familier, der 
findes som husboere i Kyndby i hele perio
den, som for dem, der først kan følges fra 
senere, er forskellen mellem den første og den 
anden kategori ikke nær så stor, hvis vi ser på,
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hvor mange gange familierne i de to kategorier 
optræder som 3-generationshusstande i de 
undersøgte folketællinger -  sat i forhold til, 
hvor mange gange de i alt optræder i folketæl
lingerne.

Men der er trods alt en forskel -  mellem 
21% og 13% -  på, hvor mange tilfalde af 
3-gcnerationshusstande der findes blandt de 
‘langvarige’ og de ‘kortvarige’ familier. Det 
kunne skyldes ‘tilfældige hændelser’, men 
hænger snarere sammen med andre forskelle 
mellem de to kategorier af familier.

Der er ingen af de 30 familier, der kun findes 
i Kyndby i en kortere periode, hvor jeg har 
kunnet følge opvæksten for begge ægtefæller i 
forældregenerationen. Og 22 af de 30 familier 
har både overhovedet og dennes ægtefælle født 
udensogns -  dvs. at familierne er tilvandrede
-  mens det samme kun gælder for 7 af de 43 
familier, der kan følges fra 1834.

Det betyder, at der er flere grunde til at 
forvente en mindre forekomst af 3-genera- 
tionsfamilier blandt de ‘kortvarige’ familier. 
Ikke bare kan familierne kun følges gennem 
et kortere spand af tid, men mange af dem er 
også vandret væk fra det sogn, hvor familiens 
‘bedsteforældre’ bor (hvis de lever endnu).

Det første forhold afspejler sig i den lavere 
forekomst i det kortere forløb. Det andet for
hold kan være årsagen til det relativt mindre 
samlede antal tilfalde i alle de kortere forløb 
tilsammen.

Af de 8 ‘kortvarige’ familier med en 3-ge- 
nerationshistorie er der 5, som har begge for
ældre født udensogns -  altså tilvandrede fa
milier. Det er kun for 1 af de 5 tilvandrede 
familier, at 3-generationskonstellationen viser 
sig ved den første -  i dette tilfælde også sidste
-  folketælling, hvor familien findes i Kyndby. 
Denne familie har altså ‘bedsteforældrene 
med sig’, da de flytter til Kyndby. De 4 andre 
bliver først til en 3-generationsfamilie ved se
nere folketællinger, når de tilvandrede selv er 
blevet gamle.

Det betyder, at 3-generationsmønsteret 
ofte blev brudt for det unge ægtepar, der slog 
sig ned i et fremmed sogn. Men det blev også 
tit genoptaget senere.

For Kyndbys huse har jeg konstateret en 
sammenhæng mellem størrelsen af en hus

standsjordlod, stabiliteten i Kyndby og fore
komsten af 3-generationsfamilier. Resulta
terne her tyder for mig på, at det afgørende 
for forekomsten af 3-generationsfamilier er 
vandringsmønsteret (hvorvidt familiens over
hoved og/eller dennes ægtefælle er født i sog
net). En sådan slutning kan understøttes af 
de reviderede tværsnitsresultater, hvor den 
oprindelige forskel på gårdfolk og husfolk 
‘forsvandt’. Denne korrektion har allerede 
antydet, at det inden for datidens landbosam
fund ikke er socialt lag eller erhvervsforhold, 
der er afgørende for forekomsten af 3-genera
tionsfamilier.

Jeg stillede tidligere spørgsmålet, om alle 
husstandene ville vise sig at have 3-genera- 
tionserfaringer, hvis jeg havde fulgt famili
erne også i de sogne, de er tilvandret fra. Men 
jeg tyder tallene i dette afsnit således, at de 
tilvandrede familier nok i alle tilfælde ville 
opvise en lavere andel end det flertal af famili
erne, hvor mindst én i forældregenerationen 
stammer fra Kyndby.

Kyndbys enlige gamle i 1870

Omkring halvdelen af Kyndbys husfamilier 
har på et tidspunkt rummet 3 generationer på 
én gang, og andelen er større for de familier, 
der har været længst i sognet.

Alligevel viste (de reviderede resultater af) 
tværsnitsundersøgelsen, at der i 1870 var 4 
Kyndbyboere, der boede helt alene i en hus
stand for sig. Deres gennemsnitsalder var 59 
år. Det er væsentligt at fa oplyst, om disse 4 
har familie i sognet.

Den ene af de 4 bor i fattighuset i Kyndby. 
Ifølge folketællingen hedder hun »Sapofia Re
gina Graae, født Dillemand«, hun er 60 år, 
»skolelærerenke« og født i København. I 1860 
boede hun også i fattighuset -  sammen med 
sin mand, »indsidder og daglejer« Georg An
dreas Graae.

Familiens skæbne bliver oplyst af H. R 
Hansen, en efterfølger i mandens embede ca. 
100 år senere. Graae var skolelærer i Krog
strup fra 1828-1851 og gift med Sophie Re
gine Dielemann.

»Både mand og hustru drak -  den sidste ikke

2 Kort id og Nutid 15
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mindst. Skolelærer Graae havde en skimlet 
hest. På denne skiftedes hans to drenge Ca
spar og Sophus, til at hente brændevin i 
Skibby eller Skuldelev Kro for at kvæge foræl
drenes tørstende ganer«.21

Graae blev afskediget i 1851, »hvorefter han 
flvttede til Kyndby«.2’ Han er død i 1868, og 
H. P. H ansen meddeler, at enken senere flyt
tede til nabosognet, til en af sønnerne, der var 
husmand. Hun ender således med at bo hos 
den yngre generation.

Det samme gør en anden af de 4 enlige. 
Væversken Margrethe Sørensen er 49 år i 
1870 og har været enke i 12 år. Hverken hun 
eller hendes mand var født i Kyndby. Man
den var tjenestekarl, da de blev gift i 1844, 2 
måneder efter at Margrethe havde født deres 
første barn. Straks efter næste skiftedag kom 
de til Kyndby. Margrethe føder 3 børn mere i 
ægteskabet, og året efter mandens død far 
hun et barn uden for ægteskab. 3 af hendes 
børn lever til konfirmationsalderen, og i 1880 
er den ældste datter flyttet ind i huset til 
Margrethe, med mand og 2 små børn.

De sidste 2 enlige er daglejeren Niels Sø
rensen på 57 og Sidse Sørensen på 68, der er 
fattiglem.

Sidse er født i Kyndby, og hendes familie 
optræder i alle folketællingerne fra 1834 og 
frem. Hendes husstand hører til de 36 fami
lier, der kan følges længst, og som har over
hovedet og/eller ægtefællen født i sognet. 
Langt de fleste af disse familier har en 3- 
generationshistorie. Sidses husstand hører til 
de 8 familier, der ikke har det.

Hun er født i 1803 og har været gift 2 
gange, sidst med Lars Hansen Trankilde fra 
Vallensbæk. Med ham har hun alle sine 5 
børn, som alle lever til konfirmationsalderen. 
Sidse og Lars må være en af sognets fattigste 
familier. Lars betegnes som »almisselem« al
lerede i 1845 (i en alder af 45 år) og som 
»fattiglem« i 1850. Han dør i 1858.

Både i 1860 og -70 bor Sidse, »enke, fattig
lem«, i et hus sammen med en familie med

24. Hansen 1941, s. 168f.
25. Hansen 1941, s. 173.

små børn, begge gange anført i en husstand 
for sig.

Af hendes 5 børn er den mellemste datter, 
Karen Margrethe Hansen, i 1862 kommet 
tilbage til sognet fra Roskilde med mand og 2 
børn, og i 1865 køber de en lille huslod til 
selveje -  på under 1/8 td. htk.. I 1870 har 
Karen Margrethe og hendes mand 5 børn 
hjemme, men har alligevel en ung indsidder
familie med et lille barn boende i huset.

Sidse har i hele sit ægteskab kun haft mand 
og børn i husstanden. Men hendes far var 
død, og hendes mor boede hos en søn, til hun 
døde. Og Sidses mand kom fra et fjernt sogn, 
så det kan ikke undre, at hans forældre ikke 
boede hos de unge. Til gengæld kommer hen
des datter og svigersøn tilbage til sognet et 
par år efter, hun er blevet enke, og de køber 
endda hus med lidt jord. Men Sidse bliver 
boende alene. Der er ikke andre af hendes 
børn i Kyndby i 1870.

Niels Sørenen, den sidste af de enligt bo
ende, viser sig at være bror til Sidse. Han er 
født i 1812 og overtager efter deres fars død 
dennes forholdsvis store matrikel på mellem 
1/4 og 1/2 td. htk.. Niels har haft et helt andet 
familieforløb end Sidse. Han har haft sin mor 
boende de første 23 år af sit ægteskab. Han og 
konen har laet 7 børn i alt, og desuden har de 
haft forskellige plejebørn fra Niels’ familie. I 
1860 har ægteparret en gift datter boende, 
med samt en datterdatter.

Niels’ kone dør i 1861. 4 af hendes 7 børn 
overlever hende. Men der er ingen af børnene 
-  eller plejebørnene -  tilbage i sognet i 1870, 
og i 1879 begår Niels selvmord ved at drukne 
sig.

Af Kyndbys 4 enlige i 1870 er der således 
kun 2, der vedbliver at bo alene, og kun den 
ene af dem har et barn boende i sognet.

28 sogneboere over 60 år i 1870

Men det er kun 2 af de samme 4 enlige, der i 
1870 var over 60 år, den aldersgrænse je g  har 
valgt til at definere ‘gamle mennesker’. Afalle 
husbeboerne det år er der i alt 28 i aldersklas
sen. Heraf er de 15 stadig gift, mens de 13 er 
enker eller enkemænd. Tabellen viser, hvem 
de bor sammen med.
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Boformer i 1870 for Kyndbys 28 indbyggere over 60. 
( ~ k  ~ 1 enkes land, U -  ugift).

Bosa* tiling

Personer over 60 år
Kvinder Mænd

G E
I alt Heraf

barnløseG E

Alene ........................................................ 2 2
Med yngre søster .................................... 1 1 1
»Logerende« hos en »familie«................ 1 1 □
Alene med ægtefælle................................ 2 1 3 1
Med U hørn og evt. ægt.......................... 1 2 3 -
Med ægtef. og børnebørn........................ 1 1 2 -
Med hørn og svigerbørn.......................... 2 2 4 -
Med hørn, svig. og børnebørn................ 2 5 2 3 12 -

I alt 7 9
16 kvinder

8 4
12 mænd

28 2 el. 3

(Kilder: Folketællingslisterne for Kyndby 1870, RA, samt mine resultater af forløbsanalysen)

Langt de fleste -  ca. 2/3 -  bor sammen med 
deres børn, over halvdelen bor sammen med 
en ægtefælle, mens 16 af 28 bor i husstande 
med ægtepar eller enlige i 2 generationer, 
heraf de 12 i ‘fuldstændige’ 3-generationsfa- 
milier.

Begge de 2, der bor helt alene, har børn, og 
den ene, lærerenken flytter hen til et at bør
nene i løbet af 70’erne, mens Sidse, den an
den, vedbliver at dele hus med en anden »fa
milie«.

Jacob Pedersen på 63, der bor sammen 
med en langt yngre halvsøster, er enkemand 
og barnløs. Søsteren er også enke, hendes 
eneste levendefødte barn er 18 år i 1870 og 
tjenestepige på en gård i sognet.

Den enlige kvinde, der bor i en »familie« 
som »logerende«, er født i Sorø amt i 1788 og 
optræder første gang i Kyndby i 1860 -  som 
enke og almisselem på fattiggården. Hun la
der til at have levet i nabosognet. Jeg har ikke 
kunnet følge hende, men hun har ingen børn 
boende i Kyndby.

Af de 3, der bor alene med ægtefællen, har 
Kirsten Olsdatter på 60 år en mand på kun 
42. Det er hendes andet ægteskab, men hun 
har aldrig født børn.

De to andre, ægteparret Lars Hansen og 
Ane Kirstine Pedersdatter, som er midt i 
60’erne, har til gengæld faet 7 børn sammen. 
Men ingen af de 5 overlevende børn bor i 
Kyndby. Lars og Kirstine har siden i hvert

fald 1840 dyrket en af de fa husmatrikler i 
sognet vurderet til over Vi td. htk. jord.

Det ægtepar, der blot har 2 børnebørn hos 
sig, har også faet mange børn. Men det eneste 
barn i Kyndby i 1870 er 24 år og tjenestepige 
i præstegården.

Af alle de 28 gamle i 1870 er det således 
kun Sidse Sørensen, der har et barn med egen 
husstand i sognet og ikke bor hos hende. 19 
gamle bor sammen med deres -  gifte eller 
ugifte -  børn.

Knud Jacobsen kan tjene som et eksempel 
på gamle mennesker med små børn. Knuds 
første kone, Maren, døde i 1854, 51 år gam
mel og barnløs. Knud var lige så gammel, 
men giftede sig 10 uger efter Marens død med 
Sophie på 21. I 1870 er Knud 66 år, Sophie er 
36, og de har 4 småbørn hjemme, hvoraf den 
yngste bare er 1/2 år. Da Knud dør i 1879 -  
75 år gammel -  er hans yngste barn knap 4 
år.

I 1870 er der foruden Knud 2 andre af 
sognets beboere over 60 år, der stadig bor 
sammen med ugifte børn. Det er et udtryk for 
datidens udbredte praksis med gentagne æg
teskaber, hvor (også enker, men især) enke- 
mænd ofte giftede sig meget hurtigt igen og 
ofte med langt yngre partnere26 (og det er 
naturligvis kun for enkemandenes vedkom-

26. Sc Stat. Tab. V.A.5, s. 102f.
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mcnde, sådanne ægteskaber kan resultere i 
børn op i den høje alderdom).

Når H. C. Johansen i sin artikel om gamles 
bosætningsmønster2' viser en tabel, der ud Ira 
stikprøver fra folketællingerne 1787 og 1801 
sammenholder antallet af gamle på over 60 år 
med, hvor mange af dem der boede sammen 
med deres gifte børn, savner jeg oplysninger i 
tabellen om, hvor mange af de gamle der 
stadig havde små børn så meget mere som 
Johansen i teksten omtaler denne mulighed. 
Det forekommer bagvendt at ville forklare 
»why so many old men chose not to stay with 
their married children« (min fremhævning)28, 
hvis disse mænd også havde uforsørgede, små 
børn i deres eget ægteskab.

Da de Heste kvinder i Kyndby får deres 
sidste barn, efter de er fyldt 40, er det ikke 
helt ualmindeligt, at kvinder (også uden gen
tagne giftermål) har ukonfirmerede børn og 
børnebørn samtidig. Men de bor sjældent 
sammen med begge kuld småbørn på én 
gang. I Grete Rungs omtalte studie af et 
gårdhushold, er det netop ofte et af de yngre 
børn, forældrene har aftægt hos.29

Konklusion
Mens det oprindelige resultat af tværsnits
undersøgelsen viste, at kun 13% af husfamili
erne i 1870 bestod af 3 generationer i lige 
linie, har forløbsanalysen afsløret, at ca. 3/4 
af de familier, jeg kan følge lige fra 1834 op til 
1870 eller -80, på et tidspunkt har rummet 2 
generationer gifte folk, oftest med børn i 3. 
generation.

Der kan være Here grunde til, at der ikke 
optræder en 3-generationsfase ved ethvert ge
nerationsskift:

-  forældrene kan være døde, før deres børn 
bliver gift.

-  en af forældrene kan være i enkestand og 
have giftet sig med en yngre ægtefælle, 
eventuelt med små børn i husstanden.

-  forældrene kan bo i et fremmed sogn.

27. 1977, s. 139.
28. Johansen 1977, s. 141.
29. 1974, s. 29.

-  huskvinderne i Kyndby fødte i gennemsnit 
mellem 5 og 6 børn hver, med børnetal for 
den enkelte fra 0 til 14 børn.30 Selv om kun 
74% af børnene overlevede til konfirma
tionsalderen,31 havde gamle mennesker ofte 
Here voksne, gifte børn -  og de kunne jo 
ikke bo hos dem allesammen!

Derfor slutter jeg, at det i Kyndby i 1800- 
tallet har været den helt almindelige praksis, 
også for de mest jordfattige af husfolkene, at 
gamle forældre boede sammen med deres 
børn, til de døde, ofte i en 3-generations- 
familic.

Denne slutning bekræftes af undersøgelsen 
af gamle menneskers boformer. Min under
søgelse viser desuden, at selv om unge men
neskers vandringer ofte brød 3-generations- 
mønsteret, kunne praksis godt på et senere 
tidspunkt blive genoptaget af den samme fa
milie.

Er Kyndby en undtagelse?

Men praksis har ikke nødvendigvis været så 
udbredt i hele Danmark, som den var i 
Kyndby (og muligvis også i Harboør?).

Kyndby er udvalgt som et sogn med stor 
afvandring til København sidst i århundre
det. Sognet behøver ikke at være repræsenta
tivt for situationen i Danmarks landdistrikter 
generelt, og på visse områder har jeg konsta
teret, at Kyndbyboerne var bedre stillet end 
husfolk i andre områder.

Godset Svanholm i nabosognet ejede tid
ligere al landsbyens jord, og først efter 1860 
begyndte Svanholm at sælge jorden fra til 
selveje. I mandtalslisterne for Kyndby fra 
1867 og 1870 står alle husfolk opført enten 
som »husfæster« eller »husejer«; jeg er kun én 
eneste gang stødt på en »huslejer« i Kyndby. 
Svanholm har åbenbart ikke fulgt den ellers 
almindelige praksis for godserne at konver
tere deres fæstehuse til lejehuse med kort op
sigelse, som kunne indbringe større afgifter. 
Og forløbsundersøgelsen har vist, at mange af 
de helt fattige husfamilier boede i det samme

30. Willert 1990, s. 239.
31. Willert 1990, s. 265.
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hus, med den samme minimale jordlod, i liere 
generationer, undertiden gennem næsten hele 
1800-tallet.

Min undersøgelse tyder på, at husfolkene i 
Kyndby har haft sikrere boligmæssige ram
mer end husfolk mange andre steder -  hvilket 
kan have været en medvirkende årsag til, at 
så mange unge og gamle ægtepar kunne bo 
sammen.

Andre forskningsresultater
Men hvadenten Kyndbys husstandsstruktur 
adskiller sig fra gældende praksis i andre 
landdistrikter eller ej, må forholdet mellem 
resultaterne af tværsnits- og forløbsanalysen 
få konsekvenser for tolkningen af andre histo
riske familieundersøgelser, der bygger på en 
analyse af befolkningstværsnit.

For det J'ørsle bør familier med ægtepar i 2 
generationer klassificeres sammen med 3-ge- 
ncrationsfamilier.

For det andet er folketællingernes slægtskabs
oplysninger ofte så mangelfulde, at tværsnits
analysens resultat bliver ukorrekt lavt.

For det tredje giver den procentvise fore
komst af 3-generationsfåmilier på et betemt, 
givet tidspunkt kun et dårligt indtryk af, hvor 
almindeligt det var for gamle mennesker at 
bo sammen med deres gifte børn. Det skyldes 
især, at 3-gcnerationsfamilierne på grund af 
den høje vielsesalder og den lave dødsalder 
ofte kun bestod i et kort åremål. I et samfund 
af en sådan demografisk beskaffenhed kan der 
aldrig på en og samme tid bestå 3-genera- 
tionsfamilicr i mere end et mindretal af hus
standene (det må i øvrigt være muligt at ud
regne statistisk, hvor stor den gennemsnitlige 
forekomst af 3-generationsfamilier ville være 
under 1800-tallets demografiske forhold, hvis 
alle gamle boede sammen med deres gifte 
børn -  så ville vi have et ‘maximalt’ udtryk at 
sammenligne de fundne %-andele med). Selv 
om husstandene langt det meste af tiden var 
1- eller 2-gcnerationsfamilier, kan de fleste af 
dem godt til tider have rummet 3 generatio
ner eller været udvidet med andre slægtninge. 
Et sådant cyklisk forløb kan ikke indfanges af

den statiske analyse, der bygger på befolk
ningstværsnit.

De første 2 problemer gav sig for Kyndbys 
vedkommende udtryk i, at det ureviderede 
tværsnitsresultat viste, at gårdfolk langt of
tere end husfolk boede i 3-generationsfami
lier. Denne forskel stemte overens med andre 
forskeres resultater;32 men for Kyndbys ved
kommende afslørede forløbsanalysen, at for
skellen kun var tilsyneladende og blandt an
det skyldtes, at kilderne registrerer gårdfolk 
mere omhyggeligt end husfolk.

I de rapporter, den omtalte Löfgren-artikel 
bygger på, er gårdfolkenes forhold undersøgt 
gennem dynamiske forløbsanalyser, husfolk 
(fiskerne på Harboør) derimod med statiske 
tværsnitsanalyser. Da de to analysemetoder 
er så væsensforskellige, mener jeg ikke, man 
kan slutte noget ud fra en direkte sammen
ligning. Men som jeg allerede omtalte i afsnit 
1, tyder en nøjere undersøgelse af tallene på, 
at der ikke er flere aftægtsfolk på gårdene, end 
i husene på Harboør.

Jeg sætter altså spørgsmålstegn ved, om 
der i 1800-tallet var nogen stor forskel på 
gård- og husfolks praksis med hensyn til 3- 
generationsfamilier.

Og jeg mener ikke, at tværsnitsrcsultater -  
som f.eks. at kun 8 til 13% af landbosam
fundets husstande i 1800-tallet var 3-genera- 
tionsfamilier -  siger ret meget om, hvor al
mindeligt det var for gamle mennesker at bo 
sammen med deres gifte børn -  så længe vi 
ikke kender den ‘maximale’ forekomst. En lav 
andel i befolkningstværsnittct kan udmærket 
dække over en udbredt praksis.

Utrykte kilder
Landsarkivet for Sjælland -  LAS
Kirkebøger 1735-1920 for Kyndby sogn, Horns her
red, Frb. amt.
Kirkebøger fra forskellige tidspunkter inden for 
samme periode fra:
Frederiksborg amt, Horns herred: Gerlev 

sogn, Dråby, Ferslev, Krogstrup, Selsø, 
Skibby, Skuldelev, Vellerup og Ouro 
sogne.

32. Fx. Löfgren red. 1974, s. 59.
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Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Slags
lunde sogn og Lynge-Fredensborg herred, 
Ude-Sundby sogn.

Roskilde amt, Sømme herred: Skt. Jørgens- 
bjerg sogn og Ramsø herred, Rorup sogn. 
Vold borg herred: Sæby, Gershøj, Rye, 
Gevninge og Kirke-Hyllinge sogne. 
Ramme herred: Borup sogn, desuden Ros
kilde domsogn, Roskilde Jomfrukloster 
sogn og Vor Frue sogn, Roskilde by.

Holbæk amt, Løve herred: Sæby sogn. Fra 
Tuse herred Udby, Hagested og Mørkøv 
sogne, fra Merløse herred Sostrup, Sdr. 
Jernløsc og Ågerup sogne samt fra Skip- 
pinge herred Særslev sogn.

Præstø amt, Stevns herred, Magleby sogn. 
Sorø amt, Ottestrup sogn.

Folkelællingslister for Kyndby 1787, 1801,
1834, 1840, 1845, 1850.

Realregister for Kyndby sogn, RI9, ca. 1870— 
1950.

Horns Herred Realregister, 1857, R3.
Horns Herred, Afd. B, Nye Matricul ca.

1845.
Brandforsikrings protokol for Horns Herred 

1800-57.

Lokalhistorisk arkiv i Jægerspris kommune -  
L H A J

Skema til mandtalsliste for Kyndby Krogstrup 
Commune 27.7. 1870.

Afskrift af mandtalsliste for samme kommune, 
18.9.1867.

Rigsarkivet -  RA

Folketællingslister for Kyndby 1860, 1870, 1880. 
Pakken: Danmarks Statistik. Statistisk De

partement. Afgifter af Fæstegårde 1870. Ind
beretning fra Frederiksborg amt 1870...

Pakkerne: Finansministeriets Statistiske Bu
reau. Skematiske indberetninger til oplys
ning om arbejder-befolkningens vilkår ind
samlet i henhold til Indenrigsministeriets 
circulære 11.10.1872. Frederiksborg amt: 
Landdistrikter 1872-73 og Do. ...Frede
riksborg amt: Byer

Matrikelarkivet -  M A

Matrikelkort 1808 for Kyndby sogn, samt an
dre senere matrikelkort.
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Hun duede ikke?
Slægtshistorie -  en lille bid af virkeligheden

Af Agnete Goth Paaschburg

»Hun duer ikke. Det er sørgeligt med den 
Klasse af folket! Sig til din Moder, at hun 
skulle skamme sig! og bliv aldrig du en Druk- 
kcnbold, men det bliver du nok! stakkels 
Barn!«

Citatet er hentet fra H. C. Andersens »Hun 
duede ikke«, som udkom første gang omkring 
1852. Historien kender vi; handskemagerens 
enke vasker for folk i den kolde å og må have 
noget at styrke sig med, og hendes søn tiltales 
af byfogeden med de indledende ord.1

Resten af historien er ikke relevant i denne 
forbindelse. Det interessante er byfogedens 
(borgerskabets) syn på »den Klasse af Fol
ket«, nemlig de fattige. At handskemageren
ken ikke fik fattighjælp, men klarede sig selv, 
påvirkede ikke byfogedens fordømmelse af 
hendes levevis.

Også andre skønlitterære værker videregi
ver et lidet prisværdigt billede af forrige år
hundredes fattige; hvem husker ikke Charles 
Diekens’ romaner og hans syn på fattigfængs
lerne i England på samme tid?

Min interesse for denne gruppe af menne
sker kom, da jeg ville finde ud af, hvad en 
agtværdig brændevinsbrænder i familien 
havde lavet i Sakskøbing. Det viste sig, at han 
var død ret ung, og havde efterladt sig kone 
og både konfirmerede og ukonfirmerede børn. 
Enken dukkede snart op i folketællingerne 
som fattiglem, og alle de gamle fordomme 
dukkede frem samtidig med en vis nysgerrig
hed.

Hvordan var denne enke, min tiptipolde
mor, havnet i den lidet misundelsesværdige 
situation, og hvordan gik det hende og bør
nene efter brændevinsbrænderens død?

1. H. C. Andersen: Eventyr og Historier Andet 
bind. København 1905. s. 51.

Selv om denne familie jo ikke kan siges at 
repræsentere danskere, endsige lolliker som 
sådan, så kan dens historie alligevel fortælle 
lidt om, hvordan det var at leve i Danmark 
for 150 år siden i en lille by i provinsen. Efter 
en kort beskrivelse af familien vil jeg se lidt på 
social mobilitet og på familiekontakt.

Familiebaggrund
Ane Jensen Goth blev født d. 10. februar 
1799, og døbt d. 13. februar s.a. i Magleby 
Kirke, som uægte datter af Kirsten Ditlevs- 
datter og Jens Christensen, begge fra Norden
brogård på Sydlangeland. Ved folketællingen 
1801 boede Ane Jensen ikke hos sin mor, men 
hos sin morfar og mormor, Ditlev Kristensen 
og Anne Larsdatter i Tryggelev sogn. De var 
begge 64 år, og Ditlev Kristensen ernærede 
sig som daglejer.2

I 1812 blev Ane konfirmeret i Magleby 
Kirke. Senere kom hun i tjeneste på gården 
Frederiksberg i Humble sogn. Dér må vi-for
mode, at hun har lært sin senere ægtefælle, 
Frederik Goth at kende. Hans søster var gift 
med ejeren af Frederiksberg, Hans Bech. Den 
9. april 1819 blev Jørgen og Ane gift på Fre
deriksberg. Ane var da 20 år (21 ifølge kirke
bogen) og Frederik var 28 år. I kirkebogen 
noteredes det, at Frederik snart ville være 
brændevinsbrænder i Sakskøbing, og Frede
rik var allerede bekendt med forholdene på 
Lolland. Hans bror Christian boede i Sakskø
bing med sin kone Pouline og deres børn, og 
han og Frederik havde begge arbejdet som

2. Folketællingen 1801, Tryggelev sogn.
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skrivere på Orebygård hos hr. Oxenbølle om
kring 1807?

Ane og Frederik Goth fik hurtigt stiftet fa
milie.4Det ældste barn, Jørgen, blev født d.
14. august 1819. I de næste 18 år fødtes 
endnu 8 børn, hvoraf en søn døde ganske 
spæd, og endnu en søn døde 18 måneder 
gammel. Det blev til i alt 6 sønner og 3 døtre.

Frederik Goth gav indtil 1837, hvert år 
undtagen 1827, sit bidrag til fattigkassen. Det 
varierede mellem 2 og 4 rigsdaler og blev i alt 
til næsten 50 rigsdaler.’

Familien blev altså hurtigt ganske om
fangsrig med ni børn, hvoraf syv overlevede 
konfirmationsalderen. Ikke alle børnene bo
ede hjemme på samme tid. Efter Jørgens kon
firmation i 1833, blev han snedkerlærling hos 
en snedker i Sakskøbing, Johan Christoffer 
Johansen, og boede hos ham og hans familie?’ 
I 1834 boede endnu et familiemedlem hos 
Ane og Frederik Goth. Det var Kirsten Dit- 
levsdatter, nu 65 år og enke, som var flyttet 
ind hos sin datter og svigersøn/ Vi har et 
samtidigt billede af familiens boligmæssige 
omgivelser. Frederik Goth måtte forsøge at 
sælge sin gård på auktion, og byfogeden 
Ravnkilde skrev et udkast til en annonce til 
Berlingske Tidende. Beskrivelsen lyder:

»Gaarden bestaar af et Forhus på 21 
Fag, hvori er Beboelseslejlighed, og et 
komplet Brændevinsbrænderi, et Side
hus paa 8 Fag og et Baghus paa 5 Fag. 
Alt Mur- og Bindingsværk med Tegltag 
og hvortil hører en rummelig Gaards- 
plads, en Grund paa ca. 2 tdr. Land og 
en Jordlod paa ca. 3% tdr. Land. Den er 
fordelet beqvemt beliggende og indrettet

3. Sakskøbing pastorats communionsbog
1802-29. 1

4. Folketællingen 1834, Sakskøbing.
5. Fattigprotokollen, diverse år.
6. Folketællingen 1834, Sakskøbing.
7. Kirsten Ditlevsdattcr er godt nok opført som 

enke i folketællingerne 1834 og 1840, men da 
hun dør, bliver hendes mands navn opgivet som 
Ditlev Kristensen, altså hendes fars navn. Hun 
har formodentlig slet ikke været gift, men har 
ment, at en enketitel var mere passende end 
’ugift’.

for Handel i forening med Brændevins
konditionerne forinden 1st Auction til 
Eftersyn paa mit Kontor.

Ravnkilde 24/6-1838«“

Året efter døde Frederik Goth, ifølge kirkebo
gen af apopleksi. Den ældste datter, Ane 
Cathrine, var blevet konfirmeret i 1836, og 
den næstældste søn, Theodor samme år som 
faderens død. Ved folketællingen i 1840 boede 
kun de fire yngste børn hos moderen og mor
moderen. Theodor blev snedkerlærling som 
sin bror Jørgen, der drog til Slesvig. De tre 
næste børn, Adolph, Erhardine og Camilla 
blev konfirmeret i hhv. 1840, 42 og 45. Bør
nene klarede sig rimelig godt i skolen. Deres 
eksamenskarakterer viser os, at Jørgen, Theo
dor og Erhardine opnåede de bedste resulta
ter, mens Adolphs karakterer kunne have væ
ret bedre.9

Som annonceudkastet til auktionen over 
Frederik Goths gård viser, var der ikke meget 
tilovers til arvingerne, da han døde d. 11. maj
1839. Samme dag overtog en af hans kredi
torer, enken efter en købmand i Rødby, går
den, og solgte den videre til købmand Harder 
i Sakskøbing, som Frederik Goth i forvejen 
havde pantsat sit billard til.10 Indboet i hjem
met blev registreret af skifteforvalteren og 
vurderet til 168 rd. 3 mk. og 8 sk., dog minus 
26 rd. 1 mk., som var vurderingen for de 
effekter, der tilhørte hans svigermoder. De 
var i skyndingen blevet regnet med til døds
boet.

Efter en betænkningstid på ca. fem måne
der måtte Ane Goth opgive at betale den 
gæld, som hendes mand havde skabt sig. Da 
boet var gjort op, skyldte det 1.816 rd., deraf 
1.500 rd. til Frederik Goths mor, madam Ma-

8. Bilag til skiftedokumenterne efter Fredrik Goth, 
koncept til brev til Berlingske Tidende. Det kan 
ikke konstateres om annoncen har været bragt i 
avisen, da den ikke er tilgængelig på hverken 
Det kgl. Bibliotek eller Universitetsbiblioteket 
for juli måned 1838.

9. Skolekommissionens forhandlingsprotokol 
1825-55. Sakskøbing Rådstuearkiv.

10. Panteregisteret 1833-68. f. 70.
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Kort over Sakskøbing købstad 
1859. Kilde: Trap:
Danmark. 1. udg. Første del 
s. 807. Stor var byen ikke, ca. 
1000 alen fra nord til syd og 
800 fra øst til vest. 
Indbyggertallet i 1840 var 
852 og i 1850 917 indbyggere.

ren Goth på gården Cathrineberg i Humble 
sogn på Langeland. Indtægterne på ca. 100 
rd. fra auktionen over boets løsøre rakte ikke 
langt i den sammenhæng.11

11. Skifteprotokol 1835—66. f. 103, llllTog 130fL

Fattighjælp og enkestand
Allerede under Frederik Goths sygdom kom 
familien i kontakt med fattigvæsenet. Ved fat
tigkommissionens møde i april 1839 notere
des det, at der var udbetalt 4 rigsdaler i »ex- 
traordinær Understøttelse til brændevins-
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brænder Goth i hans Sygdom, som Laan.« 
Igen ved mødet d. 1. juli 1839 var der udbe
talt 4 rigsdaler. Den oktober 1839 er der til
stået Goths enke »indtil videre« et brød om 
ugen. Hjælpen fortsatte i begyndelsen af 
1840, blandt andet under ny sygdom, og fa
milien kom på forsørgclsesplanen fra og med
1840.

De første år blev familien boende i gården i 
Søndergade, og fattigvæsenet betalte husleje 
og 18 rigsdaler pr. kvartal til mad. Familien 
fik desuden et tilskud på to brød om ugen. I 
forsørgelsesplanen for 1843 er Ane Goth, hen
des mor og to børn flyttet ind i fattighuset, 
hvor hendes svigerinde Pouline Lund, enke 
efter Frederiks bror, bager Christian Goth i 
forvejen boede. I tre år var forholdene uæn
drede for familien. Efter Camilla Emilies kon
firmation i 1845 var Oluf Peter eneste hjem
meværende barn, men beløbet til mad mm. 
på 8 rigsdaler og 4 mark, der var fastsat i 
1843, forblev uændret indtil sommeren 1848.

Ved kommissionens møde d. 3. juli 1848 
blev det bestemt, »at den Understøttelse som 
Brændevinsbrænder Goths Enke hidtil har 
nydt, hvad Penge og Brød, ophører fra dato, 
da hendes gamle Moder er død og det sidste 
uconfirmerede Barn forsørges andetsteds.«

Kirsten Ditlevsdatter var død d. 17. april 
1848, ca. 82 år gammel, og børnene var efter
hånden spredt. Hvor Oluf Peter var kommet 
hen vides ikke. Den 25. maj 1848 var Camilla 
draget til København for at forsøge sig dér, 
17% år gammel.12 Datteren Erhardine Juli
ane døde kun 22 år gammel i 1850, og via 
hendes skifte far vi at vide, hvor hendes sø
skende da befandt sig. Jørgen og Theodor var 
begge i Ottensen, en landsby i nærheden af 
Hamborg. Adolph og Ane Cathrine var i 
Slots Bjergby syd for Slagelse, hvor Adolph 
havde giftet sig. Camilla var stadig i Køben
havn, hvor hun ernærede sig som syerske, og 
Oluf Peter var til søs. Erhardine efterlod sig 
en lille sum penge, omkring 64 rigsdaler, som 
hun måske havde arvet fra sin farmor, Maren 
Goth på Langeland, der var død i 1845.13 Ane

12. Sakskøbing kirkebogs afgangslistc.
13. Skifteprotokol 1835-66, f. 279 og 302.

Goth fik halvdelen af pengene, og hendes 
børn delte resten mellem sig.

Men 30 rigsdaler rakte ikke langt nok. Ane 
Goth blev boende i fattighuset en del år. I 
folketællingen 1850 betegnes hun som fattig
lem, i 1855 oplyses det, at hun vasker for folk. 
I slutningen af 1856 besluttede fattigkommis
sionen at tildele Ane Jensen Goth en ledig 
portion af Fru Thcstrups legat. Det gav 
hende ca. 20 rigsdaler om året. Portionen var 
blevet ledig, da Ane Goths svigerinde, Pou
line Lund døde d. 21. maj samme år. Med 
denne hjælp i ryggen Hyttede Ane ud af fattig
huset d. 23. februar 1857. Ved folketællingen 
1860 var hun blevet husholderske for farver
mester Peter Petersen på 26 år i Sakskøbing. 
Hun var da 60 år.

Familien var spredt over et stort område, og 
man kunne tænke sig, at kontakten mellem 
familiens medlemmer gik tabt. Men det var 
ikke tilfældet. Der var en nær kontakt i Anes 
familie som i mange andre familier. Familien 
var det nærmeste sikkerhedsnet man havde. 
Ane selv boede som plejebarn hos sine bed
steforældre, et ikke ualmindeligt fænomen. 
Anes døtre boede på skift hos deres mor, og 
Ane Cathrine og Adolph fulgtes ad i mange 
år i tjenste, først på Havløkkegård i Østofte 
sogn, så i Slots Bjergby. Jørgens datter Er
hardine (opkaldt efter sin faster) flyttede til
bage til Lolland og havde kontakt med sin 
farmor, og hendes søster Adolphines (opkaldt 
efter sin farbror) søn kom i pleje hos sin mo
ster og onkel. Familiesammenholdet var in
takt, til trods for de store afstande.

Ni år senere, d. 1. marts 1869 bemærkes 
det, at Madam Goths datter Ane Cathrine 
døde i morges. Hun var altså tilbage i Sakskø
bing, og hun har formodentlig boet hos sin 
mor. Hun efterlod ifølge protokollen intet, så 
der er ikke udarbejdet nogen liste over hendes 
arvinger. Hun var ugift.

Aret efter, ved folketællingen 1870, boede 
Ane Goth sammen med sin yngste datter Ca
milla i Søndergade (matr. 91a). Ane Goth var 
71 (folketællingen siger 77), og ernærede sig 
som vaskekone, mens Camilla, der stadig var 
ugift, var syjomfru. I december 1872 var Ca-
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Frederik Goth, malet i 
Sakskøbing ca. 1830. Selvom 
forretningen måske ikke gik så 
godt, kunne der blive råd til 
at lade sig forevige!

milla på besøg i København, hvor hun døde 
d. 15. december, 41 år gammel.

De næste 8 år af Anes liv ved vi ikke meget 
om. Ved folketællingen i 1880 boede hun i 
Søndergade (matr. 106) på kvisten. Hun var 
da 81 år og levede af legatet og af »privat 
hjælp«. Hun havde sin egen husholdning i 
kvistlejligheden, der bestod af stue, sovevæ
relse og køkken.

Den 15. oktober 1883 døde hun, mens hun 
var på besøg på Svanevig Mølle mellem 
Bandholm og Reersnæs. Dér boede Hans og 
Erhardine Møller og plejesønnen Vilhelm. 
Ane Goth døde altså i huset hos sit barnebarn 
Erhardine og sit oldebarn Vilhelm. Kirkebo
gen for Bandholm sogn siger, at hun døde af 
vandsot. Hun blev begravet i Sakskøbing d. 
19. oktober 1883.

Skiftet
Skiftet efter Ane Goth er interessant. Hendes 
arvinger var hendes tre ældste sønner, Jørgen 
og Theodor i Hamborg og Adolph i Slots 
Bjergby. Den yngste søn Oluf Peter ansås 
ikke for arving, da han havde været »sporløst 
forsvundet over 20 aar«.

Ved registreringen af hendes ejendele var 
foruden skifteforvalteren og hans fuldmægtig, 
også Hans Møller tilstede. Skiftet giver et 
tydeligt billede af Ane Goths kvistlejlighed. 
Stuen var møbleret med fire lænestole, en 
kommode, en dragkiste og et bord. I sove
kammeret var der et klædeskab, to kister, et 
bord og en seng. Det er ikke så meget møb
lerne, men mere indholdet af kisterne, skabet 
og kommoden, der er imponerende. Den
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gamle dame, der længe havde været afhængig 
af fattigvæsenet, og derefter havde opretholdt 
livet ved at vaske for andre, havde indbo til 
en anslået værdi af 581 kr. og 10 øre, der
iblandt sølvskeer, andre sølvgenstande, en 
mængde sysager, 26 bøger, syv skilderier og 
familieportrætter. Ud over de registrerede 
genstande forefandtes 74 kr. i kontanter og en 
sparekassebog på 1.600 kr.

Den 19. november samme år kvitterede 
sønnen Adolph for brødrenes arv således:

»Jeg undertegnede A. Goth, der i For
ening med mine 2 myndige Brødre er 
eneste og myndige Arvinger efter vor den
15.te October d.A. afdøde Moder Ane 
Cathrine Goth angiver herved paa Tro 
og Love og under Eds Tilbud paa mine 
egne og mine Brødres Vegne, at Alt hvad 
bemeldte vor Moder har efterladt sig til 
Arv ikke overstiger 1600 skriver sexten 
Hundrede Kroner og indbetaler herved 
den lovbefalede 1 Procent Arveafgift 
med 16 kr.
Det bemærkes, at Alt hvad vor Moder 
har efterladt sig har hun erhvervet sig 
som Enke, thi ved hendes Mands Død i 
1839 ejede vore Forældre intet.

p.t. Sakskøbing d. 19. november 1883 
A. Goth«14

Samme dag betaltes 430 kr. til fattigvæsenet, 
som derefter ikke havde noget krav på resten 
afarven. Ane Goths gæld til fattigvæsenet var 
betalt, formodentlig med penge fra en auktion 
over løsøret, undtaget de genstande, som gik i 
arv til familien.13

Social mobilitet
For Ane Jensdatter Goth havde livet budt på 
opgang og nedgang. Hun var født uden for

14. Skifteprotokol 1866-90, f. 274.
15. Regnskabsbog over Hjælp til de enkelte Fat

tige 1838-75, s. 5. I princippet var fattighjælp 
et lån, der skulle betales tilbage, hvis eller når 
fattighjælpsmodtagcren kom til penge.

ægteskab, og havde som barn boet hos sine 
bedsteforældre. Hun tjente på en af de store 
gårde på Sydlangeland, og blev gift med en 
søn fra en af de andre store gårde. Dette 
giftermål var helt givet et ’trin’ opad på den 
sociale rangstige. Fra Langeland flyttede de 
nygifte til Sakskøbing, hvor Frederik Goth 
nedsatte sig som brændevinsbrænder i stor 
stil. Gården i byen havde i forhuset 21 fag til 
gaden, 8 fag i sidehuset og 5 fag til baghuset. 
Billard havde han også, men noget tyder på, 
at forretningen ikke kunne løbe rundt. I 1831 
måtte han låne penge, i alt 1.600 rigsdaler af 
sin moder, og i 1837 nok 100 rigsdaler. Fra at 
have levet en behagelig borgerskabstilvæ
relse, måtte resten af familien efter Frederik 
Goths død hurtigt se sig afhængig af fattig
kommissionens beslutninger om at yde dem 
hjælp. Det har næppe hjulpet meget på fami
liens status, at de stadig i nogle år holdt sig 
uden for fattighuset. I en lille købstad har 
ikke mange forhold kunnet holdes skjult, og 
da specielt ikke efter auktionen over løsøret d. 
28. oktober 1839.

Arene i fattighuset har sikkert ikke været 
morsomme, selvom Ane Goth ikke var alene. 
Hendes svigerinde Poulinc Lund havde al
lerede boet der i en årrække, og der var 
mange andre håndværkerenker i både fattig
huset og Juniors Hospital, en stiftelse, der var 
nabo til fattighuset. Snart efter hun var flyttet 
ind i fattighuset, var der ikke flere børn at 
forsørge. Erhardine var død og Ane Goth 
havde arvet lidt penge efter hende. Da hun 
ydermere havde faet Fru Thestrups Legat, 
flyttede hun ud af fattighuset for at klare sig 
selv. Og hun klarede faktisk sig selv uden 
fattigvæsenets hjælp indtil sin død. I mange 
år arbejdede hun som husholderske og vaske
kone. I perioder havde hun en datter boende, 
som kunne hjælpe til ved at arbejde som syer
ske, og i 1880 hedder det sig, at hun levede af 
legat og privat hjælp. Da hendes skifte viser, 
at hun havde haft meget værdifuldt indbo, og 
at hun efterlod sig ikke mindre end 74 kr. 
kontant og 1.600 kr. indestående i en spare
kasse, må den private hjælp have været om
fattende. (Til sammenligning kan nævnes, at 
en adjunkts startløn ved Sorø Akademi i 1892
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Foto af Fattighuset i Sakskøbing og aj Juniors Hospital, ca. 1935. Kilde: Lokalhistorisk Arkiv, Sakskøbing.

var 1.800 kr. om året.1*’ Det er usandsynligt, 
at hun skulle have arvet i større stil. Hun 
havde ikke nogle helsøskende, og da hendes 
mor døde i fattighuset uden at efterlade sig 
noget, kan hun formodentlig ikke have arvet 
noget fra sin egen side af familien. Heller ikke 
fra døtrene arvede hun andet end de ca. 30 
rigsdaler fra Erhardine, og sønnerne havde 
hun heller ikke arvet. Oluf Peter havde fami
lien ikke hørt fra i 20 år, og de tre andre 
sønner var stadig i live og arvede deres 
mor.

Det rimeligste forklaring på Ane Goths vel
stand i 1883 er, at den private hjælp må være 
kommet fra hendes tre sønner, Jørgen, Theo
dor og Adolph. Adolph var blevet gårdejer i 
Slots Bjergby og gift med sin kusine, og en af 
deres sønner blev senere forvalter på herre
gården Søholt i Krønge sogn, ca. 14 km syd-

16. J. E. F. Hansen: Kilder til levestandarden i Dan- 
mark 1850-1900. S. 30.

vest for Sakskøbing. Om de to sønner i Hol
sten ved vi ikke meget, ud over, at en datter af 
Jørgen blev gift med mølleren på Svanevig 
Mølle og at en anden blev gift med en gas
opsynsmand, og at en søn af dette ægteskab 
blev plejebarn i Svanevig Mølle. Da Erhar
dine blev gift med sin møller i 1880, blev det 
oplyst, at Jørgen Goth ernærede sig som bil
ledskærer, en udløber af hans uddannelse 
som snedker.1'

Blandt Ane Goths efterladenskaber var 
flere syskrin og æsker med sysager, sølvfinger- 
bøl og lignende. Disse har hun formodentlig 
faet efter sine døtre.

Arene under fattigvæsenet var en lang 
nedgangsperiode for Ane Goth, og de 
måske 20 år efter fattighuset, hvor hun er
nærede sig som husholderske og ved at vaske

17. Kirkebog Østofte sogn 1880, 9. april.
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1819
Ane Jensdatter & Frederik Goth

Jørgen Theodor Ane Cathrinae Theodor Adolph Erhardine Camilla Oluf Peter
1819- 1820-20 1822-61 1823- 1826- 1828-50 1830-72 1834-35

Oluf Peter 
1 1837-

Ane født 1799

konfirmeret 1812

gift med Frederik 1819
Jørgen 
Theodor 
Ane Cathrine 
Theodor

Adolph
Erhardine
Camilla

Oluf Peter

Oluf Peter

F
A
T
T
I
G
H
J
Æ
L
P
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Hun duede ikke?

for folk i byen, som hun før i tiden havde 
omgåedes på lige fod, kan heller ikke have 
været rare. Oven i hendes økonomiske kvaler 
mistede hun alle sine tre døtre, der havde 
støttet hende.

At hendes sidste år tilsyneladende var 
trygge i økonomisk henseende, og at hun 
havde nær kontakt med familien, må have 
været en stor, omend noget sen lettelse for 
hende. Der kan ikke herske tvivl om, at Ane 
Goths liv har ført hende både opad og nedad i 
den sociale sfære, og at hun fik prøvet lidt af 
hvert i sine 84 år.

Et spændende liv
Der er ingen tvivl om, at Ane Goths liv på os 
virker spændende. Hendes liv var mere om
tumlet end de flestes, både dengang og nu. Af 
hendes ni børn overlevede hun de seks, og 
hun var enke i 44 år! Den ældste søn var 19 år 
og den yngste kun to, da deres far døde, og 
Ane Goth stod tilbage med ansvaret for fem 
ukonfirmerede børn, foruden at hun havde 
sin da 75-årige mor boende. At hun var født 
udenfor ægteskab og voksede op hos sine bed
steforældre, har sikkert givet hende en god 
psykisk ballast til at stå imod de barske tider, 
hun oplevede som enke. Hendes relativt korte 
periode som gift med en ’velhavende’ og agt
værdig borger i Sakskøbing, boende i en af 
byens største gårde, fik hende ikke til at 
glemme, at manuelt arbejde kunne være ve
jen til selvrespekt og uafhængighed.

Vi ved ikke hvordan forholdet mellem Fre
derik og Ane var, men ægteskabet var næppe 
arrangeret, i hvert fald ikke af Frederiks mor. 
Hans far var død nogle år før. En tjeneste
pige, født udenfor ægteskab, med en morfar, 
der var inderste, har bestemt ikke været anset 
for ’el godt parti’. Og gravid var Ane jo også! 
Om flytningen til Lolland har været en slags 
flugt fra Anes fortid ved vi heller ikke, men 
det kan have været langt lettere for de nygifte 
at starte den fælles tilværelse langt væk fra 
familien.

Uanset hvad Sakskøbings borgere har 
ment om Ane Goth, viste hun dem, at hun 
ikke gav op i økonomiske trængte situationer.

At hun levede længe nok til at nyde godt af 
sønnernes fremgang, var dog måske noget af 
en tilfældighed. Var hun død 10 år før, havde 
vores billede af hendes skæbne været et gan
ske andet.

Efterskrift
Fattighjælp var den eneste form for sikker
hedsnet, der eksisterede i Sakskøbing i de 
forrige århundreder, når vi regner diverse pri
vate legater med som en del af fattigvæsenet. 
Da det var fattigkommissionen, som besty
rede disse legater, har det i høj grad virket 
som en helhed.

Det var altovervejende kvinder, der fik 
hjælp fra fattigvæsenet i Sakskøbing. Det var 
enker og andre kvinder uden en mandlig for
sørger, som afen eller anden årsag ikke kunne 
opretholde livet for sig selv og eventuelle af
hængige børn, der måtte bede kommissionen 
om hjælp. Desuden var der nogle få ældre 
ægtepar, og nogle få gamle og uarbejdsdyg
tige mænd, der fik hjælp. Ud over disse grup
per af fattighjælpsmodtagere, var der en stor 
gruppe børn, der enten var forældreløse, eller 
hvis forældre ikke kunne forsørge dem. (18)

Det var ikke omstrejfende tiggere, der mod
tog hjælp i Sakskøbing. Det satte alene fattig
lovgivningen en stopper for. Mange af kvin
derne var håndværkerenker, enker efter 
mænd, der havde fået en uddannelse, men for 
hvem det ikke var lykkedes at spare midler 
op, som kunne hjælpe deres enker over øko
nomiske kriser. Andre af kvinderne var enker 
efter daglejere og ’små-embedsmænd’, hvis 
løn heller ikke rakte til andet end det daglige 
brød. Ane Goth er et godt eksempel på en 
enke efter en tilsyneladende velhavende 
mand, som gik fallit og døde, uden at efter
lade sig noget, som familien kunne leve af.

Om den personcentrerede historie kan man 
sige, at den i mange tilfælde har større gen
nemslagskraft, og umiddelbart gør et større 
indtryk på læseren end den mere traditionelle 
historie.19 Men man må gøre sig klart, at man

19. Centreret om ’almindelige’, ikke indflydelses
rige mennesker.
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ikke uden videre kan generalisere ud fra en 
enkel livsskildring. Man må tage dette ’case- 
study’ som et udtryk for hvordan det kunne 
være.

I mindre målestok har den personcentre
rede historie først og fremmest til formål at 
være appetitvækker, at vække interessen for

en del af historien, som ikke før har vakt 
læserens nysgerrighed. Desuden kan denne 
form for historieskrivning måske få slægtsfor
skere til at interessere sig nærmere for andre 
emner og lokaliteter, end dem, der er tæt 
knyttet til slægtens ve og vel.
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»...indlejret i m ange-ja muligvis i hvilken 
som helst -  af hverdagens begivenheder 
ligger der et koncentrat af et helt århun
drede«.
(Feter Høeg: Forestillingen om det 20'år- 
hundrede, 1988).

Bodils Barndom
Den skønlitterære forfatter Marianne Larsen 
påbegyndte i 1989 med udgivelsen af Gæt hvem 
der elsker dig en romanrække, der skildrer pi
gen Bodils opvækst i et dansk provinsmiljø, 
nærmere bestemt omegnen af Kalundborg i 
1950erne og 1960erne.

Mens slægten -  repræsenteret ved bedste
forældrene -  er fiskerbønder, så glider hendes 
forældre efterhånden ind i heltids industri
arbejde, skønt de bliver boende på ejendom
men og skønt i hvert fald faderen fastholder, 
at han først og fremmest er landmand. Mo
deren far eksempelvis job på det stærkt eks
panderende Carmen Curlers. Bodil selv bli
ver det led, som ikke rigtig længere hænger 
sammen med kæden bagud. Hun far som den 
første i familien realeksamen, siden studen
tereksamen, og stiler dermed ind mod byer
nes voksende mellemlag af bogligt uddan
nede.

Det er romanprojektets kunstneriske ærin
de at skildre, hvordan Bodil må tilegne sig et 
nyt sprog og en ny omverdensorientering, 
som er radikalt anderledes end den bagage af 
erfaringer, der knytter sig til fiskerbøndernes 
og dermed opvækstens livsverden. I nærhe
den af hjemmet ligger en lille landskabsfor
mation, en landtange ud i Kalundborg Fjord, 
som hedder Gisseløre og i lokaltale blot Øret: 
»Det er, fordi her kan jorden høre, hvad him
len siger, så hedder det Øret ...Det siger 
Mormor«. Men på Gisseløre er et mægtigt 
netværk blevet placeret, radiostationen med

master og tårne, og Bodil spekulerer bekym
ret over, om jorden nu vil kunne høre, hvad 
himlen fortæller.

Bodils hjem kaldes Stenhuset. Det ligger på 
en klint af ler, sand og sten, som lokalt altid er 
blevet kaldt Stenbunken. Huset har en revne i 
gavlen. Det har det altid haft; sprækken stam
mer fra den gang, murværket satte sig, og der 
er ikke nogen, der hidtil har spekuleret på det 
som noget problem. Indtil en ingeniør fra den 
nærliggende klinkefabrik en aften holder et 
foredrag i forsamlingshuset. Om den grund, 
lokalitetens huse er bygget på, fortæller han: 
»Det er plastisk ler. Det forskubber sig under 
dem«. Plastisk ler-ordene bliver dæmoniske, 
det velkendte område med dets klinter og små 
oversvømmelser og rytmer far en ny dimen
sion af farlighed og fremmedhed. Revnen i 
Stenhuset far faretruende karakter. En ny tids 
ord og begreber har med et slag forandret og 
fremmedgjort den fortrolige verden. En til
værelse, der byggede på traditionelle og sta
bile erfaringer, glider som på plastisk ler, der 
i øvrigt er et værdifuldt materiale for den 
lokale klinkefabrik, der ved at fa adgang til 
grunden under husene kunne udvide produk
tionen og skabe flere moderne industriar
bejdspladser. Skabe udvikling og fremskridt.

En moderne folkevandring
Den økonomiske og teknologiske udvikling 
skabte grunden under velstandssamfundet og 
udløste en moderne folkevandring i Danmark 
i årene mellem 1950 og 1970. En række tradi
tions- og livsformsbærende erhverv, knyttet 
til landbrug, småhåndværk og lokalhandel 
mistede terræn, mens industrien blev økono
misk dominerende, og de nye mellemlag af 
bogligt uddannede blev absolutte smagssæt
tere, kulturbærende og meningsdominerende. 
De såkaldt »store årgange« af børn, der popu-
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lært sagt cr produceret bag mørklægnings
gardinerne i de kolde vintre i begyndelsen af 
1940rne, fik så at sige historien foræret som 
en række af muligheder for uddannelse og 
siden fast lønindtægt fra jobs i det offentlige, 
mens deres forældre er flyttet mindst én gang 
og har bosat sig i de moderne satellitter af 
parcelhusbyggerier, der har ophævet grænsen 
mellem land og by.

Samtidig blev andelslandmanden, hus
manden, den lille købmand og den klassebe
vidste industriarbejder frataget deres hidtil 
selvindlysende roller i historien. Et folk af 
relativt fastboende forandredes til et moderne 
»nomadefolk«: jobmæssigt, økonomisk, poli
tisk, religiøst, moralsk og navnligt bevidst
hedsmæssigt blev der skabt opbrud og et pen
dul med nye svingningstakter sat i gang.

De nye elektroniske massemedier samt 
stærkt udvidede skole- og uddannelsesmulig
heder sørgede for den sidste fernis på det 
bræt, som ændrede økonomiske og sociale vil
kår allerede havde tilhøvlet. Gamle forskelle 
og lokalt centrerede samfund ophørte med at 
bestå. Det er beklageligt, fordi også rigdom
me af egnsbetonede vaner og dialekter der
med forsvandt, men samtidig absolut ikke at 
beklage, fordi en række benhårde, kyniske 
stemplingsmaskiner, undertrykkelsesformer 
og tørre tærsk også røg med. Et nyt urbant 
gennemsnitsdanmark rejste sig nu med for
stædernes livsform og den moderne udgave af 
en kernefamilies forbrugsmønster som cen
trum.

1 Dansk socialhistorie, hd 7, 1980, som dækker 
perioden 1940-83, er ændringerne i befolk
ningssammensætningen fremstillet. En mere 
markant skildring af skiftet fra landbodomi
nans til byboens og lønmodtagerens Dan
marksbillede findes i Søren Mørch: Den nye 
Danmarkshistorie 1880-1960, 1982. Den vold
somste omvæltning sker i landboernes livs
verden. Det har en række etnologer behand
let. Eksempelvis Palle Ove Christensen: En 
livsform på tvangsauktion, 1982, Gunnar Sol
vang: Husmandsliv. En etnologisk skildring a f  livs
vilkårene i Rønhavekolonien på Als 1925-80, 1984, 
Johannes Møllgaard: Landbrugets livsformer, 
1984, samt Marianne Zenius: Landbokvinden i 
det 20. århundrede, 1982. Endelig er der det

centrale teoretiske værk om livsformsunder
søgelser, Thomas Højrup: Det glemte folk. Livs
former og centraldirigering, 1982, der bygger på 
undersøgelser af udvalgte familier i Salling. 
Dette værk skabte et opbrud i etnologien med 
sin introduktion til el strukturelt, analytisk 
livsformsbegreb. Desværre er det ikke ube
tinget et positivt opbrud. Mens etnologiens 
styrke har været dens stoflige konkrelhed, så 
har Højrups rummelige kategorier været med 
til at skubbe efterfølgende folkelivsundersø- 
gelscr over i nogle abstrakte begrebsdannel
ser, som tenderer mod at undergrave kon
kretheden og stofligheden. En fornyet inter
esse for lokalhistorie er et synligt resultat af, at 
mange har oplevet en udviskning af traditio
nelle forskelle og en anonymisering af livsfor
merne. Dertil kommer den stadig større inte
gration i et fælles-Europa. I disse år opstår og 
vokser en lang række små lokalhistoriske for
eninger og arkiver. De er som regel spæn
dende at besøge, for de er iværksat og drevet 
af lokale ildsjæle, der brænder for deres histo
rie. Disse lokalarkivcr eller -foreninger be
skæftiger sig oftest med det område, som sog
net afgrænser, dvs. at de i erindringen genop
retter det gamle lokalsamfund: den admini
strative og politiske enhed, som sognene ud
gjorde gennem et årtusinde, indtil de nye 
storkommuner tog over senest 1. april 1970.

I dag følges administrative inddelinger og 
kulturelt bestemte lokalgrænscr sjældent ad. 
Derimod svarede de mange sogne- og køb
stadskommuner, der eksisterede før loven om 
storkommunerne trådte i kraft, tilsynela
dende ofte til en folkelig opfattelse af tilhørs
forhold. Det vakte en ikke helt ringe folkelig 
rørelse, da da de tidligere kommunegrænser, 
der i de fleste tilfælde var identiske med kirke
sognene, blev administrativt sløjfede, og der 
skete sammenlægning til i alt 275 primær
kommuner. I landkommunerne skulle det ene 
minicenter ikke have noget af at dele status 
med eller måske ligefrem blive underlagt na
bosognets tilsvarende center. Derfor tog en 
lang række af de nye landkommuner navn 
efter én eller anden ubetydelig lokalitet i ste
det for at gøre en af de gamle kommuners 
navne til det fælles. Kommuner med omegns- 
status til en købstad skulle tilsvarende heller
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ikke have noget af at blive ædt med hud og 
hår -  og få højere skatteprocent -  af den 
større bykommune.

Det blev de nu alligevel! Sognerådenes for
handlingsprotokoller op til den tvungne over
givelse i 1969-70 er tavshedsbelagte materia
ler, men kan man i forskningsøjemed få ad
gang til dem, kan de være guldgruber til for
ståelse af et stykke dramatisk nutidshistorie.

Men de gamle kommunegrænser trives alt
så i bedste velgående, naturligt nok stærkest 
hos den midaldrende og ældre del af befolk
ningen. Måske netop fordi de hævdvundne 
afgrænsninger blev ophævet ved en centralpoli
tisk beslutning, lever de nu mange steder vi
dere som næsten mytologiske grænser i lokal
bevidstheden.

Det er et markant eksempel på, at admini
strative grænser forvandles til kulturelle eller 
identitetsmæssige afgrænsninger. Men på 
hvilke præmisser? For de gamle kommuner 
har i en vis forstand aldrig haft så stor be
vidsthedsmassig betydning, som da de blev ned
lagt. En epoke med dens frembringelser tyde
liggøres og træder frem i en aura, når epoken 
går under, som den tyske kulturkritiker Wal
ther Benjamin formulerede det. Den kan sæt
tes i tale og gøres til genstand for en sym
bolisering, fordi der er skabt en indsigtsgi
vende afstand.

Bevidsthedens lokalhistorie
Bevidsthedshistorie er et nyere videnskabeligt 
område, der undersøger værdiopfattelser og 
holdninger i en given social og kulturel sam
menhæng, og som analyserer forholdet mel
lem herskende og beherskede tankeformer på 
et givet tidspunkt. En bevidsthedsform, der 
har domineret i en befolkningsgruppe på et 
eller andet tidspunkt, har som regel efterladt 
sig kildemæssige spor, for det er de domi
nerende bevidsthedsformer, der bliver histo- 
rieproducerendc. Men bevidstheden er større 
og mere omfattende end de spor, den måtte 
have efterladt sig. Bevidsthedsdannelsen 
rummer også drømme, forestillinger, ønsker 
og valgmuligheder. Den rummer i sig en 
række mulige spor, en række mulige historier,

der ikke materialiserede sig, og som det derfor 
er vanskeligt at gribe om, men som ikke desto 
mindre var en del af bevidstheden og dermed 
et stykke levende eller levet kultur.

Et omfattende eksempel på kultur- og be
vidsthedshistoriske studier og materialesam
linger findes i forsknings- og formidlingspro
jektet: Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse, 
der er udkommet med mere end 20 bind un
der hovedredaktion af Povl Schmidt fra 
Odense Universitet siden 1975. Hovedparten 
af bindene i denne serie beskæftiger sig med 
emner fra perioden 1880 til 1920, men en 
række synsvinkler og metodiske greb er sær
deles anvendelige på samtidshistoriske for
hold. Specielt kan man pege på Povl 
Schmidts udgivelse af Severin Veiersøes dag
bog under titlen Hendes ansigt i ethvert pigean
sigt, 1987, hvor der i efterskriftet »fiktionens 
virkelighed« føres en diskussion om arbejdet 
med et fortalt stofsom indgang til forståelsen 
af de mange måder, erfaringer tilegnes på. 
Det er en diskussion, Povl Schmidt videre
fører og udvider til at omfatte en række lit
terære og sproglige former i værket Indføling 
og afstand. I øvrigt har han udsendt et nyfun
det materiale som tillæg til Veiersøes dagbog- 
under titlen Dit billede i min sjal, 1988.

Kunstneriske skildringer og skønlitterære 
værker er ikke bare gode inspirationskilder i 
studiet af samtidshistoriske forhold, de kan 
også være væsentlige vinduer ind til bevidst
hedens historie. Bevidsthed er jo en sær fly
dende størrelse. Men kunstnerens formgiv
ning af et stof, beretterens tilrettelæggelse af 
sin fortælling, kan føre læseren med ind i lag 
af erfaringer, der nok er fortidige, men som 
stadig er levende konflikter for kunstneren.

Fra slutningen af 1970erne begynder der at 
udkomme en række danske romaner, som stil
ler spørgsmål til sider af den nævnte »folke
vandrings« gevinster og omkostninger. Det er 
vandringen fra land til by, det kulturelle 
skifte fra det landbodominerede til det urbant 
dominerede Danmark, der bliver et stærkt 
motiv og tema i litteraturen. Det er værker, 
som er skrevet af Kirsten Thorup, Arthur 
KrasilnikofT, Vibeke Grønfeldt, Gynther 
Hansen, Christian Skov, Grethe Stenbæk 
Jensen, Marianne Larsen, Knud Erik Pcder-
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Fig. 1. Den nye bebyggelse i Tarup. Sartryk af »Velkommen til Fårup Kommune«, 1965.

sen og Knud Sørensen, for nu at angive en 
bredde og for at nævne nogle væsentlige.

Hvad ligger der under de moderne om
egnsbebyggelser og omfartsveje? Hvem er det 
»jeg«, som jeg huser inden i mig selv? Disse 
forfattere er for de flestes vedkommende født i 
provinsen. De har selv gjort turen med. De 
taler med et moderne sprogs fortællestemme 
og etablerer gennem fiktionen den samtale 
med fortidens »jeg«, som blev frataget sit 
sprog undervejs. Deres bøger rummer lokal
historie, fortalt gennem sansningens sprog. Vi 
skal også henvise til en meget smuk og in
spirerende bog, nemlig Jens Smærup Søren
sen (red.): Danske omgivelser, en topografisk an
tologi, 1985, med gennemgående fotografier af 
Kirsten Klein, hvor en række skønlitterære 
forfattere i essayets form skildrer dansk land
skabshistorie i forvandlingernes tegn.

Nu er skønlitterære værker naturligvis kun 
én måde at nærme sig samtidshistoriske for
hold på, og en måde, som ikke kan stå alene. 
Men det er de daglige praksisformer, hver
dagslivets rytmer og gøremål, der præger og 
bestemmer erfaringer og bevidsthed i langt

højere grad end det er ideologier og intellek
tuelle strømninger. Og skildringer af det kon
krete hverdagsliv er skønlitteraturen rig på.

En moderne bebyggelseshistorie
Studiet af efterkrigstidens byggeboom rum
mer en nøgle til at forstå væsentlige sider af 
den store forandring, der er sket i de fleste 
danskeres hverdagsliv. I den 15-årige periode 
fra 1958 til 1973 blev der bygget ca. 750.000 
familieboliger i Danmark, heraf er langt ho
vedparten fritliggende parcelhuse. Dansker
nes livsrum blev skalmuret, praktisk, funktio
nel med hårde hvidevarer, varmt vand i ha
nerne og toilet med vandkloset.

Det er uomgængeligt at studere udgivelser 
fra Danmarks Statistik som Statistisk tiårsover
sigt og Statistisk Arbog, hvis man skal danne sig 
et billede af hverdagslivets konkrete foran
dringer i i disse år. Her kan man f.eks. år for 
år følge den eksplosive vækst i antallet af 
forskellige typer varige forbrugsgoder.

Boligstandarden steg kollosalt med privat-
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Pig. 2. Lykkegaard-Parken. Collage af tilbudsmateriale fra byggefirmaet Jens P. Koch og Co.

rum til børn og unge, med bekvemmeligheder 
og med stærk forøgelse af sundhed og vel
være. Til gengæld blev livsrummet tømt for 
en række traditioner og ritualer. I hundredtu
sindvis af danskere skiftede fra landboom
givelser til urbane forhold. Ofte var det slet 
ikke nødvendigt at flytte geografisk, for enten 
kom byen til dem i helt konkret forstand, eller 
også blev man industriarbejder og dermed 
pendler. Andre hundredtusinder flyttede fra 
Københavns og købstædernes gamle byker
ner, hvorved bykvarterer, der naturligvis ikke 
er mindre traditionsbærende end landsbyer, 
også blev tømt for liv.

Alle mødtes i selvvalgt anonymitet i om
egnen. Her er man ikke fortrolige med de 
enkelte slægters særheder. Man deler ikke hi
storie, kender ikke hinandens; og man er slet 
ikke fortrolig med landskabet. Danskeren bor 
fra nu af i måneringe af nye parceller rundt 
om byerne og rundt om landsbyerne. Sove
byer kaldes de, men det er et galt begreb, for 
ganske vist pendies der til og fra arbejde og til 
og fra indkøbssteder, men arbejde og indkøb 
er skam langtfra et fuldt dagsværk for den 
moderne dansker, der har opbygget et stort 
tredje livsområde omkring fritids- og hob
byaktiviteter. Livet leves med foretagsomhed
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og gemytlighed i de tilsyneladende døde må
neringe. Om denne foretagsomhed udenfor 
arbejdstiden handler Erik Ib Schmidt: Behøver 
vi al nå det hele, 1990, og samme forfatter m.fl.: 
24 timer i døgnet, 1990.

De nye bebyggelser lægger sig tilrette hen 
over tidligere landboområder. Dér bor vi.

Lad os kigge nærmere på ét af de nye bolig
områder. Det kaldes Tarup-Pårup og ligger i 
vestkanten af Odense. Pårup kommune hed 
det tidligere og var et selvstændigt land- eller 
omegnssogn, indtil kommunalreformen i 
1970 hentede denne og 10 andre kommuner i 
omegnen ind under Odenses administrative 
vinger. I 1950 boede der 3.000 i Pårup kom
mune. I 1960 var tallet sindigt steget til 3.200. 
Men i 1970 var indbyggertallet steget eks
plosivt til op imod 9.000.

En bebyggelseshistorie, som disse tal an
tyder, er spændende og eksemplarisk for ad
skillige lignende omcgnsbebyggelser. Indtil 
boom’et satte ind, var området sådan skruet 
sammen, at der eksisterede en traditionel lille 
byzone omkring lokaliteten Tarup, som over 
et langt spand af år var vokset ud fra og 
sammen med Odense. Desuden var der en 
ydre zone med landsbyen Pårup. Mellem På
rup og Tarup lå et stort åbent landbrugsom
råde med lokaliteten Snestrup og i øvrigt med 
en række større og mindre ejendomme. Sog
nerådet så i 1950ernes slutning for så vidt 
gerne et boligbyggeri ude i kommunen, men 
det skulle komme inde fra Tarup og ikke gå 
for stærkt, for der var gode landbrugsjorder i 
mellemzonen, og sognerådet var domineret af 
bønder.

I 1959 ansøgte byggefirmaet Jens P. Koch 
og Co. om byggetilladelse for et mindre antal 
huse i mellemzonen. Koch, der siden udvik
lede sig til én af 1960ernes store byggemata
dorer- på Fyn uden sammenligning den stør
ste -  var i gang med at opkøbe landbrugs
ejendomme omkring Snestrup. Imidlertid af
slog Pårup sogneråd hans anmodning om ud
stykning og byggetilladelse. Koch ankede 
afgørelsen til boligministeriet, der meddelte 
byggefirmaet og kommunen, at hvis kloake
ringsforholdene blev bragt på niveau, så 
kunne Jens P. Koch bebygge de omhandlede

arealer. Firmaet lod en stor kloakeringsplan 
udarbejde og gik i gang. Fra 1960 blev der 
bygget i hundredvis af huse, gade for gade, 
med kloakering og fjernvarme foran sig. Ga
deforløbene er tilrettelagt efter et blodåresy
stem, biler skal kunne diffundere ud og ind i 
kvartererne, men i virkeligheden er gadenet
tet determineret af et underjordisk system af 
kloakrør og fjernvarmenet.

I 1969 boede der som nævnt op imod 9.000 
mennesker i kommunen. For over 60%’s ved
kommende kom de inde fra Odenses midtby. 
Pr. 1. april vendte de så at sige administrativt 
hjem igen, for med kommunalreformen åd 
Odense sine aflæggere.

Tarup-Pårup er kendt som et pænt, jævnt 
område, hvor middelstanden bor. Der er lidt 
problemer med ungdomskriminalitet, men 
det er småting.

Byggeriet fra 1960erne består dels af ræk
kehuse, dels fritliggende typehuse. Det er 
godt, solidt og sundt byggeri, og den industri
elle fabrikation er udnyttet fornuftigt. Det ko
stede 5.000 kr. i udbetaling at erhverve sig et 
Koch-rækkehus. I en høj-inflationstid havde 
de fleste indkomster mulighed for at investere 
i en sådan bolig: den lille mands villa.

Hvordan indrettede man sig? I et spæn
dende nummer af Dansk Kulturhistorisk Mu
seumsforenings årsskrift, Arv og Eje, 1989, 
med tematitlen »boligform og livsstil«, vur
derer en række etnologer sådanne parcel- og 
rækkehuses indretningsdesign. Skriftet kan 
udmærket tjene som indfaldsvinkel til det 
forskningsarbejde, som museernes samar- 
bejdskreds om boligkultur har igangsat. Med 
Thomas Højrups strukturelle livsformsbegre
ber som en art facitliste konkluderer for
skerne, at man gennem de tegn og symboler, 
som 1960ernes møbel- og indretningsvalg ud
trykte, stræbte efter opstigning mod en »kar
riere-livsform«.

Det er vel ikke usandt. Mere interessant er 
imidlertid den tidløshed, der gik igennem 
1960ernes nye boligindretning. Vi befinder os 
i teaktræets epoke. Møbler og faste tæpper 
solgtes under slogans som »Tidløst indrettet«, 
og alle steder blev der lagt vægt på det rent 
funktionelle, ikke det historisk tegngivende. 
Der signaleredes om frigørelse fra traditioner,
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Eig. 3. Ejeren har sat sit personlige præg på Jens P. Koch-rækkehus, Holluf Pile ved Odense. 
EotograJ': (Iurli Nielsen.

fra fortidens spor. Ud med det gamle, og en 
ny afslappet gemytlighed synes at have været 
hovedkoden. Man ville den nye tid, og pend- 
lingsafstanden til arbejdet var en fordel, fordi 
arbejdet så var skjult. I tilgift havde de indu
strielle virksomheder laet indrettet omklæd
nings- og badefaciliteter, så man ikke længere 
kunne skelne maskinarbejderen fra kontor
manden. Man ville være urbane fritidsdan
skere!

Det er bemærkelsesværdigt, at da et flertal 
af danskere nu i kraft af pcngerigelighed fik 
frihed og lejlighed til at vælge efter smag, så 
valgte de stort set at have samme smag og at 
indrette sig hyperkonformt og fuldstændig 
snyde-ens. Det vigtigste ved de nye bosæt
ningsformer synes at være deres vilje til at 
befri sig fra historie. Nu skulle sporene af 
historien væk med dens sociale stemplinger, 
dårlige tænder og irriterende nøjsomhed.

Men det er ikke hele sandheden. Billederne 
rykkede med. Billederne af slægten, af skov
bryn og engdrag, eller ofte af gårde eller huse, 
som man selv var født i. Og der hænger sta
digvæk i snesevis af gamle vognhjul som øjne,

der skuer fra gavlens symbolske revner til
bage i tiden. De ligger der, husene og om
egnens måneringe som en gigantisk tekst, 
skrevet i skalmur og slanke cypresser eller 
enebær som drømmen om at ville være fri for 
en historie, der altså alligevel ikke vil slippe, 
og som ikke vil holde sin mund. De ligger der 
som et nyt konfliktfyldt skriftsprog, der vil 
objektivere uden at kunne.

Folk i Tarup-Pårup vil også have en historie, 
der rækker længere tilbage end parcelhusets. 
Her findes et meget veletableret lokalarkiv og 
en medlemsstærk lokalhistorisk forening. Den 
hk for et par år siden endelig gennemført, at 
Odense Kommune skulle opsætte skilte, der 
synliggjorde de gamle, nu forsvundne lokali
teter som eksempelvis Snestrup. Her bor vi, 
og her har vi rod! I øvrigt er det helt ek
semplarisk for et område som dette, at ingen 
gerne vedkender sig at bo i Odense: »Vi bor i 
Tarup-Pårup!«.

Den historie, der rodes med i snesevis af 
omegnsbebyggelser som det her beskrevne, er 
i nogen grad stedfortrædende. Lokalhistorien før
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Fig. 4. Mejetærsker af første generation, Mors 1956. Men »mejetærskeren går ikke til gymnastik om aftenen og 
malkemaskinerne danser ikke polka« (Knud Sørensen: Bondeslutspil, 1980, s. 55).
Foto: Morsø lokalhistoriske Arkiv.

1960 er i hvert fald for tilflytternes vedkom
mende ikke direkte deres egen historie. Må
ske er vores egne, moderne historier skyllet 
ud i Danmarkshistoriens største kloakerings
projekt.

Men udgangspunktet for at komme i dialog 
med egne forudsætninger er naturligvis til
egnelsen af dens atomiserede elementer. At fa 
øje på de valg, der blev trufiet og deres konse
kvenser, det er hvad lokalhistorisk kulturana
lyse kan være med til og igangsætter af. Det 
kræver dybtgående viden om de konkrete, lo
kalt eller regionalt bundne historier.

En nyttig bog med tematiske artikler og 
oversigter over nogle igangværende forsk
ningsarbejder er Charlotte Bøgh og Claus B. 
Olsen (red.): Lokalsamfundsforskning -  tendens 
og perspektiver, 1989. Fra Historisk Institut ved 
Odense Universitet er kommet -  ud over 10- 
binds-værket om Odense bys historie -  bøger 
om Fyns landskabskulturelle historie, senest 
Per Grau Møller: Fra landsby til soveby. Landbe

byggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige 
forudsætninger på Fyn, 1770-1965, 1990.

Erhvervs- og socialhistorie
Den nye parcelhus-kultur var et produkt af en 
omfattende modernisering af det danske er
hvervsliv. Det gamle hovederhverv, landbru
get, blev udsat for en dramatisk udvikling. 
Alene i 1960erne blev der nedlagt 60.000 
landbrug og mere end 100.000 mennesker 
måtte søge beskæftigelse andetsteds.

Denne proces kan give anledning til en 
række undersøgelser på lokalt plan. En af
gørende faktor i udviklingen var ny teknologi 
i form af arbejdskraftbesparende maskiner og 
redskaber, hvad der skabte en hel ny branche 
af maskinforhandlere og-stationer. Man kan 
anføre traktoren som eksempel og symbol: 
hvordan blev traktoren markedsført? hvilken 
modstand var der mod den? -  hvilke drifts-
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mæssige konsekvenser havde den for forskel
lige typer af landbrug? Ved hjælp af erin
dringsmateriale, regnskabsmateriale fra en
kelte landbrug og materiale fra landbrugs
konsulenternes virksomhed kan både denne 
og andre driftsmæssige omlægninger belyses.

Et iøjnefaldende træk i den strukturelle æn
dring er husmandsbrugets afvikling i løbet af 
1960erne og 1970erne. Her er der tale om et 
afgørende brud i forhold til udviklingen i før
ste halvdel af århundredet. Hvordan forløb 
denne proces i enkelte egne, og hvilke konse
kvenser hk den for de berørte familier og for 
landbokulturen som helhed? På såvel mindre 
som større bedrifter skete der et opbrud i det 
traditionelle familie- og kønsrollemønster. 
Undersøgelser af f.eks. ændringerne i land
husmoderens arbejdsvilkår og sociale funktio
ner vil have forklaringsværdi for et meget 
stort antal nulevende kvinder.

Landsbyen som helhed blev udsat for en 
funktionstømning, en række butikker og min
dre virksomheder mistede eksistensgrundla
get, men samtidig skete der en tilflytning af 
nye sociale grupper. Hele dette opbrud kan 
belyses ud fra økonomiske, sociale eller demo
grafiske synsvinkler.

I købstaden -  et begreb, der simpelthen for
svandt som følge af udviklingen -  var foran
dringsprocessen ikke mindre iøjnefaldende. 
Man kan få et hurtigt indtryk af det ved at 
sammenligne det relevante bykort i Traps se
neste udgave fra 1950erne med den aktuelle 
virkelighed.

Et væsentligt undersøgelsestema vil være 
industrialiseringsprocessen. Den har to ret
ninger. I en række byer blev veletablerede og 
økonomisk betydningsfulde virksomheder 
nedlagt eller flyttet. Samtidig medførte den 
såkaldte »anden industrielle revolution« fra 
slutningen af 1950erne dannelse af helt nye og 
omfattende industricentre. Begge processer 
har haft betydelige sociale konsekvenser for 
den involverede arbejdskraft og præget den 
samlede byudvikling.

Et kig i vejviseren eller i en lokal telefonbog 
fra 1950erne vil hurtigt afsløre, at hele er
hvervsmønstret har ændret sig radikalt: et

stort antal detail-butikker og mindre værk
steder er forsvundet; samtidig er nye butiks
typer og nye former for servicevirksomhed 
vokset frem. Også denne proces har haft om
fattende konsekvenser for arbejdsvilkår og fa
miliemønster.

Storbyen Københavns forskellige kvarterer 
gennemløber en udvikling, der på en række 
punkter minder om købstadens. En afgørende 
forskel er fremvæksten af en række nye by
samfund i form af de såkaldte omegnskom
muner med en række selvstændige funktioner, 
samtidig med at de lever i afhængighed af det 
nærliggende storby-city. Denne byudvikling 
er et væsentligt stykke moderne Danmarks
historie og kan belyses fra både økonomiske 
og sociale synsvinkler.

Det gennemgående tema i strukturændrin
gerne i såvel landbruget som byerhvervene og 
hele urbaniseringsprocessen er drønet fra bi
lerne. En række traditionelle transportmidler 
tabte terræn: jernbaner, småskibsfart og fær
gefart; bilismen satte dagsordenen for udvik
lingen og i løbet af 1960erne blev en helt ny 
infrastruktur skabt. Danmark blev et særde
les mobilt samfund med omfattende konse
kvenser for såvel familiers som virksomheders 
udfoldelsesmuligheder. Bilen repræsenterer 
en håndfast form for frigørelse, der også har 
sat sig bevidsthedsmæssige spor. Her venter 
spændende lokale historier på at blive fortalt.

Problemformulering og perspektivering er af
gørende for kvaliteten af den lokalhistoriske 
undersøgelse -  også når det gælder økonomi
ske og socialhistoriske udviklingslinjer. Trods 
den begrænsede forskningsindsats er lokal
historikeren ikke overladt til at færdes uden 
kort og kompas. Adskillige oversigtsværker og 
håndbøger står til rådighed.

Svend Aage Hansen og Ingrid Henriksen: 
Velfærdsstaten 1940-1978, Dansk Socialhistorie 7, 
1980 rummer dels en bred fremstilling af ud
viklingen, dels en grundig og omfattende lit
teraturvejledning. Det samme gælder det 
ny udkomne bd. 8 af Gyldendals Danmarks
historie, 1990, skrevet af Hanne Rasmussen og 
Mogens Rüdiger. Dertil kommer samme 
værks bd. 9, der rummer en omfattende histo-
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Fig. 5. Aled bilen blev 
arbejdskraften mobil. 
Husmand Jobs. Søndergaard 
fra Vang i Thy ved sin 
nyerhvervelse, 1955.
Foto: Lokalhistorisk arkiv 
for Thisted Kommune.

risk statistik, udarbejdet af Hans Chr. Johan
sen.

Specielt for landbrugets vedkommende kan 
der etableres overblik og hentes litteratur
vejledning i Det danske landbrugs Historie IV, 
1914-88, 1988, skrevet af Erik Helmer Peder
sen.

En indføring i den industrielle udvikling 
kan gennemføres ved hjælp af Hans Chr. Jo
hansen: Industriens vakst og vilkår 1870-1973, 
1988. Værket er led i et større projekt »indu
striens vækst og vilkår«, der blev iværksat i 
1984. En nyttig håndbog kan være Sv. Aage 
Hansen: Økonomisk vakst i Danmark, II: 1914- 
1970, 1974.

En omfattende introduktion til hverdags
kulturen, set fra etnologiske og sociologiske 
synsvinkler, kan hentes i Dagligliv i Danmark i 
vor tid, bd. 1 (Samfund og familie) og bd. 2 (Ar
bejde og fritid), 1988 og 1989. Værket er redi
geret af George Nellemann, Iørn Piø og Birgit 
Vorre.

1 det socialhistoriske felt må man også være 
opmærksom på den lange række af under
søgelser af levekår, udsendt af Socialforsk
ningsinstituttet. Endelig vil det i mange til
fælde være muligt at uddrage lokale tal af 
Danmarks Statistiks mange tællinger og un
dersøgelser. At opbygge en lokalhistorisk sta
tistik på dette grundlag burde være en natur
lig opgave for ethvert lokalhistorisk arkiv.

Det lokale politiske system
Statens humanistiske Forskningsråd har taget 
initiativ til et større forskningsprojekt: 
»Dansk politik under forandring 1945-1985.« 
I en foreløbig rapport, udsendt i 1987 hedder 
det: »Forskning i den nære fortids og i samti
dens politiske historie er en væsentlig opgave, 
som der ikke har været sat tilstrækkelige store 
ressourcer og kræfter ind på at tilgodese i de 
sidste tiår.

(...) Der findes ganske vist mange special
fremstillinger, der belyser væsentlige sider af 
udviklingen, produceret af faglige specialister 
til deres egne formål inden for tilgrænsende 
fagområder som statskundskab, økonomi og 
økonomisk historie, erhvervs- og samfunds
beskrivelse, kulturhistorie m.v., men arbejdet 
med sammenfatningerne og koblingerne af 
problemer og emner til empirisk dokumen
terede længere forløb er opgaver, som uden 
historikernes indsats stort set far lov til at 
blive liggende urørte. Tiden er kommet, hvor 
behovene er blevet så åbenbare, at man øn
sker at sætte øgede kræfter ind på disse fel
ter.«

Set fra denne artikels perspektiv kan der 
være grund til at understrege, at den forsk
ning, projektets planlægningsudvalg foreslår 
iværksat, overvejende er centreret omkring 
Christiansborgpolitikken og kun i meget be-
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Tig. 6. Thisteds udkant, 1955. Villabyggeri fra mellemkrigstiden i baggrunden, arbejder-rækkehuse yderst til højre; i 
mellemgrunden de tidstypiske husvildebarakker; oprindelig bygget til værnemagtens soldater. I forgrunden er maskin
fabrikken Cimbria på spring til en stor fremtid som international producent af korntørringsanlæg.
De åbne marker blev 1970ernes industri- og parcelhuskvarterer.
Toto: Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune.

grænset omfang lægger op til lokalhistoriske 
tilgange. Ikke at sådan tilgang er udelukket; 
rapporten peger netop på, at vælgervandring 
bør studeres og forklares historisk konkret og 
understreger, at de traditionelle lokale politi
ske kulturer er svækkede og at »nye inter
essesegmenteringer på tværs af traditionelle 
delingslinjer synes under opbygning«. De 6,2 
mio. kr., som forskningsrådet har afsat til 
projektet er nu fordelt, og ingen af forskerne 
har inddraget lokalsamfundets politiske ud
vikling.

Vi vil gerne supplere rapporten med forslag 
til lokale indfaldsvinkler og dermed inspirere 
til -  mens tid er -  at erindre og bearbejde den 
politiske udvikling, sådan at dansk politik ef
ter 1945 ikke kun udforskes udfra en central 
synsvinkel, men at man også kaster lys over

den politiske udvikling i lokalsamfundet. Det 
kunne ske i et samarbejde mellem faghistori
kere og amatører, der nu kan trække på resul
taterne af den forskning, der er produktet af 
forskningsrådets initiativ. Med Gyldendals 
Danmarkshistorie, bd. 8, tiden efter 1945, (1990), 
skrevet af Hanne Rasmussen og Mogens Rü
diger, disponerer man over en kvalificeret 
håndbog med omfattende litteraturvejled
ning. Vi vil pege på fem hovedfelter indenfor 
det lokale politiske system, som det må være på
krævet at få belyst.

For det første må det være centralt at få 
kortlagt, hvordan partiernes styrkeforhold 
har udviklet sig i lokalsamfundet, herunder 
også i hvilken udstrækning de politiske inter
esser er kommet til udtryk udenfor partierne i 
form af særlige lokallister ved valgene. Hvor-
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Fig. 7. Thisted ny industrikvarter ca. 1980. Bondens mark forvandlet til en blanding a f større og mindre industri- og 
service-virksomheder.

dan har ændringer i lokalbefolkningens antal 
og sammensætning påvirket depolitiske orga
nisationer, herunder de politiske ungdomsbe
vægelser. I denne sammenhæng må det være 
centralt at få klarhed over, om netop dette 
lokalsamfund er i overensstemmelse med ten
denserne på landsplan og la forklaret evt. 
lokale afvigelser i forhold til det generelle.

Væsentlige hjælpemidler til denne del af 
undersøgelsen er publikationerne fra Dan
marks Statistik. En oversigt over dette kilde
materiale findes i Statistisk Arbog, hvor også 
den lokale stemmefordeling ved folketings
valg er anført. Stemmefordelingen ved valg til 
sogne- og byråd findes i Statistiske Meddelelser 
og for valg til menighedsråd i Statistiske Efter
retninger. I de lokale dagblade kan der findes 
mere detaljerede oplysninger om de sager, 
der har præget valgkampene, og de lokale 
partiforeninger vil måske ligge inde med pro
tokoller og andre gode kilder. Som et nødven

digt supplement kan der gennemføres inter
views med såvel vælgere som valgte. Det er 
vigtigt at forberede sig grundigt og brug en
delig bånd- eller videooptager! Sådanne in
terviews kan indgå i lokalarkivets samlinger 
og kan bruges i mange sammenhænge frem
over.

De kommunale arkiver vil i mange tilfælde 
kunne bidrage med centrale oplysninger. I 
princippet gælder reglerne for det offentlige 
arkivvæsen også for de kommunale arkiver, 
og sådan praktiseres de af Sammenslutningen 
af Lokalhistoriske Arkiver. For mange af de 
større byers vedkommende findes der steno
grafiske referater af byrådets forhandlinger, 
og de er tilgængelige for alle. Odense er et 
eksempel herpå. Her må de kommunale arki
ver udforskes. Indenrigsministeriet har i 1981 
udsendt en bekendtgørelse om regler for be
varelse og kassation i kommunale arkiver, og 
med udgangspunkt heri kan man fa en over-
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sigt over, hvad kommunen burde ligge inde 
med. Endelig kan det fremhæves, at en del af 
de gamle sognekommuner har afleveret deres 
arkivsager op til 1970 til landsarkiverne. For 
Fyns vedkommende har landsarkivet ordnet 
disse arkivalier og udarbejdet registraturer i 
den udstrækning, kommunerne har været vil
lige til at betale herfor. Carsten Egø Nielsen 
har i tidsskriftet Arkiv nr. 8, 1980 skrevet om 
ordningsprincipperne.

For det andet må kommunalreformens på
virkning af lokalsamfundets politiske liv være 
et centralt forskningsfelt. Der er skrevet en 
del herom og god inspiration kan hentes i 
Kim Furdal: Da ti blev til én, udgivet af Kol
ding Stadsarkiv i 1989. Heri findes der inter
views med de lokalpolitiske aktører i Kol- 
ding-området og nogle overvejelser over, 
hvad man skal være opmærksom på, når in
terviewet bruges som kilde. I Odense Bys Histo
rie. bd. 10 har Søren Eigaard indgående be
skrevet kommunalreformens forløb i Odense. 
Det centrale må være at fa undersøgt, hvor
dan de gamle råd blev koblet ind i en ny 
kommunal struktur, og hvilke reaktioner, det 
fremkaldte. Igen er den lokale avis en god 
kilde og måske findes der endnu underskrift
indsamlinger og valgmateriale. Blev der f.eks. 
efter storkommunedannelsen oprettet lokal
råd, og hvornår vænnede sogneborgerne sig 
til at opfatte sig selv som storkommunebor
gere?

For det tredje er det vigtigt at undersøge, 
hvem der har haft magten i lokalsamfundet. I 
Koinmunalhåndbogen er der fortegnelse over 
sognerådsformænd, borgmestre, udvalgsfor- 
mænd og de vigtigste embedsmænd. Hvordan 
har sammensætningen af den ledende gruppe 
af personer ændret sig over årene i takt med 
væksten i den lokale offentlige sektor, der i sig 
selv er et omfattende undersøgelsesfelt. Lit
teratur og medier er rig på eksempler på sog
nekonger, lokale matadorer, levebrødspoliti
kere og teknokrater. Er der noget om snak
ken, eller er det muligt at pege på folk, der 
ofrede sig for fællesskabet? En lokal magtelite 
har også kunnet trues udefra. Hvordan har 
kompetenceafgrænsningen mellem kommu
ne, amt og stat udviklet sig? Her har kommu

nalreformen sikkert udgjort det mest mar
kante brud. Interview-metoden er også her 
nødvendig, og en undersøgelse af den lokale 
presse vil kunne øge dokumentationen.

For det fjerde er det nødvendigt i en kort
lægning af de lokalpolitiske mønstre at under
søge den politiske kommunikation. Hvilke ka
naler kunne lokalpolitikeren gøre brug af i 
1945, og hvordan har vilkårene for cirkula
tion af politiske budskaber ændret sig lokalt? 
Mange lokalsamfund vil i 1945 have kunnet 
benytte sig af fire-blad-systemet, mens de fle
ste lokalsamfund i dag kun har adgang til én 
lokalavis og evt. nogle ugeaviser. Måske kan 
der være tale om en lokalradio og regionalt 
TV.

Dertil kommer ændringen i de metoder, 
politikerne anvender for at nå vælgerne. I 
1945 dominerede det politiske foredrag og lej
lighedsvis nogle disciplinerede socialdemo
kratiske demonstrationer. I dag er populis
tiske metoder hyppigt anvendt i alle partier. 
F.eks. lod en ung venstre-kandidat til det se
neste byrådsvalg i Odense sig beskyde med 
negerboller på gågaden med den begrun
delse, at vælgerne skulle kunne fa afløb for 
deres politiker-lede! Han blev valgt. Et inter
essant spørgsmål er, hvordan ofientlighedsbe- 
grebet har ændret sig siden 1945: kan der 
iagttages en anden måde at bruge plakater 
på? Er annoncerne blevet en mere domine
rende del af den lokale presse? Er til gengæld 
fremmødet ved vælgermøderne blevet svæk
ket?

For det femte, hvordan har Danmarks in
ternationalisering påvirket det lokalpolitiske 
liv? Kan der spores en tendens til, at der i takt 
med internationaliseringen er sket en opprio
ritering af lokalbevidsthed, knyttet til det helt 
nære samfund og evt. til det regionale? Hvor
dan har lokalsamfundet reageret på flygt
ninge og fremmede, og hvilke forbindelser er 
der mellem intensiveringen af de internatio
nale kontakter -  bl.a. med ansættelse af kom
munale lobbyister i Bruxelles -  og EF-egns- 
udviklingsprojektcr i danske udkantområder? 
Hvordan har den øgede kommunikation og 
fremmedsprogsundervisning påvirket unges 
tilbøjelighed til at bruge den lokale dialekt?
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I den sammenhæng må det også under
søges, i hvilken udstrækning amerikaniserin
gen har påvirket lokalsamfundet. Hvordan 
påvirkede hjemmeværnet, Atlantpagtmed- 
lcmskabet og Europabevægelsen de lokalpoli
tiske horisonter, og i hvilken udstrækning på
virkede de antikommunistiske holdninger lo
kale socialisters muligheder for at vinde til
hængere?

Uformelle lokalpolitiske kræfter
Ved uformelle kræfter i den lokale politiske 
udvikling forstår vi forhold, der ikke i positi
vistisk forstand kan måles og vejes, men som 
alligevel er en del af virkeligheden. Vi vil pege 
på nogle områder og aspekter, der med fordel 
kunne tages op til undersøgelse i en lokal 
sammenhæng. I hvilken udstrækning kan der 
spores eksempler på politisk nepotisme? Hvis 
dette fænomen har eksisteret, har det sjældent 
været artikuleret, men nogle ansættelser har 
nok været afhængige af partibogen. Det er i 
hvert fald en opfattelse, mange giver udtryk 
for, men måske er denne påstand mere et 
udtryk for misundelse, og i mange tilfælde er

det i sagens natur vanskeligt at afgøre. Hvil
ken sammenhæng er der mellem de religiøse 
bevægelser og det lokalpolitiske liv?

Og hvad med interesseorganisationernes 
indflydelse? Igen kan det være vanskeligt at 
gennemføre en egentlig dokumentation, og 
samtaler, interviews og erindringer vil være 
det dominerende kildestof. For at få kulegra
vet disse aspekter kan det være hensigtsmæs
sigt at undersøge, hvordan mejeribestyrer, 
præst, brugsforeningsuddeler, skoleinspektør 
og sygekassekasserer er blevet ansat. Hvilke 
kredse støttede ansættelse, og hvem var imod 
-  og i givet fald hvorfor?

Det ville desuden være interessant at un
dersøge, om der var/er en sammenhæng mel
lem det sociale netværk og de lokalpolitiske 
mønstre. Har der været en tendens til, at de 
politiske modsætninger i 1940rne i højere 
grad var bestemmende for, hvem man kunne 
omgåes privat, end tilfældet er idag? I hvilken 
grad har ungdomsoprøret omkring 1968 sat 
skel i ungdommens lokalpolitiske engage
ment?

Oplysningsforbundene er formelt partitil
knyttede. Kan der spores en tendens til, at 
oplysningsarbejdet er blevet mere eller min-
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drc politiseret siden krigen? En analyse af 
undervisningstilbud og synspunkter, hentet 
fra f.eks. Søren Eigaard m.ll.: Aftenskolens hi
storie i Danmark, 1987, vil sammen med inter
views kunne kaste lys over denne side af de 
lokale arbejde.

I 1945 fandtes der ingen græsrodsbevægel
ser. De dukkede op i løbet af 1970erne. En 
betydelig del af ungdommens politiske ar
bejde Hyttede fra partiernes ungdomsafdelin
ger til en eller flere græsrodsbevægelser, der i 
modsætning til partierne kun havde én sag at 
kæmpe for. Det er derfor vigtigt i kortlæg
ningen af det lokalpolitiske netværk at under
søge den lokale tilslutning til græsrodsbevæ
gelser. Aviserne er en vigtig kilde til dette. 
Her er der skrevet om demonstrationer, og en 
analyse af læserbreve i den lokale avis vil 
sikkert kunne tegne et mønster med hensyn til 
argumenter og personer bag de enkelte be- 
vægelser.

Handlemuligheder
Den personlige historiske erindring vil for en 
overvejende del af de nulevende danskere 
være knyttet til det halve århundredes sam
fundsudvikling, der er behandlet i de fore
gående afsnit. I modsætning til besættelses
årene har denne samtidshistorie kun i be
grænset omfang været genstand for historisk 
forskning. Det skyldes formentlig, at det er 
forbundet med særlige vanskeligheder at give 
sig i kast med den nære fortid. Den mang
lende adgang til de statslige arkiver er vel 
især et problem for de forskere, der ønsker at 
fokusere på Slotsholmens aktiviteter. Mere 
afgørende er måske det problem, der knytter 
sig til at etablere den distance og det overblik, 
der er nødvendigt for at formulere frugtbare 
hypoteser. Endelig vil der være en naturlig 
tilbageholdenhed overfor at betræde et mine
felt, hvor vidner og aktører går lyslevende 
rundt. Ikke mindst på lokalt niveau kan 
denne tilbageholdenhed blive en afgørende 
hindring.

Trods disse blokeringer er det af vital be
tydning, at den danske samtidshistorie bliver 
udforsket, og at det kommer til at foregå ikke

alene som universitære forskningsprojekter, 
men også får karakter af bred folkelig lokal
historisk aktivitet. Udviklingen har på flere 
måder været så omkalfatrende, at det er på 
høje tid at fa fastholdt det svundne.

Dansk folkelig og national identitet vil 
blive sat på en hård prøve i 1990ernes curo- 
pæiseringsproces. En bredt funderet udforsk
ning af og debat om den nære fortid kan blive 
en væsentlig identitetetsskabende faktor og 
dermed af stor kulturpolitisk betydning.

De nuværende voksen-generationers erfa
ringer må gøres historiske ved at blive knyttet 
til et udviklingsmønster både på lokalt og 
nationalt niveau. En historisk begrundet be
vidsthed må omfatte både det lokalt særegne 
og det typiske.

Tiden må være inde til at sætte en be
vægelse i den retning i gang. Der findes et 
betydeligt både folkeligt og videnskabeligt 
potentiale omkring de lokalhistoriske arkiver, 
de kulturhistoriske museer og hele netværket 
af lokalhistoriske foreninger. Samtidig er der 
på universitetsinstitutter og forskningscentre 
projekter undervejs, som fra forskellige syns
vinkler sigter mod at kaste lys over samtids
historien.

Kunne der etableres kontakt mellem de to 
niveauer, ville det være et afgørende bidrag til 
en dynamisk udvikling. Det forudsætter først 
og fremmest synliggørelse af igangværende og 
kommende aktiviteter og det fordrer kommu
nikation og debat. Såvel Fortid og Nutid som 
Journalen ville være egnede medier.

De nødvendige økonomiske ressourcer er jo 
aldrig til stede før man begynder at argumen
tere overfor de bevilgende instanser. Den ny 

folkeoplysningslov og kulturfonden vil være op
lagte muligheder.

Blandt de mange mulige aktivister i et pro
jekt »samtidshistorie« må man pege på en 
særlig gruppe med en helt speciel motivation 
og særdeles relevante erfaringer, nemlig de 
mange »unge« pensionister. De har selv gen
nemlevet den moderne Danmarkshistorie og 
er så at sige specialister på deres eget livsom
råde. Gennem studiekredse under faglig og 
pædagogisk kompetent vejledning vil de være 
i stand til at yde væsentlige bidrag til såvel 
indsamlingsarbejdet (interviews, erindringer,
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billeder, kvartersundersøgelser m.v.) som for
midlingsarbejdet (udstillinger, udsendelser i lo
kalradio og regionalt TV, dias-serier, publi
kationer mv.).

Som al anden kulturaktivitet vil det udvikle 
de aktive selv, og det vil give modtagerne -  
ikke mindst de yngre generationer -  igang
sættende oplevelser. Ligesom den globale og 
nationale historie har den lokale samtidshi
storie til formål at øge den enkeltes omver
densforståelse og dermed styrke handlingsbe- 
rcdskabet.

En omfattende samtidshistorisk kulturfor
midling ville være et væsentligt bidrag til ud
vikling af den kollektive historiske bevidst
hed, danskerne ikke kan undvære.
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En ny Trap?
Af Knud Prange, Lokalhistorisk Institut

I mere end 130 år har Trap: Danmark været 
et uvurderligt opslagsværk -  ikke blot for hi
storikere, men også for adskillige andre grup
per af brugere. Værket er blevet en institu
tion, og det afspejler sig på en sigende måde i 
bogens titel. 1. udgave hed: »Statistisk-topo- 
graphisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark 
ved J. P. Trap, Etatsraad, Ridder af Danneb. 
og Dbmd.«. Det er i 5. udgaves titelblad ble
vet til: J. P. Trap: Danmark, på ryggen står 
blot Trap: Danmark. Og i daglig tale er det 
tilstrækkeligt at sige: Trap. I denne forbin
delse tænker ingen på etatsråden og ridderen 
p.p., det er opslagsværket, det uundværlige, 
vi har i tankerne.

1. udgave af værket så dagens lys i 1856, og 
der blev på få måneder bestilt godt 4.000 
exemplarer af det -  for sin tid et enormt op
lag. Siden er der kommet 4 nye udgaver (den 
sidste udsendt i to oplag), dvs. der er påbe
gyndt nye udgaver med fra 16 til 33 års mel
lemrum. Der synes at være et stadigt behov 
for et pålideligt og fyldigt opslagsværk af hi- 
storisk-statistisk-topografisk art, men tiden er 
på mange måder løbet fra »den traditionelle 
Trap«. Det er måske derfor Gads Forlag ikke 
har til hensigt at udsende en revideret udgave 
inden for den nærmeste fremtid. Det har for
laget -  på forespørgsel -  oplyst.

To argumenter for en ny Trap
Den 5. og hidtil sidste udgave af Trap be
gyndte at udkomme i 1953, altså for 37 år 
siden. Det vil derfor sige, at efter »Trap-må- 
lestok« er den sidste udgave nu ved at være 
stærkt forældet. Og det har den endvidere 
været på et meget væsentlig punkt, allerede 
før udgivelsen var afsluttet i 1972. 5.-udgaven 
var nemlig, ganske som sine forgængere, byg

get op over grundenheden: sognet (sogne
kommunen), og det var et helt naturligt sy
stem at gå frem efter. Nu skete der imidlertid 
det, at mens udgivelsen fandt sted, blev hele 
landets administrative inddeling grundlæg
gende ændret ved den store kommunalreform 
af 1. april 1970. Forlaget har heldigvis taget 
konsekvensen heraf og har udsendt en »Nøgle 
til orientering«. Den indeholder en jævnfø
ring mellem de to forskellige kommunale sy
stemer, og den er særdeles nyttig, ja nødven
dig, men den er og bliver dog kun en nød
hjælp. 5. udgave af Trap er desværre om
stændelig at arbejde med, og et nyt opslags
værk må nødvendigvis have primærkom
munen som grundelement. Alene af disse to 
grunde er det naturligt at overveje en 6. ud
gave af Trap.

Endnu et argument
Ved at tage udgangspunkt i storkommunerne 
vil man også kunne rette op på et forhold, 
som i stigende grad står klart for benytterne 
af Trap: Værkets form -  og til en vis grad også 
dets indhold -  der var fortrinlig i 1856, er ikke 
længere tidssvarende. Både de traditionelle 
brugere og eventuelt nye brugerkredse har i 
dag brug for flere og andre oplysninger. Der 
er for exempel et stort behov for at få fremlagt 
en lang række statistiske oplysninger, som 
nok foreligger trykt andetsteds, men spredt 
efter emner i et meget stort antal publikatio
ner. Ved at fremlægge dette stof i en historisk 
ramme og i en geografisk sammenhæng (stor
kommunen) vil man kunne skabe et helt nyt 
værk, der ikke blot vil kunne tilfredsstille 
mange historikeres krav, men som også vil 
være et nyttigt standardværk for statslige og 
kommunale administratorer og for store dele 
af erhvervslivet.
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Statistik der mangler i Trap
Trap er i udstrakt grad præget af sin histori
ske baggrund med udspring i 1700-tallets to
pografiske litteratur. Det indeholder forbløf
fende lidt statistisk materiale, hvad der i sig 
selv er beklageligt, og tit kun de aktuelle tal, 
der ikke giver noget indtryk al udviklingens 
retning. Navnlig her svigter man de tre 
nævnte grupper: historikere, administratorer 
og erhvervslivet.

Amtsindledningerne i de enkelte bind brin
ger nogle aktuelle tal i afsnittene om kultur
geografi og statistik, men manglerne er store. 
Blandt andet savnes redegørelser for befolk
nings- og bcbyggelsesudviklingen samt for 
den politiske udvikling, herunder partiernes 
stemmetal (som er mere oplysende end de 
mandattal der gives) og for exempel avisernes 
partifarve og oplagstal. Om handel, hånd
værk og industri foreligger der stort set ikke 
tal.

Herrcdsindledningerne har kun følgende 
tal: areal, landbrugstal, vandareal, folketal 
siden 1801 samt de aktuelle tal for husstande 
og kreaturhold. Om landsognene oplyses 
areal i ha., indbyggertal siden 1801 og det 
aktuelle husstandstal. Undertiden angives 
den aktuelle erhvervsfordeling. For bymæs
sige bebyggelser oplyses -  ligeledes under
tiden -  aktuelle tal for befolkning, husstande 
og erhvervsfordeling. Inden for de valgte 
rammer er der altså ikke nogen gennemført 
konsekvens i hvad der er medtaget og hvad 
der er udeladt. Adskillige emner og temaer 
falder uden for disse rammer, og det er navn
lig en mangel, at tallene sjældent giver et 
historisk forløb. Dette forløb er lige nødven
digt for den der bruger drap med et historisk 
sigte som for den der har behov for at vurdere 
den kommende udvikling.

Byafsnittene bringer noget mere statistik, 
men her er det åbenlyst at erhvervslivet er 
særdeles forfordelt.

Det er ikke svært at nævne en lang række 
statistiske oplysninger om forhold i amter og/ 
eller kommuner, som kunne være til nytte for 
en meget bred kreds af brugere. Hvilke op
lysninger, der kan og skal bringes, må for
mentlig bero på en drøftelse mellem histori

kere og repræsentanter for disse andre kredse, 
men der kan nævnes følgende exempler:

Befolkningens fordeling på køn, alder og be- 
skæftigclseskategorier.
Antal skattepligtige og indkomstfordelinger. 
Pendlingernes (befolkningens rejser mellem 
hjem og arbejde) omfang og retning. 
Ejendomsskatter.
Kommunale udgifter og indtægter. 
Kommunale valg.
Menighedsrådsvalg.
Boligstørrelser og boligtyper. 
Ejendomsvurderinger.
Bedriftsstatistik, industribeskæftigelse og in
dustrivurdering.

En ny form?
Når man overvejer at inddrage alle disse nye 
typer af oplysninger, rejser der sig unægtelig 
det spørgsmål, om ikke der er behov for et 
helt nyt opslagsværk, støbt i en ny form. Skal 
de »historiske« afsnit -  der tænkes på kirker 
og herregårde (som optager en væsentlig del 
af pladsen i Trap 5. udgave) -  indgå med 
samme vægt i det nye værk? Man kunne over
veje, om det ville være tilstrækkeligt at give en 
række summariske oplysninger med henvis
ninger til andre standardværker som for ex
empel Danmarks Kirker, eller om man i ste
det burde lægge hovedvægten på ajourførin
ger? Det bør nok også overvejes om man kan 
og skal opbygge historiske skildringer af be
tydelige erhvervsvirksomheder? Man bør til
lige gennemtænke i hvor høj grad statistiske 
oplysninger kan bringes i tabeller, diagram
mer, kurver og tematiske kort.

Et andet vigtigt problem er, hvor mange -  
og hvilke -  geografiske kort der skal bringes. 
På dette område er den sidste udgave af Trap 
katastrofalt dårlig, navnlig er sognekortenc 
alt for små. I de første bind er de overlæssede 
med navne og signaturer, så det nærmer sig 
det uoverskuelige, men i de sidste bind giver 
kortene lovlig få oplysninger. Her er der en 
stor praktisk opgave at løse for et nyt værk.

Også et andet spørgsmål fortjener nøje 
overvejelse. Der er en ganske stor del af Trap
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der har en helt speciel karakter, jeg tænker 
her på de første fire bind (Landet og Folket og 
bindene om Storkøbenhavn) samt de fyldige 
indledninger til amtsbindene. Der er oftest 
tale om et meget værdifuldt stof, men det har 
nærmest karakter af at være en samling af
handlinger, og derfor hører det måske ikke 
hjemme i et topografisk opslagsværk. Det er i 
hvert fald givet, at mange ikke er klar over at 
dette materiale findes her, og derfor bliver det 
ikke udnyttet efter fortjeneste. Hvad specielt 
amtsindledningerne angår, så vil de nye 
amtskommuner ofte være så store og så uens
artede, at det ikke vil give nogen god mening 
at lave nye fælles indledninger. I stedet kunne 
det »fælles« stof måske samles, så det beskrev 
langt mindre områder af ensartet karakter.

Hvordan sikrer man nu bedst en ajour
føring af ikke mindst de statistiske oplysnin
ger, der jo hurtigt kommer bagud for ud
viklingen? Det vil være naturligt at overveje 
en edb-redigering af materialet, så man far 
mulighed for en løbende opdatering. Man 
kunne forestille sig i hvert fald følgende mo
deller:

A. Et todelt værk, hvor 1. del indeholder de 
mere statiske data, 2. del de mere be
vægelige. Der udsendes nye udgaver af 2. 
del med ikke for store mellemrum.

B. Et mere traditionelt opygget værk, hvortil 
der med regelmæssige mellemrum udsen

des rettelsesblade med de nyeste oplys
ninger.

Uanset hvilken model man vælger, vil det 
være naturligt -  og formentlig uundgåeligt -  
at udnytte edb-teknikken. Det vil bl.a. betyde 
at man kan kombinere traditionelle og utradi
tionelle medier, eller endda helt forlade det 
grafiske medium, hvis det viser sig hensigts
mæssigt. Trap kan på den måde udgives på 
disketter eller være lagret på en central -  og 
stadig ajourført -  database, som man kan »slå 
op i« via sin PC og telefonmodem.

Kom med ideer
Ovenstående overvejelser blev nedfældet for 
omkring 4 år siden og sendt til Gads Forlag. 
Hverken det, eller et andet af de store forlag 
har dog -  trods interesse for sagen -  ment at 
de for tiden kunne gå videre med forslaget.

Jeg tror dog stadig der er brug for et topo
grafisk, landsomfattende og ajourført opslags
værk. Derfor har jeg gerne villet lægge disse 
tanker frem i håb om at andre vil give deres 
besyv med. Der er brug for at få gennem
drøftet ideer og forslag, indhold og form. Trap 
har tjent mange generationer siden 1856, og 
med pen, blæk og siden skrivemaskine er der 
etableret 5 udgaver. Med dagens teknik burde 
det være muligt at skabe en ny Trap.

Knud Prange
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Har fællesskolen spillet fallit? Pigernes skole. Red. 
Adda Hilden og Anne Mette Kruse. Forlaget 
KLIM- og forfatterne. 1989. 303 sider. Pris 
...kr.

»Pigernes skole« er en bog, som man lægger mærke 
til. Forsidebillcdet er et scoop. Et klasscbillede af 
smilende og velernærede realklasscpiger fra Elise 
Smiths skole fra 1923. Fotografen har været pla
ceret bagerst i lokalet, så pigerne sidder halvt om
vendte på deres pladser. På bagerste række, nær
mest fotografen har de laet selskab af en teen
agerpige fra 1980-erne. 'fil forskel fra de andre har 
hun lagt sine cowboybuksklædte ben og sine fød
der i dagens obligatoriske gummisko nonchalant 
ovenpå skolebordet. Men smilet og glimtet i øjet er 
det samme. Billedredaktør Inger Johnson har med 
sin collage formået at forbinde fortid med nutid på 
en meget charmerende måde -  budskabet: at piger 
er de samme til enhver tid går klart igennem. 
Bogens illustrationer er i det hele taget nye og 
friske og giver den en egen kvalitet.

Pigernes skole beskriver, som det står udtrvkt i 
forordet, deres skolegang til forskellige tider og på 
forskellige steder i Danmark. Tyngdepunktet ligger 
i storbyernes kønsadskilte skolevæsener, hvor det 
er de privat oprettede og drevne pigeskoler, der 
har udgjort hovedmaterialet til bogens kapitler. De 
11 forfattere, der alle er kvinder, er kompetente 
forskere og undervisere, forankret i pædagogik, ud
dannelseshistorie eller kvindeforskning. Man for
venter derfor en saglig og velfunderet beskrivelse 
og analyse af pigernes skolegang -  og denne op
fattelse bliver med fa undtagelser bekræftet igen
nem bogens 18 kapitler.

Den historiske dimension slår stærkt igennem i 
de fleste af kapitlerne, og på denne baggrund tages 
i bogens sidste del, dagens problematik op om
kring skolens skjulte undervisningssocialiscring af 
piger til traditionelle kvinderoller på den ene side 
og skolens marginalisering af specifikt kvindelige 
værdier på den anden side. Efter gennemlæsning af 
bogens mange kapitler kan man se Anne Mette 
Kruses afsluttende kapitel: »Hvorfor pigeklasser? 
Debatten idag«, som bogens samlende spørgsmål: 
Har fællesskolen spillet fallit? Det er således en 
spændende problemstilling, som bogen tager op: 
hvorfor blev undervisning af piger i sin tid udskilt 
fra offentlige og private drengeskoler -  hvilken be
grundelse gav pigeskolens egne pædagoger for 
dens særlige værdier -  og hvordan har fællessko
lens udvikling påvirket pigernes kundskabsmæs

sige undervisning og samfundsmæssige socialise
ring og identitctsopfattelse?

I forordet oplyses, at del faglige grundlag for 
bogen blev skabt ved Kvindemusects udstilling om 
skolepiger i fortid, nutid og fremtid: »Flittig, flink 
eller lidt for fræk?« Det forklarer bogens lidt 
ujævne præg. De interviews, der gengives har såle
des været optaget til og gengivet i udstillingen. 
Placeret som en del af bogen gør særlig det første 
interview læseren usikker på hensigten med dem. 
Mange af spørgsmålene forekommer ledende. Her 
mangler man som læser en redaktionel kommen
tar, der kunne sætte de interviewede og deres op
levelser af deres skolesituation i relief til bogens 
tema.

I det følgende vil ca. halvdelen af de 18 artikler 
blive omtalt. Bogen lægger ud med tre vægtige og 
vclskrevne artikler: Adda Hildens: Københavnske 
skolepiger i 1800-tallcts midte; Birgitte Possing: 
Renhed, disciplin og stræbsomhed -  om Natalie 
Zahlcs pigeskole og Anne-Mette Kruses: Pigeskole 
eller fællesskole? Debatten omkring århundredskif
tet. I disse kapitler formuleres de synspunkter, som 
går som en rød tråd igennem resten af bogen -  
hvadenten forfatterne har været sig det bevidst 
eller ej.

»Den traditionelle uddannclscshistoric, såvel 
pædagogikkens som uddannelsesinstitutionernes, 
beskriver mænds teorier og mænds værk«, skriver 
A. H. i sin artikel. Det er så sandt som det er sagt! 
I artiklen fremholdes, at omfanget af kvinders tid
lige undervisningsarbejde er relativt ukendt i sko
lehistorien, og at piger som regel optræder »som 
afvigelser fra normen«. Idealet for pigeopdragelse 
var den rene kvinde, og »kun gennem fortsat uvi
denhed om livets smudsige realiteter kunne kvin
desjælen forblive ren«. Blandt andet dette syns
punkt bliver bekræftet i andre af bogens kapitler, 
der går tæt på enkelte pigeskoler og pigeskolepæ
dagoger.

Pigernes uddannelsesmuligheder blev imidlertid 
ikke af 1800-tallets kvindelige pædagoger begræn
set til en kønsspecifik problemstilling. Gennem pæ
dagogen og debattøren Athalic Schwartz ser vi 
problemet koblet sammen med samfundets social
politiske udvikling. Hendes opfattelse af, at lig
hedstanken var forsvundet fra de frie vestlige sam
fund i takt med frihedstankens udbredelse, og hen
des krav om statens ansvar for de svage sociale 
grupper, heriblandt kvinderne i mellemklassen og 
»af ringere stand«, er tankevækkende.

Natalie Zahles kvindesyn og pigeskolepædago
gik er genstand for Birgitte Possings kyndige ana-

50



Anmeldelser

lyse. Forf. har en sprudlende fortællcglæde, og den 
indgående viden om emnet er somme tider ved at 
boble over og sprænge artiklens rammer. I artiklen 
tager B. P. lat på den feministiske myte om Natalie 
Zahles konservative kvindesyn og viser os et langt 
mere nuanceret billede, der bl.a. tager hensyn til 
det spand afår, som N. / .  fungerede i og udviklede 
sig indenfor. »Hjertets renhed og viljens styrke« 
var hendes livsmotlo. I sin gerning identificerede 
hun sig lige så stærkt med faderens stræbende 
mandlighed som med moderens inderlige kvinde
lighed -  en tvekønnet identifikation, som B. P. 
kalder det, idet hun finder at dette begreb giver et 
sæt nøgler til en mental- og livshistorisk forklaring 
på X. Zahles store magt og gennemslagskraft. Den 
sociale forklaring linder BP i, at N. Zahles ud
dannelsesplaner kunne bruges af netop den gruppe 
kvinder, som Athalic Schwartz kæmpede for. De 
krav, hun stillede om selvstændighed, kundskabs
tørst, stræbsomhed og initiativrigdom, forbeholdt 
N. Zahle sine egne. Hendes pædagogiske arbejde 
havde to fronter -  en offen tlig, hvor budskabet var 
den sande kvindelighed, og en intern. Her stillede 
hun strenge krav til sine kollegaer og elever om 
bl.a. disciplin i alle livsforhold, for, som BP skri
ver, at kunne skabe grundlag for, at kvinderne 
kunne udvikle deres personlighed og blive stærke, 
»hele mennesker«.

I Anne Mette Kruses artikel møder vi debatten 
om pigeskoler contra fællesskoler fra århundredets 
første årti og følger både pigeskoleinitiativer og de 
holdninger, der førte til private fællesskoler. Den 
naturvidenskabeligt begrundede konstatering af, 
at piger var specielt svagelige, kom til at præge 
debatten. Hanna Adler, der havde taget magi
stergraden i fysik i 1892 er en af artiklens hoved
personer. Hanna Adler troede ikke et øjeblik på, at 
skoleuddannelse ville overbelaste piger, og efter at 
have studeret amerikanske fællesskoler besluttede 
hun at oprette en fællesskole med undervisning 
helt op til studentereksamen. På samme linje som 
Hanna Adler stod rektor Georg Bruun fra Kolding 
Latin- og realskole. Artiklen er perspektivrig, idet 
den tager spørgsmålet op om, hvilke krav pigernes 
tilstedeværelse måtte stille til en fællesskoles orga
nisation og indhold. For en »outside-læser« skæm
mes artikelen dog en smule af, at udtrykket køn 
efterhånden bliver brugt i så mange -  og forskellige 
sammensætninger (ikke bare de to køn, kønnene, 
kvindekøn men også kønsadskilt, kønsneutrale ak
tiviteter ja sågar en enkønnet skole) at det kan 
virke blokerende. Det er dog piger og drenge, det 
handler om.

Bogens anden del handler om pigeskoleunder
visning i Arhus. Gerda Bonderups artikel om Ar
huspigers skolegang i første halvdel af det 19. år
hundrede bygger på den interessante kendsger
ning, at undervisningen i de offentlige skoler ikke 
var adskilt i den første halvdel af 1800-tallet. Hvor
når blev undervisningen adskilt i Arhus? Den er

det i Hanne Rimmen Nielsens artikel, der om
handler vort århundrede. Gerda Bonderups frem
dragelse af de lokale skolereglementer giver ny 
indsigt i, hvordan skolen måtte agere for ikke at gå 
sædeligheden for nær. Artikelcns indledning om 
skoleforhold i 1 700-tallet virker dog påklistret og 
giver ikke den tilstræbte afklaring af linjer og per
spektiver. Det er i øvrigt besynderligt, at forf. ikke 
ofrer en eneste linje på at reflektere over den frem
dragne og meget markante historie om, hvordan 
Arhus magistrat i 1720-erne med magt gennem- 
trumfedc en offentlig undervisning af natmandens 
4 børn -  da lærerne havde nægtet at have med den 
socialt deklasscrcde familie at gøre -  ikke mindst 
fordi natmandens 4 børn alle var -  piger!!

I artikelen: Kvindelighed og kundskaber, af 
Hanne Rimmen Nielsen møder vi pigeskolen, som 
en del af det kommunale skolesystem. Skolen er 
den højt respekterede Christiansgades skole i Ar
hus, der fungerede som pigeskole helt frem til 
1957. I artikelen fremlægger HRN resultatet af sin 
søgen efter »modebilleder« til de traditionelle kvin
debilleder, hvor idealet var husmoderen. Hun 
fandt et sådant modbillcde i Christiansgades skole, 
fordi pigerne her tidligt blev socialiseret til en rolle 
som moderne, selverhvervende kvinde.

I bogens tredje fagdidaktiske del analyserer 
Minna Kragelund i artikelen: »Opdragende hånd
arbejde. Om at strikke sig til en selvforståelse«, de 
principper for opdragelse, der lå gemt i fagets så 
kaldte Schallcnfeldske arbejdsmetode. Konklusio
nen står skarpt: faget har været med til at gøre 
pigen egnet til først og fremmest at tilgodese an
dres behov og således blive den opofrende og kær
lige moder. Og ikke nok med det -  Vi har her at 
gøre med normer, som ifølge MK har præget sko
lens undervisning helt frem til 1960-erne og 1970- 
erne.

Lisbeth Haastrup ser kritisk på hjemkundskabs
fagets udvikling igennem 100 år i artikelen: »Hvil
ken vej skal karkluden vrides?« Som etnolog tager 
hun udgangspunkt i skolens sociale og kulturelle 
virkelighed og konstaterer, at fagets lærere igen
nem de sidste 100 år har repræsenteret en anden 
livsform end de piger, der blev undervist. Kolde 
måltider var udbredt i arbejderklassen, men i 
hjemkundskab lærte pigerne at tilberede ressour
cekrævende varme måltider, der også krævede at 
familien spiste sammen, altså en socialisering til 
borgerlige normer. Faget blev præget af mandlig, 
naturvidenskabelig, økonomisk og teknisk tænk
ning. LH slår til lyd for at faget ikke kun skal dreje 
sig om mad, men også om den kultur, som maden 
er en del af, bl.a. de måder at arbejde på, at drage 
omsorg for hinanden og være sammen på, som 
udvikles i husholdningen. Derved kan faget være 
med til at bringe skolen nye undervisningsformer 
og mål. Artikelen vender sig således, som den fore
gående, direkte til dagens undervisere.

Den vedkommende, debatterende linje føres vi-
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dere af Ellen Nørgaard, der tager fat på skolens 
holdning til pigers sanselighed ud fra spørgsmål 
om den disciplinerende skolehygiejniske linje, som 
udviklede sig i 1800-tallets anden halvdel -  med 
dens onaniangst (skoleborde med mulighed for 
overvågning), moraliserende aflusningshystcri og 
den berøringsangst, som blev funderet i det så 
kald le berøringscirkulære fra 1929. Artikelcn skal 
opfattes som en skitse, skriver EN, en skitse, som 
munder ud i tanker om muligheder for en »krops
erfaringens bevægelseskultur med folkeligt-oprør- 
ske potentialer«. Emnet »Sanselighed, krop og 
skole« er af en sådan kvalitet, at det med fordel 
kunne udbygges ved et kik endnu længere tilbage 
end 1800-tallets slutning. Normer om sanselighed 
og krop var et brændende spørgsmål også i slut
ningen af 1 700-tallct. Sanselighed var da ikke be
grænset til sensuel sanselighed, men var et bredere 
begreb, hvor man f.cks. skelnede mellem den san
selige og den fornuftige natur i mennesket.

I bogens afsluttende artikler tager Kirsten 
Reisby pigernes aktuelle skolesituation op. Ud fra 
sin klasserumsforskning lægger hun foruroligende 
oplysninger frem om, at piger opfatter sig som 
mindre værdifulde i skolesituationen end drenge, 
at lærere er tilbøjelige til at lade drenge udfolde sig 
langt mere i mundtlige diskussioner end piger, og 
at der foregår en pige- til pige kommunikation i 
klassen, så længe pigerne ikke bliver direkte kon
fronteret med lærerens henvendelser. Igennem 
bl.a. denne og Anne Mette Kruses artikel ledes 
læseren ind på at formulere spørgsmål, om skolen 
idag imødekommer pigers naturlige krav på en 
opdragelse, der tilgodeser det specifikt kvindelige, 
og om pigeundervisningen er blevet indlemmet i 
fællesskolen i for høj grad på drengenes og de 
mandlige idealers præmisser.

I sjælden grad bliver man i denne bog kon
fronteret med aktuelle problemer (hvordan skolen 
sikrer børn en personlig dannelse til »hele menne
sker«) -  oftest ud fra en solid historisk dokumenta
tion og argumentation, ligesom man i bogen mø
der tankevækkende ideer om undervisningens for
nyelse. Ingrid Markussen

L. E. Fauerholdt Jensen: Mark sølv -  mark pen
ninge -  mark korn. Mønt, mål og vægt i Danmark 
1000-1340. Odense University Studies in Hi
story and Social Sciences, 124. Odense 1990. 
120 sider. Kr. 170,00.

Noget bedre egnet til at forsure tilværelsen for en 
entusiastisk historiker end fjerne tiders komplice
rede systemer for udregning af mønt, mål og vægt 
kan man næppe forestille sig. Det kræver god ru
tine at håndtere almindelige regnskaber fra 15-, 
16- og 1700-årene; de indbyrdes værdiforhold er 
ofte svært gennemskuelige, og lettere bliver det 
ikke, hvis fremmede landes møntfod er indblandet.

Middelalderlige forhold er et kapitel for sig. En
ten ligger de i mørke -  og er for så vidt kun et 
problem for specialister, -  eller også giver de over
leverede kildesteder fra høj- og senmiddelalder i 
forening med det arkæologiske møntmateriale an
ledning til antagelser om visse geografiske forskelle 
mellem Vest- og Østdanmark, hvis de da ikke lige
frem bærer klare vidnesbyrd om stadig hyppigere 
forandringer i de relative værdiforhold.

Den foreliggende bog er ikke nogen nem lille 
introduktion i emnet. Det er en kyndig forsker med 
solide matematiske og tekniske kundskaber, der 
fremlægger resultaterne af mange års kildestudier. 
Forfatteren har tidligere publiceret et par bemær
kelsesværdige metrologiske studier: Danske kornmål 
i 1600-tallet (Odense University Studies in History 
and Social Sciences, 97), der i 1986 indbragte ham 
den filosofiske doktorgrad, og Mål, vekt og landskuld 
i Norge fra 1270 til 1683, udgivet i Oslo 1989 (Norsk 
lokalhistorisk Institutt).

Det danske møntvæsen fik sin blivende struktur 
kort efter år 1000. Bogens undertitel lover strengt 
taget for meget, idet undersøgelserne i alt væsent
ligt gælder de godt hundrede år, der ligger mellem 
forhandlingerne om Valdemar 11.s løsesum i 1224 
og Danmarks økonomiske sammenbrud i 1330’rne. 
Der er en vigtig pointe i at fastholde, at regnesy
stemernes rødder går tilbage til 1000-tallcts første 
årtier, men relevante skriftlige kilder er yderst lå 
før ca. 1200.

Mark sølv dannede som vægtenhed grundlag for 
regneenheden Mark penninge og dermed for den 
fysiske udmøntning i penninge, der var den eneste 
møntværdi, der blev udstedt i Danmark i den aktu
elle periode. Værdiændringerne afspejles i den 
vekslende sølvværdi af Mark penninge (dvs. det 
skiftende antal mønter, der skulle til for at opnå 
værdien én mark penninge) og af Mark korn.

Forfatteren citerer mange velvalgte kildesteder 
(latin og dansk) og regner oplysningerne efter. Læ
seren er godt hjulpen af bogens klare typografi, 
hvor værdiangivelser, udregninger og citater træ
der frem i halvfed skrift og kursiv og overalt har 
god luft omkring sig.

Det er som nævnt ikke nogen begynderbog, men 
det er hævet over enhver tvivl, at den »alminde
lige« middelalderhistoriker vil have både nytte og 
udbytte af den, -  et helt kapitel kan eksempelvis 
læses som givtige randnoter til Kong Valdemars 
Jordebog. Føler man sig uden tilstrækkelige forud
sætninger, kan det anbefales først at løbe et par 
instruktive artikler i Kulturhistorisk Leksikon for nor
disk Middelalder igennem: »Mark penningar« og 
»Myntförsämring« (begge skrevet af Nils Ludvig 
Rasmusson), som -  alene for deres klarheds skyld 
-  burde have været anført i bogens litteraturfor
tegnelse.

Som håndbog er den mindre egnet, idet der 
savnes enhver form for register; det er en bog, der 
skal lases, ikke skimmes, og den fremtidige brugs
værdi kan man så passende sørge for ved selv at
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notere stikord og krydshenvisninger undervejs. Ar
bejdet vil lønne sig, er jeg sikker på.

Et nyttigt kompendium af numismatiske kilde
steder i Diplomatarium Danicum/Danmarks Riges Breve 
blev oprindelig offentliggjort i Nordisk Numisma
tisk Årsskrift, årgangene 1955, 1960, 1961 og 1982. 
Der kan i denne sammenhæng være grund til at 
gøre opmærksom på, at det nu foreligger som en 
selvstændig bog: De skriftlige kilder til Danmarks mid
delalderlige møntvasen. Et udvalg 1085-1500, Kbh. 
1989 (udgivet af Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad og Den kgl. Mønt- og Mcdaillcsam- 
ling, Nationalmuseet). Gert Posselt

Carl-Axel Nilsson og Hans Kryger Larsen: 
Forbrug og produktion af industrivarer. Dansk In
dustris Historie efter 1870. Bind 2. Odense 
Universitetsforlag 1989. 295 s. Tabeller, dia
grammer og ill. kr. 268.-ISB N  87 7492 718 3.

Denne bog er andet bind af det værk, der udgives 
af projektet »Dansk Industris Historie efter 1870«, 
som Carlsbergfondet og Statens humanistiske 
Forskningsråd tog initiativ til i 1984. Første bind, 
»Industriens vækst og vilkår 1870-1973« af Hans 
Chr. Johansen udkom i 1988 og blev anmeldt i 
hefte 1, 1990, s. 40.

Mens første bind beskriver dansk industris ge
nerelle udvikling, behandler andet bind forholdene 
indenfor en række udvalgte vareområder, idet må
let er gennem en analyse på et kvantitativt grund
lag at give en oversigt over dansk industris histo
rie. Der indledes med en gennemgang af formål, 
metoder og kilder, hvorefter de følgende otte kapit
ler beskriver forbrug og produktion af alkohol og 
tobak, fodtøj, cykler, hjemmeelektronik (radio, tv, 
lydanlæg, video), husholdningsmaskiner, cement, 
maskiner til landbruget og arbejdsmaskiner til in
dustrien. Herefter følger en sammenfatning med 
engelsk resumé, kildehenvisninger, en række ap
pendices med nærmere forklaring af beregnings
metoder og udvælgelseskriterier samt person-, sag- 
og firmaregister.

Bogen hviler ikke alene på et kollossalt forar
bejde, men har også undervejs krævet ændringer af 
den valgte fremgangsmåde og overvejelser af meto
disk art. Allerede den indledende redegørelse for 
valg af metoder og afgrænsninger afslører, hvilke 
vanskeligheder, der tårner sig op for undersøgel
ser. der som denne skal dække forholdene indenfor 
dansk industri gennem en længere periode. For det 
første er der publiceret meget lidt om emnet, ud
over Svend Aage Hansens »Økonomisk vækst i 
Danmark« så godt som intet. Dette vigtige værks 
mange tabeller og Danmarks Statistiks publikatio
ner er hovedkilderne, men herudover er brugt ma
teriale i Rigsarkivet og fra en række firmaarkiver 
samt monografier over enkelte varegrupper og 
virksomheder. Dernæst viste det sig af metodiske

og kildemæssige grunde ikke muligt på grundlag af 
statistiske oplysninger at fremskaffe materiale for 
så stort et antal varegrupper, som man oprindelig 
havde planlagt, og endelig var det vanskeligt selv- 
ved en stor arbejdsindsats at opbygge repræsenta
tive mængdesericr af en række forbrugsvarer. Det 
er derfor ikke mærkværdigt, at kun få tidligere har 
vovet sig ud i arbejder af dette omfang. Kun pro
jekter med et solidt økonomisk og arbejdskraft- 
mæssigt grundlag kan løse den slags opgaver.

Selv om man som nævnt måtte nøjes med at 
undersøge færre varegrupper og for disse arbejde 
med kortere perioder, stod man alligevel over for 
en række problemer. Det gjaldt bl.a. om at af
grænse varer, der er homogene, d.v.s. uændrede 
gennem længere perioder, eller at finde frem til en 
måde at udligne ændringerne på. Fn radio i 1930 
er ikke helt det samme som en radio i 1980, og 
indenfor tekstilvarerne er der siden 1870 sket en 
cksplosionsagtig detaljering, der indebærer, at op
lysninger om f.eks. færdige beklædningsgenstande 
må samles sammen fra over 300 positioner i sta
tistikken.

Da det statistiske materiale for de forskellige 
varer er uensartet bl.a. på grund af ændringer i 
beregningsmåden og flere af varegrupperne først 
opstår langt senere end de andre, er bogen ikke 
som første bind opdelt i perioder. Man har været 
nødt til at give varegrupperne deres eget begyndel- 
ses-år, mens de alle slutter omkring 1985. De oven
for nævnte varer indenfor privatforbruget er ud
valgt efter praktiske og systematiske overvejelser, 
mens de tre sidste er valgt som repræsentative for 
kapitaldannelsessektorcn.

De enkelte kapitler er søgt opbygget nogenlunde 
ensartet. Først omtales den teknologiske udvikling, 
derefter følger analyser af forbrugsudviklingen og 
forholdet mellem hjemmemarked og udenlandsk 
industri, og til sidst gives en oversigt over det 
enkelte vareområdes produktions- og virksom
hedsstruktur. Hvert kapitel indeholder en over
vældende stofmængde. Der står vigtige ting på 
hver linie.

Det afgørende grundlag for undersøgelsen er en 
omregning af de varierende priser til faste priser, 
så det bliver muligt at sammenligne udviklingen i 
de forskellige sektorer over længere perioder. Al
lerede her støder forfatterne på store problemer. 
Kildematerialet er så uensartet, at der hele tiden 
må tages stilling til oplysningernes troværdighed 
og foretages skøn, der kan føre frem til det altaf
gørende indeks. Det er ikke muligt her at opregne 
alle de problemer, en sådan opgave rejser, kun 
enkelte af de vigtigste skal nævnes. På grund af 
mangler i den officielle statistik har man måttet 
konstruere eller rekonstruere manglende tal, defi
nitionerne af de enkelte varer skifter gennem tiden, 
varernes repræsentativitet ændres, bl.a. ved at nye 
varer kommer til, hvorved de ældre varers andel af 
forbruget falder relativt, der kan påvises fejl i den 
officielle statistik, og en større detaljering af sta-
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tis tikken vanskeliggør beregningerne, fordi varerne 
opdeles anderledes end tidligere. Hertil kommer at 
det på grund af 50-års reglen for arkivtilgængelig
hed ikke har været muligt at få adgang til op
lysninger efter 1938, så man fra det tidspunkt har 
været nødt til at bygge på Green og Kompas. 
Herudover har forfatterne måttet foretage mange 
skøpsmæssige afgørelser ud fra deres kendskab til 
den almene udvikling. Det er en omstændelig sag 
for dem at redegøre udtømmende for alle disse 
detaljer, og selv om forfatterne har bestræbt sig på 
at give oplysninger om deres overvejelser og ræ
sonnementer, er meget alligevel ikke kommet med. 
Den kompakte tekst stiller store krav til læseren og 
forudsætter mange ting bekendt.

De mange kurver og diagrammer er resultat af 
en stor arbejdsindsats, men de omfattende kom
mentarer viser, at de må bruges med stor for
sigtighed, og at det billede de giver er en tilnær
melse til den faktiske udvikling. I mange tilfælde er 
forfatterne da også selv forbeholdne overfor be
regningerne, og de betragter dem som afprøvnin
ger af metoden. De er skeptiske overfor flere af 
delresultaterne og påpeger, at en simplificeret be
regning til sammenligning med deres måske ville 
give afvigende resultater. En sådan kontrolbereg
ning ville imidlertid gå ud over bogens og op
gavens rammer. Det er imidlertid meget vigtigt, at 
dette store materiale er blevet indsamlet og af
prøvet. Det kan fremover danne udgangspunkt for 
uddybende undersøgelser, idet forfatterne ved hen
vendelse stiller det til rådighed for interesserede.

Bogen er trods det tunge stof velskrevet, og man 
har fremskaflet gode illustrationer til de enkelte 
afsnit. Der er et stort antal gamle fotografier af 
værksteder og arbejdssituationer, men det ville 
have været godt også at se nogle flere af pro
dukterne, et par tidlige træsko, en Hamletcykel 
eller en flaske brændevin og nogle gode cigarer! 
Selv om bogen er skrevet for studerende og univer
sitetsfolk med kendskab til terminologien, ville et 
register eller en samlet oversigt over begreber og 
fagudtryk ikke have været af vejen.

Poul Strømstad

Karl-Erik Frandsen: Tårnby landsby -  historie og 
bygningsregistrant. Eget forlag, 1989. A4-for- 
mat, 116 s., ill., kr. 150. (Hæfte). Fås ved 
henvendelse til Miljøforeningen for Taarnby 
Landsbyen, Bredskiftevej 9A, 2770 Kastrup.

Tårnby på Amager er en af de mange gamle lands
byer i hovedstadens periferi, som er løbet over 
ende af storbyens vækst. På de tidligere marker 
ligger i dag udbredte boligområder, vandtårnet -  
og motorvejen til lufthavnen m.m. Med bogen i 
hånden ruller århundreders historie sig imidlertid 
op for det indre blik. Englandsvej bliver til den 
gamle landsbygade med ladegården, kirken, præ

stegården og de 13 bøndergårde liggende langs 
vestsiden -  ud mod fælleden -  og tofter og marker 
på den gode jord på østsiden, hvor fattighuset var 
den eneste bebyggelse. I vest, bag kirken og til dels 
gårdene, lå også småhuskvarteret. Dette var situa
tionen omkring år 1800, da jordernes udskiftning 
og et par alvorlige bybrande satte skred i om
væltningerne, som er fortsat til dato. Del er med 
henblik på at bevare resterne af det gamle lands
bymiljø, at bogen er udgivet -  med forord af for
manden for den lokale miljøforening, der blev dan
net i 1983.

Som titlen antyder består bogen af to dele. Et 
historisk afsnit, udarbejdet af docent, dr. phil. 
Karl-Erik Frandsen, og en bygningsregistrant. Til 
sidstnævnte har Karl-Erik Frandsen også bidraget 
med det historiske stof, mens Anne Charlotte Jo
hannsen, arkitekt MAA, har stået for bygningsbe
skrivelserne. I tegneren Erik Strøms streg gengives 
en række miljøer og enkeltbygninger, herunder for
sidens prospekt af Smcdekærvej, set op mod den 
gamle landsbykirkes kamtakkedc tårn og ind- 
gangsportalcn til kirkegården.

Lad det straks være sagt, at med den tungt
vejende historiske introduktion skiller bogen om 
Tårnby sig ud fra de gængse registranter. Normalt 
er der ikke økonomi eller ressourcer til at lægge så 
mange kræfter her. Forklaringen ligger da også i 
Karl-Erik Frandsens mangeårige arbejde med em
net. Allerede i 1975 udgav forfatteren »Tårnby. 
Træk af Bebyggelsens historie« (Kastrup Central 
Forlag). Undersøgelserne herfra er i vid udstræk
ning »genbrugt« i nærværende sammenhæng, men 
suppleret med nyt stof. Senere indgik Tårnby 
blandt eksemplerne i Karl-Erik Frandsens dispu
tats »Vang og tægt. Studier over dyrkningssyste
mer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 
1682-83« (Bygd, 1983). Både her og i forfatterens 
afsnit om perioden 1536 -  ca. 1720 i jubilæum
sværket »Det danske landbrugs historie« fra 1988 
(Landbohistorisk selskab og forfatterne, red. Claus 
Bjørn m.fl.) er Tårnby-stoffct benyttet i en bredere 
sammenhæng.

Det historiske afsnit er med andre ord af høj 
faglig karat, og henvender sig ikke mindst til kolle
ger, der interesserer sig for agrarhistorie. Således 
klarlægges ejendomsforholdene helt tilbage til 
middelalderen, beskatningsprincipper, dyrknings
systemer, udskiftningen og udflytningen. Også de 
sociale forhold tages op i flere sammenhænge. I 
tilknytning til de forskellige afsnit gengives histori
ske kort -  undertiden lidt for gnidrede -  samt en 
række instruktive rekonstruktionstegninger og dia
grammer. »Historien« er delt op i relativt korte 
afsnit, og ind imellem kommer mere krydrede ka
pitler som »Mordet i smedjen«, »En familie på 
udskiftningstiden« og beretninger om brandene i 
henholdsvis 1796, 1808 og 1858. En populær frem
stilling er der dog ingenlunde tale om, selv om 
bogen er velskrevet.

Rcgistrantdelcn optager ca. % af bogen og om-
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fatter knapt 30 ejendomme. Langt størsteparten af 
disse ældre ejendomme er tidligere håndværker
eller husmandshuse, mens der kun er ganske lå 
gårdanlæg tilbage. For liver enkelt ejendom ind
ledes med en udførlig, systematisk beskrivelse af 
den eksisterende bebyggelse, ledsaget af et foto og 
en situationsplan. Dernæst følger ejendommens hi
storie »med særlig vægt på de ældste vidnesbyrd 
om ejerforhold og bygningsforhold«. En stor del af 
ejendomshistorien vedrører således ikke specielt de 
stående bygninger.

Endvidere har forfatteren valgt for hver ejendom 
al gengive udskrifter af relevant kildemateriale: 1) 
Folketællinger (1787, 1801, 1834, 1855 og 1890). 2) 
Matrikulære forhold i henhold til 1844-matriklen -
i.e. oplysninger om ejendommens størrelse og 
eventuelle udstykninger. I praksis identisk med 
situationen fra 1811 til ca. 1900. 3) Tinglyste ejer
skifter fra ca. 1800 til i dag. 4) Udskrifter fra 
brandtaksationerne for perioden ca. 1800-1869. 
Der er selvsagt tale om en sand guldgrube af op
lysninger for slægtsforskere og lokalhistorikere, der 
dog ville have været endnu bedre hjulpet, hvis der 
også havde foreligget et personregister.

»Dokumentationsafsnittenes« kildeudskrifter er 
i øvrigt indtastet på edb i overensstemmelse med 
databaseprogrammet LANDBASE, der er udvik
let af mag. art. Gunner Lind med Tårnby-projcktct 
som forsøgsemne. Forfatteren inviterer interesse
rede til at uddrage yderligere oplysninger af dette 
materiale, der bl.a. er tilgængeligt på Lokalhisto
risk Samling. Om der her foreligger et person
register, fremgår ikke.

I betragtning af det bevaringspolitiske sigte og 
det høje ambitionsniveau, der generelt kendeteg
ner bogen, havde det været naturligt, om byg
nings- eller arkitekturhistorien var mere fyldest
gørende behandlet. Både den fredede degnegård, 
Hallinggården, Englandsvej 326, fra ca. 1787, og 
de mange bygninger, der stammer fra tiden umid
delbart efter branden i 1858, kunne have fortjent 
en behandling i et afsnit om den lokale byggeskik. 
Formentlig havde man også herved undgået den 
misvisende beskrivelse af konstruktionen på bin
dingsværkslængen i »en af Tårnbys bedst bevarede 
gårde« -  Tinggården, Vestre Bygade 20-22. Her er 
overset rester af både glammet bjælkelag, udven
dige sidebånd og lerklining. Konstruktionstræk, 
der var udbredte på øen, og bl.a. er karakteriseret i 
»Historiske huse i Dragør« (Nationalmuseet, 1979, 
s. 35fT).

Man savner også en forklaring på, at der ikke er 
inddraget brandforsikringsmateriale fra tiden efter 
1869. I 1872 blev brandforsikringen privatiseret, 
og højst sandsynligt kan der findes yderligere op
lysninger i de nye brandforsikringsselskabers arki
ver i Erhvervsarkivet i Arhus.

Som helhed er der tale om et meget vægtigt 
materiale, »skruet sammen« på en atypisk måde 
og rettet mod flere målgrupper. Lidt flere konklu
sioner angående bebyggelsesmiljøet ville have

gjort registrantdelen lettere at bruge for bl.a. den 
tekniske forvaltning, der forestår lokalplanarbejdet 
og sidder inde med kompetanccn i byggesager. Det 
havde ligeledes fremmet overblikket, om de fine, 
små situationsskitser også var blevet kombineret 
til et samlet kort over bevaringsområdets veje, be
byggelse og beplantning. I farten kan det endelig 
indskydes, at en indholdsfortegnelse heller ikke 
havde været af vejen. På sidste side findes dog et 
husregister til rcgistrantdelcn.

Det skal sluttelig pointeres, at hovedvægten i 
den historiske analyse er lagt på udviklingen frem 
til ca. 1900. Den gradvise forvandling fra landsby 
til forstad er med andre ord ladt ude af betragtning 
i denne sammenhæng -  men behandles oversigtligt 
i det afsluttende kapitel i forfatterens Tårnby-bog 
fra 1975. Registranten er således fortrinsvis »en 
knage«, hvorpå man kan hægte forståelsen af det 
gamle Tårnbys egenart og identitet.

I hvor høj grad bogen far aktuel betydning for 
bevaringsarbejdet, er dog et åbent spørgsmål. I 
horisonten trækker skyerne sammen om resterne af 
det gamle Tårnby i forbindelse med anlæggelsen af 
det overordnede trafiknet til den nye Øresundsfor
bindelse. Dette er miljøforeningen og forfatteren 
ganske klar over, og bogen må på denne baggrund 
også betragtes som et kampskrift.

Hanne Christensen

Kommunal opgaveløsning 1842-1970. Redigeret af 
Jan Kanstrup og Steen Ousager. Odense 
Universitetsforlag 1990. 262 s., kr. 248 + 
eksp.

Forskes der for lidt i den kommunale historie? er et 
af de mange spørgsmål, der stilles i den her om
talte bog. Svaret gives allerede i indledningen af 
arkivar ved det sjællandske landsarkiv, Jan Kan
strup, og er bekræftende, for så vidt begrebet kom
munal historie skal forståes som »systematiske og 
generaliserende fremstillinger af kommuner og 
kommuners virksomhed« altså af det lokale selv
styres udvikling og funktion. Og det er dette syns
punkt, der er bogens indfaldsvinkel, ikke den en
kelte kommunes, det være sig købstadskommune 
eller sognekommunes historie. Dette var mere til
fældet med det seminar, der blev afholdt på lands
arkivet i Odense i 1983 og som resulterede i bd. 21 
i den desværre nu stoppede »Arkivserien«: »Brug 
sognekommunearkiverne«, hvor forskerne blev op
fordret til og vejledt i benyttelsen af de sognekom
munale arkivalier til lokalhistoriske studier.

Også for den her foreliggende bog er baggrun
den et seminar, nemlig det, der på Arkivforenin
gens foranledning blev afholdt i Løgumkloster den 
1.-3. maj 1989 for i anledning af den forestående 
150-årsdag for anordningen af 13. aug. 1841 om 
landkommunalvæsenet at gøre status over udvik
lingen af det lokale selvstyres udvikling i Danmark
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samt give impulser til fortsatte undersøgelser al 
emnekredsen. Foruden en række al bidragene ved 
dette seminar i bearbejdet form indeholder bogen 
enkelte nytilkomne artikler med tilknytning til em
net. Bidragyderne er dels folk fra arkivverdenen, 
såvel de statslige arkiver som de lokalhistoriske, 
dels forskere fra universiteterne og kommunernes 
eget forskningsinstitut. Desuden medvirker køb
stadsforeningens tidligere direktør, Oluf Ingvard- 
sen. med en restrospektiv artikel om kommunal 
opgaveløsning op mod kommunalreformen 1970, 
altså el bidrag fra en af de væsentlige aktører.

Denne sammensætning af forlatterpanelel gør, 
at man kommer godt rundt om emnerne med for
skellige indfaldsveje, og selv om der ikke er til
stræbt nogen fuldstændig dækning af problematik
ken, føler man ikke savnet af særlige områder. Det 
skulle da være. al den amtskommunale sektor kun 
direkte er behandlet af et enkelt indlæg, nemlig 
Birgit Løgstrups. »Den amtskommunale opgave
løsning«, der til gengæld er meget instruktivt. 
Denne mangel er måske symptomatisk, idet de 
store amtsrådsarkiver hører til det allermest ube
nyttede materiale i landsarkiverne, og beskrivelser 
af amtsrådenes virksomhed kendes bortset fra 
Vagn Harsbergs »De sønderjyske amtsråd indtil 
1970« bogstavelig talt ikke. I parentes bemærket 
synes denne at mangle i den omfattende, men no
get uoverskuelige litteraturliste, der er udarbejdet 
af bogens anden redaktør, arkivar Steen Onsager.

Nu skal jeg ikke ride min sønderjyske kæphest, 
men i indledningen gøres opmærksom på, at for
holdene i København og Frederiksberg stort set er 
forbigået. Der kunne med mindst lige så god ret 
være gjort opmærksom på de sønderjyske forhold, 
hvor ikke mindst indførelsen af de danske kommu
nalordninger efter 1920 udgør et spændende stu
dieobjekt, for ikke al tale om tilløbene til en kom
munalordning før 1864.

Bogens 20 afhandlinger er opdelt i 5 afsnit af 
ulige størrelse, nemlig: Mod kommunalreformen 
(2 afhdl.), Ved kommunernes grundlæggelse (2 
afhdl.) Politik og apparat (4 afhdl.), Kommunal 
opgaveløsning (9 afhdl.) og Komparativt (3 afhdl. 
om hhv. svenske, norske og grønlandske forhold).

Hovedvægten ligger således, som også bogens 
titel angiver, på en analyse afen ra'kke af de va1- 
sentligste kommunale opgavers løsning i den op- 
handlede periode, nemlig fattigvæsen, socialfor
sorg, sygehusvæsen, skolevæsen og tilsynet med 
næringsvæsenet. Hertil kommer i dette afsnit af
handlinger om kommunale budget- og regnskabs
forhold, som det er nødvendigt at kende noget til, 
hvis man vil arbejde med disse kilder, om byplan
lægning og om kommunerne og infrastrukturen. 
Foruden de ovenfor omtalte afhandlinger kan fra 
de andre afsnit nævnes den historiske artikel om 
fastlæggelsen af landkommunernes opgaver 1842— 
1867 samt den meget nutidige om kommunalrefor
men og den samfundsøkonomiske baggrund. Såvel 
for den historisk orienterede som for den nutids-

orienterede læser vil der være afhandlinger af in
teresse, og man kan derfor kun håbe, al bogen vil 
komme til at virke som en inspirationskilde og 
igangsætter af nye undersøgelser inden for den 
kommunale opgaveløsning. Jubilæet i 1991 vil sik
kert gøre del let at lå dem publiceret, men til 
gengæld må det være på høje tid at gå igang, hvis 
man skal have noget færdigt inden for jubilæums
året. Hans H. liorsøe

lage Heuncckc og Jens Mollerup: Lærerstand 
på Langeland. Bidrag til Langelands Lerer- og sko
lehistorie. 389 s., ill., indb. Rudkøbing, 1989. 
200 kr. + porto.

Vidste De, at Grundtvigs forgænger som huslærer 
på Egeløkke var en charmør og lykkejæger, der 
fordrejede hovedet på fruens halvgamle søster for 
at få fat på hendes penge? Karakteristikker af' 
denne kaliber kan man linde i dette langelandske 
opslagsværk, der er stoppet med data om Lerere og 
skoler. Langelands Lærerkreds opfordrede i 1977 
to lokalhistorikere blandt medlemmerne til at 
skrive en bog om de langelandske lau ere og skoler, 
og Tage Heunecke og Jens Mollerup gik straks i 
gang med at samle. Desværre oplyser deres bog 
ikke noget om retningslinierne for arbejdet, men de 
har været myreflittige. Bl.a. synes et meget stort 
antal nulevende lærere at have udfyldt et spørge
skema med oplysninger ikke alene om deres karri
ere på øen, men også om årene før og efter, om 
forældre, ægtefæller og børn, om specialer og inter
esser o.s.v. Manglende redaktionelle retningslinier 
har medført, at de enkelte artikler er blevet noget 
uens, men på den anden side har artiklerne fået så 
mange kuriøse detaljer med, at man med fordel 
kan sammenligne. Der er jo et mønster i disse 
lærerslægters mange aktiviteter.

Bogen er imidlertid andet og mere end en lærer
stat. Opbygningen er topografisk -  embedernes 
historie med en del bygningshistoriske oplysninger 
-  og der informeres ikke alene om de offentlige 
skoler, men også om de flygtigere privatskoler og 
huslærerembeder. Heunecke og Mollerup giver 
desuden en kort introduktion til skolehistorien i 
landsognene og i købstaden Rudkøbing. Under
tiden lader teksten en enkelt forfatterkommentar 
smutte med. F.eks. kommenteres lærerens reaktion 
under en bispevisitats i Bøstrup Skole således: 
»Den heri liggende protest mod den biskoppelige 
kontrol af en veltjent skolemester har biskoppen 
tilsyneladende ikke haft øje for«.

Der er langt imellem udgivelserne af gode op
slagsværker, og dog er det jo nu efter databasernes 
fremkomst blevet en mere overkommelig opgave at 
lave »stater«. Derfor var det en mærkedag for Lan
gelands lokalhistorikere, da denne bog udkom. Nu 
kan man på et øjeblik danne sig et indtryk af hver 
eneste lokalitets skolehistorie. Typografien er vel-
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valgt -  læseren kan hurtigt og ubesværet linde de 
relevante data, men vi 1 nok ofte læse videre, måske 
animeret af de gode illustrationer. Jette Heunecke, 
der også står for skoleidyllen på omslaget, har 
lavet nogle stregtegninger, og der er en del inter
essante fotos reproduceret af fotohislorikcren 
Svend Erik Pryds, Humble. Udgivelsen markerer 
lærerkredsens 150 års jubilæum, og man har ikke 
sparet på udstyret. Bogen fremstår i et smukt og 
solidt bind med fyldig indholdsfortegnelse, forkor
telsesliste, personregister med krydshenvisninger, 
fortegnelse over de trykte eller duplikerede kilder 
saml over de utrykte kilder. Den er lige til at stille 
på hylden for enhver med interesse for Langeland.

Søren Ehlers

W. L. Christiansen: Mit brogede politiske liv, 
Flensborg 1990, 123 s., ill., 128 kr. 
Duborg-Skole-elever i krigens år. På korsvejen mel
lem nødvendighed og frivillighed, Flensborg 1990, 
149 s., ill., 148 kr.
Begge bøger er udgivet af Studieafdelingen 
ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og 
i kommission hos Pad borg Boghandel.

W. E. Christiansen blev født i Flensborg i 1920, og 
hans erindringsbog går op til ophøret af hans kom
munalpolitiske arbejde sammesteds i 1974. Han 
kom fra et, socialdemokratisk orienteret, dansk 
hjem, men gik i tysk skole. Faderen blev under 
nazismen afskediget fra de kommunale sporveje 
som »politisk upålidelig«, men fandt senere an
sættelse ved marinen. W. E. Christiansen selv op
levede at blive ekskluderet af Hitler-Jugend -  ikke 
af politiske eller nationale årsager -  men fordi 
interessen for amatørteater, sport og piger lagde 
beslag på hans fritid. Bogens ligefremme skildring 
af, at nazismen og krigen, trods frygten for den 
politisk noget åbenmundede fars arbejde og den 
senere krigstjeneste for \V. L. Christiansen selv, 
ikke nødvendigvis skubbede et ungt menneskes 
normale interesser i baggrunden eller tvang til et 
dagligt etisk valg, er bedre at lå forstand på perio
den af end mange firkantede TV-scricr. Størst lo
kalhistorisk interesse har derimod nok skildringen 
af de første efterkrigsår, hvor \V. L. Christiansen 
spillede en meget aktiv politisk rolle, bl.a. som 
bysekretær i Sydslesvigsk Forening fra 1948 og 
som byrådsmedlem for det lille »Sozialdemokrati
sche Partei Flensburg«, der i modsætning til det 
store tyske socialdemokrati ønskede at stille med
lemmerne frit i grænsespørgsmålet. Ved SPF’s op
hør i 1954 gik W. L. Christiansen til Sydslesvigsk 
Vælgerforening, men p.g.a. sygdom genopstillcde 
han ikke i 1955. Senere vendte han tilbage til SSV- 
politik, men uden den tidligere centrale placering. 
Det er utvivlsomt en fordel for skildringen af orga
nisationsarbejdet, at forfatteren har sammenholdt

sine erindringer med skriftligt kildemateriale, men 
formen bliver til gengæld stivere end i bogens før
ste del p.g.a. pligtopremsningerne afalle relevante 
datoer og politiske kontaktpersoner.

Bogen med erindringsglimt afen række elever og 
nogle lå lærere fra Du borg-Skolen giver et stærkt 
indtryk af skolens betydning som en oase, der gav 
styrke til at modstå samfundets pres for nazifi
cering. En forudsætning for denne oase-funktions 
opretholdelse var ikke mindst, at børnene fra det 
danske mindretal var fritaget for medlemskab i 
Hitler-Jugend, sådan at den systematiske indoktri
nering i nazismen, fuldt lovligt, kunne erstattes af 
spejderaktiviteter, der var tæt sammenvævet med 
skolen. Her var balancen mellem nødvendigheden 
-  herbergsstalens krav -  og frivilligheden i form af 
lastholden ved de danske organisationer trods alle 
chikanerier dog tippet til mindretallets fordel. 
Trods emnets væsentlighed virker bogen noget be
grænset, fordi de korte erindringsglimt må for
holde sig til en ret snæver vifte af emner med 
tilknytning til skolen, der uvægerligt bliver de 
samme for mange af bidragyderne: såsom frygten 
forslagsmål med Hitler-Jugend på skolevejen eller 
oplevelsen af bombardementet d. 19/5 1943, der 
kostede 15 danske børnehavebørn, 2 voksne hjæl
pere og en af skolens lærere livet. Man savner 
erindrings-glimtenes sammenhæng med krigens 
hverdag uden for skolen. Interessantest er efter 
min mening de bidrag, der kommer ind på mødet 
med verden uden for oasen i form af den tvungne 
militæruddannelse i ungdomslejre borte fra hjem
met, som drengene indkaldtcs til i 15-års alderen. 
Her var det ikke let på forhånd at være mærket 
som stående uden for folkefællesskabet.

Henrik Lundbak

Ole Ventegodt: Redere, rejser og regnskaber. Et 
par ßensborgske part-rederiregnskaber 1783-1812. 
Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Cen
tralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg 1989. 
258 s., ill., 148 kr.

Grundlaget for denne bog er et par regnskabs
bøger, som Ole Ventegodt har fundet i Flensborg 
bys arkiv. Bøgerne drejer sig om 3 skibe -  en 
galeot, en galease og en fregat -  der alle sejlede på 
Østersøen, Nordsøen, Biscayen og Middelhavet. 
Skibene blev ejet af part-rederier, hvor næsten alle 
rederne var købmænd i Flensborg. Efter alt at 
dømme er skibene typiske repræsentanter for by
ens store fjernhandclsllåde i årene omkring 1800.

Regnskabsbøgerne spænder i tid fra 1783 til 
1812. Det er overordentligt heldigt, fordi Vente
godt herved kan indfange

-  slutningen af den amerikanske frihedskrig og 
dens konsekvenser for søfarten,
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-  den (redelige periode mellem 1783 og 93 med 
større konkurrence og lavere fragtrater,

-  den (lorissante tid (ra 1793 til 1807, hvor Dan
mark i kraft al sin neutralitet tjente store penge 
på andre landes krigsførelse

-  og endelig årene efter 1807, hvor landet selv var 
blevet en del af den europæiske krigsscene.

Ventegodt giver mange eksempler på, hvordan kri
gene påvirkede de 3 (lensborgske skibes sejlads og 
økonomi. Han fortæller bl.a. om opbringninger og 
om omfattende sejlads (på engelsk licens?) mellem 
Norge og England 1810—12.

f orfatteren beklager, at skibenes journaler og 
regnskabsbilag ikke er bevaret. Trods dette får læ
seren en del indblik i dagligdagen på søen (fx. 
proviantens sammensætning).

Regnskabsbøgerne kan dog sige væsentligt mere 
om rederiets organisation og regnskabsførelse, og 
Ventegodt har foretaget en grundig undersøgelse 
af disse emner. En af de mest interessante konklu
sioner er en påvisning af et særdeles ellcktivt bank
-  og mæglersyslem. Der var tilsyneladende ingen 
problemer med at overføre penge, i form af veksler, 
mellem bankhuse i vidt forskellige dele af Europa-  
selv om mulighederne for effektive retlige skridt i 
tilfælde af uregelmæssigheder må have været me
get små.

Et andet spændende resultat er, at søfolkenes 
hyre var udsat for meget store udsving, afhængig af 
konjunkturudviklingen. Da »Die Harmonie« i 
1808 havde været »strandet« i Bordeaux i ca. 8 
måneder (p.g.a. krigen), indgik mandskabet endog 
akkord med kaptajnen om at nedsætte hyren til 0 -  
med andre ord hk de fra nu af kun kost og logi.

Endnu et emne, der optager forfatteren meget, 
er, at skibene forbavsende ofte blev sendt til re
paration efter en sejlads. Dette gjaldt også, når 
fartøjerne var helt nye. Som forklaring på dette 
henleder han opmærksomheden på, at forholdet 
mellem løn- og materialeomkostninger var ganske 
anderledes end i vore dage. Det kunne åbenbart 
betale sig at spare på de dyre materialer, når skibet 
blev bygget, selv om man vidste, at det ville med
føre masser af reparationer siden hen.

Bogen bærer tydelige vidnesbyrd om forfatte
rens indgående kendskab til praktisk søfart: Ole 
Ventegodt er tidligere orlogskaptajn og nu muse
umsinspektør ved Orlogsmuseet. I såvel brødtekst 
som illustrationstekster øser han velvilligt ud af sin 
viden om kølhaling, lastning, rigning, logning 
o.m.a. De Heste steder er forklaringerne meget pæ
dagogiske, men ind imellem kan de blive lidt for 
tekniske.

Ventcgodts fremstilling er kronologisk opbygget 
og medtager alle anløbshavne under ca. 15 rejser. 
Med denne disposition har bogen alle muligheder 
for at blive grumme kedsommelig allerede efter en 
halv times læsning. Men sådan går det ikke, tvært
imod. Forfatterens fortælleglædc, lune og sans for

pudsige detaljer gør bogen til en sand fornøjelse at 
læse.

Desuden vil den være et nyttigt hjælpemiddel for 
andre, der har lyst til at forske i skibe og søfarts
regnskaber omkring 1800. Til dette formål vil 
navnlig det omfattende regnskabsbilag være til 
stor gavn. Alene tydningen af de mange specielle 
forkortelser har været noget af en bedrift.

Jørgen Mikkelsen

Per Grau Møller: »Fra landsby... til soveby. 
Landbebyggelsen og dens økonomiske og kul lurland
skabelige forudsætninger på Fyn 1770-1965«. 
Odense University studies in history and So
cial Sciences vol. 117. Odense Universitets
forlag 1990. 486 s., 298 kr.

Fyn er efterhånden (måske med undtagelse af Fal
ster) den af vore landsdele, der er bedst undersøgt 
med hensyn til landbrugets og bebyggelsens histo
rie, takket være en række store arbejder af Finn 
Stendal Pedersen, 'forben Grøngaard Jeppesen og 
især Erland Porsmose1. Per Grau Møller tager fal, 
hvor Porsmose holdt op omkring 1770, og forfølger 
udviklingen i den fynske bebyggelse frem til 1965. 
Egentlig ville han have undersøgt emnet helt frem 
til 1980, men på grund af kommunalreformens 
grundlæggende ændringer af de administrative 
grænser, som gør retrospektive sammenligninger 
vanskelige, har han måttet nøjes med en ekskurs 
om udviklingen i den fysiske struktur ca. 1965—
1980.

Bogen er blevet til som en Ph.D.-afhandling, og 
den bærer præg af at skulle forsvares overfor et 
kritisk bedømmelsesudvalg. Den er strengt syste
matisk opbygget, uden svinkeærinder af nogen art, 
særdeles vcldokumenteret og med mange klare di
agrammer og tematiske kort og skrevet i et præcist 
og tydeligt sprog uden unødvendig anvendelse af 
fremmedord.

Forfatteren har tidligere skrevet et godt speciale 
om udskiftningen på Als2 og har i en årrække ledet 
Kartografisk Dokumentationscenter ved Odense 
Universitet og har i den forbindelse været med
arbejder ved det store projekt, hvor man i samar
bejde med Fyns amt foretog en kulturhistorisk 
kortlægning af hvert enkelt sogn, så han har alle 
forudsætninger for at kunne løse opgaven.

1. Finn Stendal Pedersen: Fynsk landbrugs vilkår
1682. 1985.
Torben Grøngaard Jeppesen: Middelalder- 
landsbyens opståen. 1981.
Erland Porsmose: Den regulerede landsby.
1981, og De fynske landsbyers historie -  i dyrk
ningsfællesskabets tid. 1987.

2. Per Grau Møller: Udskiftningen og dens økono
miske og sociale følger i Sønderjylland. 1984.
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Elter anmelderens personlige mening, så er af
snit 4 om kildematerialet faktisk bogens bedste. 
Lavseren linder ber for første gang en samlet frem
stilling a f, hvilket kildemateriale der er til rådighed 
for udforskningen af bebyggelsens historie med en 
fyldig beskrivelse af de enkelte kildegruppers til
blivelse og fejlmulighederne ved benyttelsen af 
dem. og her skal forfatteren særlig roses for en 
udførlig forklaring på forskellen mellem hartkorns- 
begrebet efter 1688- og 1844-matriklernc.

I alle bebyggelseshistoriske fremstillinger er be
greberne gårde kontra huse et meget ømt punkt. 
Kilderne er ofte uprau'ise og svingende i deres 
angivelser, hvilket selvfølgelig smitter af på histori
kernes behandling. Per Grau Møller er helt klar 
over fejlmulighederne, som han behandler i for
bindelse med gennemgangen af de enkelte kildety
per, men det havde været godt med en samlet 
oversigt over problemet.

Forfatterens tese er (s. 25), »at bebyggelseshisto
rie er et klart spejlbillede af den økonomiske og 
soeiale udvikling i samfundet«, og at man derfor 
kan lå fornyet indsigt i denne udvikling ved at 
studere ændringerne i bebyggelsens placering, ud
bredelse og bebyggelsesenhedernes funktion.

Det viser sig nu igennem bogen, at spejlbilledet 
langtfra altid er så klart. For eksempel er det vel
kendt, at i perioden 1950-65 var der en stor be
folkningstilbagegang i mange landdistrikter, sam
tidig med at antallet af landbrugsejendomme steg, 
hvilket også var tilfældet mellem 1835 og 1873, 
hvor en stor vækst i bebyggelsen ikke hang sam
men med en tilsvarende vækst i befolkningen.

Forfatterens metode er så udpræget statistisk, 
hvilket han i bogens kapitel 5 om bebyggelses- og 
befolkningsudviklingen på Fyn sammenholdt med 
det øvrige Danmark 1770-1965 illustrerer ved en 
række instruktive grafer. I hovedkapitlet nr. 6 om 
bebyggelsesudviklingen på Fyn foretager han en 
række geografiske analyser af bebyggelsen på sog
neniveau på forskellige tidspunkter, hvorved han 
ved hjælp af en mængde fine kort bliver i stand til 
at forklare bebyggelsens udvikling i forhold til det 
naturgivne miljø, ejendomsforholdene, landbore
formernes udskiftnings- og udflytningspolitik, tra
fiklinierne især jernbanerne efter 1844 og for dette 
århundrede isa'r husmandsudstykningerne efter 
1919 og de forskellige byerhverv, der gradvis eks
panderer i landdistrikterne.

Det har været et enormt stort arbejde at lave 
denne undersøgelse, hvis forfatter klart har fortjent 
at blive belønnet med Ph.D.-graden.

De sognevise analyser giver en lang række mu
ligheder for tolkninger af udviklingen, men det 
bliver desværre i mange tilfælde et udtryk for ge
neralisationer af forholdene i de enkelte ejcrlav, 
der jo er grundstrukturen i bebyggelseshistorien. 
Det kan blive næsten absurd, som når Per Grau 
Møller på s. 198 bringer et kort over udskiftnings- 
formerne igen på sogneniveau, baseret på en vur
dering af hvilken udskiftningsform, »der involverer

Hest gårde i sognet«, selvom udskiftningen selv
følgelig foregik ejerlavsvis.

Relationen til del fysiske miljø spiller helt be
rettiget en stor rolle for forfatterens argumenta
tion. Desværre så følger grænsen mellem de natur
geografiske regioner: »Kystslette og skovbygden« 
(som han har overtaget fra Porsmose) jo ikke sog
negrænserne, men tværtimod er det ofte sådan, at 
det enkelte sogn især på Midt- og Vest fy n har en 
kærne af gammelt opdyrket og bebygget sletteland 
med »fingre« ind i den sent koloniserede slette- 
bygd. Det er synd, at Per Grau Møller ikke er gået 
ind og har analyseret bebyggelsesudviklingen ud 
Ira denne problemstilling. Naturligvis havde det 
været for arbejdskrævende (og for mange kilde
gruppers vedkommende også umuligt) at gennem
føre analysen for samtlige ejerlav på Fyn, men bare 
nogle velvalgte eksempler havde været forfri
skende, ligesom nogle simple prikkort til supple
ment af de sognevise gennemsnit kunne have nu
anceret fremstillingen.

Bemærkningerne her skal ikke opfattes som en 
kritik, men de må gerne opfanges som en opfor
dring til Per Grau Møller om at lave sådanne 
lokale analyser, han har både energien og kilderne 
og har tydeligt vist, at han kan teknikken.

Meget værre er det med en anden beklagelig man
gel ved bogen, for den kan der nemlig ikke gøres 
noget ved. Det er utroligt, at man i 1990 kan trykke 
en bog afen sådan videnskabelig kvalitet uden at 
forsyne den med et register. Specielt da forfatteren 
i forordet afslører, at han har haft teksten på dis
ketter, må det da med den moderne teknik have 
været en enkel procedure at lave i det mindste et 
stedregister og ingen kunst heller at fremstille et 
simpelt sagregister. Denne mangel gør, at bogen 
desværre ikke er så anvendelig som håndbog, som 
den havde fortjent at blive. Karl-Erik Erandsen

Anne Løkke: Vildfarende børn -  om forsømle og 
kriminelle børn mellem filantropi og slat 1880-1920. 
Forlaget SocPol. 144 s., ill., kr. 159.

I form af en bearbejdet udgave af sit speciale fra 
Københavns Universitet i 1989 har Anne Løkke 
skrevet en virkelig god og spændende bog om of
fentlig og privat børneforsorg omkring århundre
deskiftet. En bog, som ikke kun har historisk inter
esse, men som også har bud til socialarbejdere og 
pædagoger, der givet vil fa noget at tænke over.

Ikke alene beskæftiger bogen sig med et meto
disk vanskeligt emne, nemlig forsorg, men forfat
teren er til og med sluppet dygtigt og velafbalan
ceret fra det. Emnet er vanskeligt, fordi kildema
terialet som regel er sparsomt og altid belyser 
magthavernes og givernes opfattelse og holdning
er, hvorimod modtagernes synspunkter så godt 
som aldrig kommer til udtryk. Det kræver derfor
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ikke kun en god portion indlevelsesevne og psyko
logisk sans, men også en solid viden om den på
gældende periode for at kunne give en nuanceret 
og fair fremstilling afgivere og modtagere af offent
lig og privat forsorg. Forfatteren viser, at det kan 
lade sig gøre og undgår dermed den meget nærlig
gende faldgruppe -  nemlig at vurdere fortiden på 
nutidens præmissser.

Bogen handler om de holdningsamdringer og 
dermed de fornyelser, der blev indført i behand
lingen af forsømte og kriminelle børn omkring år
hundredeskiftet, og som resulterede i børneloven af 
1905 og oprettelse af værgeråd. Bogen beskriver 
desuden samarbejdet og konflikterne mellem de 
olientlige myndigheder og den private hjælpeorga
nisation Kristelig Forening for Børne- og ung
domsforsorg.

Forfatteren påviser, at børneloven -  først og 
fremmest på grund af manglende økonomiske res
sourcer -  ikke kom til at leve op til sine oprindelige 
intentioner om at give de fjernede børn en tryg og 
kærlig opdragelse på landet (jernt fra storbyens rå 
og snavsede liv. Men det natursværmeriske bor
gerskab, der tegnede såvel den olien tlige som den 
private forsorg, så ikke, at livet på landet kunne 
være lige så råt og beskidt, som i byerne. Virkelig
heden blev som oftest prygl, hårdt arbejde og 
streng disciplin for disse børn, der kunne tvangs
fjern es for forseelser som småtyverier, grove ga
dedrengestreger eller skulken fra skolen. Det, der 
oprindeligt var tænkt som cn hjælp til og beskyt
telse af samfundets forsømte og mishandlede børn, 
blev i stedet cn stralTeforanstaltning.

Ud over en noget uoverskuelig indholdsforteg
nelse kunne man nok anke over undersøgelsens 
mangel på repræsentativitet, idet den alene be
skæftiger sig med forholdene i København; et pro
blem forfatteren dog selv er opmærksom på. Men 
strengt taget burde bogens titel have medtaget 
denne begrænsning.

I afsnittet om de anbragte børns familiemæssige

baggrund (s. 62) angiver Anne Løkke, ikke over
raskende, at den overvejende del -  80% -  af fæd
rene var ufaglærte arbejdere, medens kun 20% var 
faglærte. For fuldstændighedens skyld havde det 
været interessant at lå at vide, hvilke erhverv disse 
to grupper rent faktisk dækker over. Betegnelsen 
faglært/ufaglært fortæller i sig selv kun lidt om 
folks sociale virkelighed, hvorimod en nærmere 
stillingsangivclse måske kunne have peget på sær
lige fag eller erhverv som særligt socialt udsatte.

En væsentlig styrke ved bogen er Anne Løkkes 
etnologiske tilgangsvinkel til stoll'et, hvormed hun 
tegner et lint og præcist billede af datidens -  og 
såmænd også nutidens -  borgerlige normer og 
holdninger til børneopdragelse og det »rigtige« liv. 
Af mangel på egnet kildemateriale står analysen af 
arbejderklassens værdinormer selvsagt ikke så 
stærkt i bogen. Man kunne godt have ønsket for 
forfatteren, at Nationalmuseets arbejder- og hånd
værkererindringer fra århundredeskiftet havde væ
ret mere tilgængelige, idet de indeholder liere vel
egnede beskrivelser af børns og forældres oplevelse 
af mødet med datidens børneforsorg. Anmelderen, 
der har gennemgået erindringerne, kan i alle må
der bekræfte bogens synspunkter; opholdet under 
børneforsorgen -  det være sig på private institutio
ner eller i familiepleje -  har efterladt sig mange 
bitre minder hos såvel de berørte børn som hos 
deres forældre.

En sidste ting, der især gør bogen læseværdig og 
spændende, er, at forfatteren løbende delagtiggør 
læseren i sine metodiske overvejelser og kildemæs
sige problemer. Derved bliver bogen også inter
essant og lærerig som metodisk studium af for
sorgs-historie. Når dertil lægges en klar og velfor
muleret skrivestil, der afslører, at Anne Løkke ved, 
hvad hun taler om, er det oplagt, at et så velskrevet 
speciale ikke alene fortjener at blive udgivet, men 
også at blive læst af mange, både fagfæller og folk, 
der arbejder under børneforsorgen.

Nynne Helge
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Dansk historisk Fællesforenings
repræsentantskabsmøde i Vigsø den 26. august 1990.

1. Valg af dirigent
Formanden Vagn Dybdahl foreslog kredslæge 
Jens E. Donner, formand for Randers Amts 
Historiske Samfund. Birgit Løgstrup (Den 
danske historiske Forening) foreslog stadsar
kivar Helle Linde, Københavns stadsarkiv. 
Efter skriftlig afstemning med Jan Kanstrup 
og Jørgen Thomsen som stemmetællere valg
tes Helle Linde med 36 stemmer mod 22.

Dirigenten konstaterede, at mødet var lov
ligt indvarslet, og at dagsordenen var i over
ensstemmelse med vedtægterne. Efter en kort 
diskussion, hvorunder Vagn Dybdahl påpe
gede, at det ikke var i overensstemmelse med 
almindelig foreningsskik at godkende afstem
ning ved fuldmagt, fastslog dirigenten, at af
stemning ved fuldmagt ville blive accepteret, 
da der var præcedens herfor.

2. Formandens beretning
God formiddag.

Hjertelig velkommen til dette 81. årsmøde i 
Dansk historisk Fællesforening. Som det vil 
være bekendt, har de enkelte årsmøder i de 
seneste år været samlet om et konkret histo
risk tema. I år koncentrerer vi os i højere grad 
om fremtiden for det lokalhistoriske arbejde i 
Danmark og dermed også om Fællesforenin
gens fremtid. Jeg håber, at dette også vil være 
linien, når jeg nu, som jeg meddelte sidste år, 
træder tilbage. Senere skal vi drøfte fremtiden 
nærmere. Så vil man også forstå, at det ikke 
er mig, der vil nedlægge Fællesforeningen. Det 
er der nogle, der har skrevet om i aviserne, 
tilmed er det folk, som ikke i årevis har været 
med i vort arbejde. Havde de det, ville de 
have vidst noget andet. I øvrigt vil jeg ikke 
vende tilbage til disse artikler i Jyllands-Po- 
sten, allerede af den grund, at de altså har et

forkert udgangspunkt. Dem der vil nedlægge 
Fællesforeningen er sektionerne.

Om foreningens arbejde i det forløbne år 
kan jeg sige følgende. Vi har i dag ca. 750 
medlemmer, deraf — ud over sektionerne -  65 
direkte medlemmer. Som det fremgår af den 
meddelelse til medlemmer, der blev udsendt 
sammen med årsmødeindkaldelsen, har imid
lertid DKM meddelt, at foreningen ønsker at 
udtræde af Fællesforeningen.

Efter sidste årsmøde konstituerede besty
relsen sig med Palle Friis som næstformand, 
Dorrit Andersen som sekretær og redaktør af 
Fortid og Nutid, idet den hidtidige redaktør 
Jørgen Dieckmann Rasmussen fratrådte ved 
udgangen 1989.

I lighed med tidligere år har fællesforenin
gen i samarbejde med SLF foretaget fordeling 
af tipsmiddeltilskuddet til de lokalhistoriske 
samfunds årbøger. Vi kan sige, at de besvær
ligheder, der opstod i forbindelse med om
læggelsen af tipstilskuddene til tidsskrifter nu 
synes at være overvundne. Overbibliotekar 
Erland Kolding Nielsen har over for mig be
klaget sig over den kritik, jeg sidste år frem
førte af det nye tidsskriftsudvalgs behandling 
af og holdning til vor ansøgning. Efter Kol
ding Nielsens fremstilling forstår jeg nu, at 
kritikken alene bør rettes mod Kulturmini
steriet.

Fællesforeningen har ud over tilskuddet til 
de lokalhistoriske samfund og til driften lige
ledes opnået støtte til Fortid og Nutid og Si
den Saxo fra Kulturministeriets tidsskrifts
støtteudvalg.

Om foreningens tidsskrifter kan jeg med
dele, at Fortid og Nutid udkom med 4 numre 
i 1989, de sidste 3 hæfter som det vil erindres i 
slutningen af december. Hæfte 1/1990 er ud
kommet, og hæfte 2 ligger i korrektur. Redak
tøren Dorrit Andersen meddeler, at der er 
stof i hus til de hæfter, 3 og 4, så det synes, 
som om tidsskriftet nu vil blive mere jævnt
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fordelt over året. Abonnementstallet ligger 
stabilt omkring cle 1100.

Siden Saxo har ligeledes i 1989 udsendt 4 
numre, ligesom de første to numre i 1990 er 
udkomne. Det er -  som sædvanlig -  blevet 
godt modtaget aflæsere og presse. Det første 
fremgår bl.a. al, at abonnenttallet og dermed 
økonomien er stabil, det andet af de pæne 
anmeldelser. Abonnenttallet ligger på ca. 
3.800 og synes i øjeblikket at stige.

Foreningen udsendte i 1989 bogen »Lokal
historie i undervisningen« under redaktion al 
Søren Ehlers. Bogen indeholder 18 artikler og 
henvender sig primært til undervisere i folke
skole, gymnasium og voksenuddannelse samt 
til medarbejdere i museer og arkiver. Bogens 
formål er at virke inspirerende og igangsæt
tende med hensyn til at inddrage lokalhisto
rien i den almindelige historieundervisning. 
Skal man dømme efter salgstallene, er det dog 
så som så med resultaterne på dette område. 
Fællesforeningen vil gøre et nyt fremstød for 
den snarest, og som led i dette opfordrer vi 
alle tilstedeværende til at huske bogen og an
befale den til alle vedkommende, ligesom vi 
går ud fra, at alle her, der endnu ikke har 
anskaffet sig den, vil benytte sig af de frem
lagte bcstillingskort.

Endelig er der nu synlige beviser på, at 
foreningens grimme ælling, Dansk kulturhi
storisk Opslagsværk, omsider bliver til en 
svane. Forvandlingen af manuskriptdyngerne 
til sats er afsluttet, og ombrydningen er ved at 
gå i gang. I den anledning er der grund til at 
rette en tak til de forfattere, der medvirker i 
opslagsværket, forden tålmodighed, hvormed 
de har læst korrektur på gamle artikler, bragt 
artiklerne up-to-date, og stort set har modta
get redaktørens henvendelser om stort og 
småt med godt humør og beredvillighed.

Værket vil foreligge i løbet af efteråret. Vi 
gør opmærksom på, at man stadig kan nå at 
subskribere på værket; i de nærmeste måne
der vil man kunne finde bestillingskort i ad
skillige tidsskrifter. Der er til dato modtaget 
ca. 1000 subskriptioner, hvilket sammen med 
et tilskud af Kulturministeriets tipsmidler på 
70.000 kr., som vi bringer vor bedste tak for, 
skulle være tilstrækkeligt til at dække trykke
omkostningerne. Der udestår så omkostnin

gerne ved salg og distribution og endelig for
fatterhonorarer. Dertil kommer de allerede 
afholdte omkostninger. Med andre ord skulle 
det gerne lykkes at sælge endnu 1.000 ek
semplarer. Det skulle også gerne være muligt 
at kunne trykke så mange eksemplarer at 
værket ikke -  som tilfældet var med en af 
fællesforeningens andre store udgivelser -  så 
at sige er udsolgt fra udgivelsesdatoen.

I beretningen sidste år var der et punkt, 
der lagde op til, at vi på mødet i år skulle 
drøfte foreningens fremtid.

I bestyrelsen var vi blevet enige om, at vi -  
for at skaffe et bedre grundlag for drøftelserne 
i år skulle samle en kreds bestående af særligt 
interesserede blandt medlemmerne suppleret 
med personer, der på en eller anden måde 
havde nærmere tilknytning til vort arbejde. 
Denne konference skulle afholdes i februar/ 
marts i år og have til formål at stille lokal
historien op og drøfte vor forenings placering 
og virke i fremtiden.

På årsmødet sidste år udtalte museernes 
formand sig på linie med bestyrelsens forslag. 
Han fandt, at konferencen var en god idé. 
Han ønskede, at man begyndte at diskutere, 
hvilke opgaver DHF havde i fremtiden. Han 
nævnte spørgsmålet, om sektionerne var nød
vendige i DHF, og om ikke foreningen i stedet 
burde ændres til en forening primært for per
soner med særlig interesse for lokal- og kul
turhistorie.

Efter forskellige forberedelser planlagde vi 
den 28. november konferencens indhold og 
deltagerkreds. Så meddelte de to sektioner 
SLA og DKM pludselig i januar, at de allige
vel ikke fandt, at konferencen var en god idé.

Resultatet blev, at vi -  det vil sige for
retningsudvalget -  i marts i stedet udarbej
dede forslag til vedtægtsændringer. De gik ud 
på, at foreningen skulle omdannes til en sek
tionsløs forening bestående af enkeltinstitu
tioner og enkeltpersoner.

Senere førte -  da SLF også havde planer 
om en omdannelse -  det hele til det forslag, 
der vil være kendt, men i går fik en sådan 
skæbne, at vi må overveje, om der nu er 
grund til at vende tilbage til vort oprindelige 
forslag.

Hvordan er det kommet dertil? Jeg ved
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rigtignok, at ved lejligheder som disse bør 
man ikke forhale tingene med historiske til
bageblik. Men alligevel

Jeg kan dog ikke lade være med at se lidt 
tilbage -  vi er dog også historikere. Når jeg 
tænker tilbage på mit møde med Fællesfor
eningen i 1940’erne, da kunne jeg selvfølgelig 
sige: ak, hvor forandret! Jeg kunne minde om 
de personer, jeg dengang mødte: Poul Nør- 
lund, Knud Fabricius, Klitgaard, Roar Skov
mand, Arthur Fang, den unge Knud Klem 
m.ll. Ja, da også Holger Friis fra Hjørring.

Det er imidlertid slet ikke det, vi skal have 
frem i dag. Det er forskellen mellem det, der 
var situationen -  lad os sige i 1947 -  og i dag. 
Dengang var vi vel et halvt hundrede stykker, 
og vi talte i fællesskab om, hvad der kunne 
gøres for lokalhistorien, som den manifeste
rede sig i de 24 amtssamfund, i museerne og 
om det var en god idé at oprette lokalarkiver 
(det syntes vi, som vel de fleste af os synes i 
dag). Vi talte navnlig om, hvad der burde 
gøres for at højne kvaliteten.

Alle talte med samme entusiasme om det 
hele. Alle følte, at det overordnede formål var 
at fremme lokalhistoriens trivsel. Vi talte også 
meget om, hvordan vi kunne påvirke folke
ting og ministerium. Dette var melodien i en 
årrække. Efterhånden begyndte museerne 
imidlertid at holde møder for sig selv forud 
for Fællesforeningens møder, hvor de derefter 
mødte op og var med i det hele.

Med tiden var der dog here og liere mu
seer, der kun kom til museernes møder. Der
efter gik det videre. Lokalarkiver og forenin
ger holdt møde hver for sig, og så endte det 
med de tre sektioner, som vi har kendt i de 
sidste 10-15 år. I sektionerne var man ener
giske, og der bredte sig en opfattelse af, det 
var i sektionerne, det foregik og burde foregå.

Vi ser altså for os, at de generelle formål 
måtte træde tilbage til fordel for en energisk 
indsats navnlig i museer og arkiver. Her drøf
tede man, hvad der specielt kunne gøres på 
disse to felter, og man holdt specialkurser. I 
høj grad var det samlet om tekniske og orga
nisatoriske spørgsmål. Der kom også færre og 
færre til møderne i DHF. Man har jo ikke råd 
til at deltage i det hele.

I Fællesforeningen gik vi da over til at tage

lokalhistorien op mere alment og uden hen
syntagen til hvilke institutioner, den manife
sterede sig igennem. Det førte til årsmøder 
med emner som ungdommens historie, de 
»fremmede« i dansk historie, byhistorie, det 
enkelte menneske i lokalhistorien. Ved disse 
møder havde vi et godt samarbejde med folk 
fra museerne og arkiverne. Dette var også 
medvirkende til del lovforslag, vi oprindelig 
arbejdede med.

Der kom også et rimeligt antal deltagere, 
men mange arkiver og museer, så vi ikke 
meget til.

Det var altså den situation, der førte frem 
til dagens forslag.

Det er naturligvis altid vemodigt at sige, at en 
forening har haft sin tid. Vi må imidlertid 
erkende, at der er foreninger nok i Danmark. 
Fællesforeningen var en nødvendighed for at 
sætte det hele i gang, men nu går det på 
anden måde. Det er først og fremmest muse
erne, foreningerne og arkiverne, der er det 
centrale. Vi er næppe tjent med, at der skal 
ofres for megen kraft på at drøfte organisa
toriske og strukturelle problemer. Der har 
været brugt for megen tid på dette, således at 
det er gået ud over det centrale: fremme hi
storien og lokalhistorien. Hvis SLF vil være 
en forening for lokalhistorie i almindelighed, 
ser jeg ikke, at vi kan opretholde en Fællesfor
ening med samme formål.

Vort forslag er derfor at vælge en besty
relse, der bemyndiges til at gå videre ud fra 
de synspunkter, jeg har omtalt.

Dirigenten satte derefter formandens be
retning under debat. For deltagerne forelå, 
foruden det materiale, der var udsendt i for
vejen, et resume fra sekretæren over forløbet 
af strukturforhandlingerne.

Jørgen Dieckmann Rasmussen (S LA og By hi
storisk arkiv, Esbjerg) anfægtede bestyrelsens 
fremstilling af begivenhedsforløbet i struktur- 
forhandlingerne; formanden havde nægtet at 
gå ind i en åben debat, og følgelig havde SLA 
afvist at deltage i konferencen. SLA havde 
indsendt et forslag om opløsning af DHF for 
at fremtvinge en strukturdebat.

Dorrit Andersen (Landsarkivet for Fyn og 
DHFs sekretær) påpegede, at SLA havde væ-
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ret repræsenteret under hele handlingsforlø
bet ved planlægningen af lokalhistoriekonfe
rencen og fusionsforslaget.

Knud Prange, Lokalhistorisk Institut m.ll., 
opregnede en række ankepunkter vedrørende 
indkaldelsesmåde, manglende information og 
manglende inddragelse af de direkte medlem
mer, samt utilstrækkelig redegørelse for de 
økonomiske konsekvenser af en lusion med 
SLR Særligt hæftede han sig ved, at der ikke 
var anført noget om Fortid og Nutids fortsatte 
udgivelse. Han opfordrede til at vælge nye 
kradter til bestyrelsen.

Palle Friis (Vendsyssel historiske Museum 
og DHLs næstformand) svarede på bestyrel
sens vegne, at der ikke havde været tale om at 
nedlægge Lortid og Nutid.

Vagn Skovgaard-Petersen (Institut for Skole
historie m.ll.) mente, at der var behov for et 
etableret samarbejde inden for historikerver
denen, hvilket SLLs årsmøde også tydede på. 
Han udtrykte glæde over, at S LA og DKM 
havde givet tilsagn om at medvirke til et fort
sat samarbejde sammen med DHLs direkte 
medlemmer, for hvem DHL har stor betyd
ning.

Formanden sagde, at de direkte medlemmer 
ikke deltager særlig aktivt i årsmøderne, men 
dette påviste Knud Prange var forkert.

Grethe Ilsøe, Landsarkivet for Sjælland, 
mente, at det måtte være bestyrelsens ansvar, 
at der var lagt op til samarbejde på en sådan 
måde, at del kunne ende med en fuldstændig 
splittelse. Der var behov for en åben diskus
sion, men ikke på bestyrelsens præmisser. På 
grundlag af sine mange samtaler, også med 
DKM og SLA, som var indforstået, frem- 
lagde hun forslag til kommissorium for en ny 
bestyrelse med lig. tekst:

»Herved pålægger repræsentantskabet en 
ny styrelse for Dansk historisk Fællesforening 
at gennemføre en grundig og seriøs overvej
else og forhandling med alle interesserede 
kredse af, hvorvidt og hvorledes DHL ved en 
fornyelse kan genvinde sin styrke og tilslut
ning som et centralt organ i det historiske, 
kulturelle og folkelige arbejde i Danmark«.

Formanden understregede, at man havde til
stræbt en sådan diskussion med den konfe

rence, der havde måttet aflyses, da SLA og 
DKM havde meldt fra.

Svend Gissel (Det kgl. Bibliotek) hævdede, 
at sekretærens uddelte resumé af begiven
hedsforløbet afslørede den ufyldestgørende 
behandling af strukturspørgsmålet, hvor bl.a. 
de direkte medlemmer var holdt udenfor. 
Han opfordrede til at nedstemme formandens 
beretning og tilsluttede sig ønsket om en ny 
styrelse.

Gudrun Gormsen redegjorde for DK Ms syns
punkter. Lor museerne var sektionernes sti
gende autonomi en naturlig følge af udvik
lingen. Hun kunne ikke kommentere begiven
hedsforløbet omkring strukturdrøftelserne, 
men oplyste, at beslutningen om udmeldelse 
af DHL også skyldtes manglende interesse 
hos medlemmerne. DKM lagde imidlertid 
vægt på udgivelsen af Lortid og Nutid og på 
den øvrige publikationsvirksomhed. Man 
ville derfor ikke udelukke andre former for 
samarbejde og deltager gerne i en drøftelse 
heraf, selvom udmeldelsen står fast.

Knud Holdt Andersen (medlem af bestyrel
sen) fandt det opmuntrende, at så mange 
anså det for væsentligt, at der var et fælles 
organ for de forskellige dele af den historiske 
verden. Han havde deltaget i en række års
møder som repræsentant for gymnasiets hi
storielærere og i lighed med Vagn Skovgaard- 
Petersen fundet, at det var et væsentligt mø
dested for historisk interesserede. Men han 
havde også dannet sig den opfattelse, at en 
modernisering var påkrævet, hvis den fortsat 
skulle leve op til sit formål. Det var med det 
udgangspunkt, han var gået ind i styrelsen for 
to år siden. Under indtryk af 1990ernes kul
turpolitiske udfordringer var det særdeles på
krævet at få skabt en slagkraftig organisation 
for det lokal- og kulturpolitiske arbejde i Dan
mark. Han beklagede, at DKM og SLA ikke 
havde ønsket at deltage i denne modernise
ring. Han anbefalede, at forsamlingen god
kendte formandens beretning, og derved be
myndigede styrelsen til at fortsætte arbejdet 
med den planlagte strukturændring.

Karen Margrethe Sørensen (Østjysk Hjem
stavnsforening og SLA) mente, at det var 
væsentligt, at foreningen fik mulighed for at
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optage enkeltmedlemmer, og at styrelsen 
burde have en chance for at arbejde videre 
med tanken om en omdannelse af foreningen.

Palle Priis var ked af at blive stukket i sko
ene, al bestyrelsen havde forsøgt at løbe med 
forsamlingen. For ham skulle den fusionerede 
forening være for de folkelige kræfter, der 
samarbejdede med de professionelle sektioner 
DKM og SLA. Da SLF fremkom med sine 
nye vedtægter syntes det meningsløst at have 
to foreninger med samme formål. Han fast
holdt derfor bestyrelsens holdning i fusions
sagen, omend det fremsatte forslag led mang
ler.

Dirigenten foreslog herefter, at formandens 
beretning godkendtes uden yderligere diskus
sion på betingelse af, at den allerede frem
satte kritik kom til at fremgå af referatet, og at 
bestyrelsen stillede sine mandater til rådig
hed. Dette accepteredes.

Dirigenten foreslog derefter, at drøftelsen 
af foreningens fremtid genoptoges efter fro
kost, og at man i frokostpausen forsøgte at nå 
frem til et enigt kommissorium.

Knud Prange og Birgit Løgstrup støttede Gre
the Ilsøes kommissorium, bl.a. fordi det er 
vigtigt, at DHF rummer både lokalhistorie, 
rigshistoric, almenhistorie og specialhistorie, 
professionelle og amatører.

Ingvar Musæus (SSF) understregede på de 
slægtshistoriske foreningers vegne, at DHF 
bør stå som en sammenslutning af folkelige, 
faglige og kulturelle kræfter.

Knud Holch Andersen meddelte, at bestyrel
sen kun kunne tilslutte sig Grethe Ilsøes for
slag til kommissorium med en ændring, som 
efter et par forespørgsler fik Og. form:

»Herved pålægger repræsentantskabet en 
ny styrelse for Dansk Historisk Fællesfor
ening at gennemføre en grundig og seriøs 
overvejelse og forhandling med alle interes
serede kredse af, hvorvidt og hvorledes DHF 
ved en fornyelse kan bidrage til at samle og 
fremme det historiske arbejde i Danmark«.

Af hensyn til forsamlingens forståelse af 
forskellen på de to forslag, spurgte dirigenten 
om det var med vilje, at ordene »centralt 
organ« var udeladt i bestyrelsens forslag, 
hvilket bekræftedes.

Grethe Ilsøe fastholdt sit forslag, og begrun
dede bl.a. sit ønske om et centralt organ med 
behovet for, at DHF kunne ytre sig kulturpo
litisk, hvilket længe havde været forsømt.

Efter en kort debat sattes de to forslag til 
skriftlig afstemning. Styrelsens forslag fik 53 
stemmer, Grethe Ilsøes 40 stemmer og 3 
stemmer var blanke.

Da der ikke var andre, der ønskede ordet, 
afsluttedes dette punkt på dagsordenen.

3. Kassereren forelægger regnskab
Chr. Petersen gennemgik foreningens års
regnskab for 1989, der var uddelt. Arsregn- 
skabet godkendtes uden bemærkninger.

4. Fastsættelse af kontingent
Styrelsen foreslog uændret kontingent for 
1991. Dette vedtoges.

5. Indkomne forslag
Styrelsen indstiller Og. forslag til vedtagelse: 
Fusionering af DHF og SLF. Under forud
sætning af at SLFs forudgående årsmøde har 
gennemført vedtægtsændringer, der svarer til 
indholdet af § 2 og 3 (om formål og med
lemmer) i det udsendte forslag fra SLF om 
vedtægter for Dank lokalhistorisk Forening, 
bemyndiges DHFs styrelse til at forhandle 
med denne forenings styrelse om overdragelse 
af DHFs aktiver, udgivelse og boglager med 
virkning senest fra udgangen af 1990. Resul
tatet forlægges til endelig godkendelse på et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Forslaget bortfaldt, da SLFs styrelse på sin 
forudgående generalforsamling havde trukket 
sit vedtægtsændringsforslag tilbage.

Jørgen Dichmann Rasmussen meddelte, at 
SLAs forslag om opløsning af DHF blev truk
ket tilbage efter det under pkt. 2 vedtagen.
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6. Valg af formand og kasserer
Formanden havde meddelt, at han ikke ønskede 
genvalg. Styrelsen foreslog som ny formand 
Palle Friis, Vendsyssel historiske museum, 
mens Vagn Skovgaard-Petersen motiverede 
en opstilling af Grethe Ilsøe med henvisning 
til den kritik, der var fremkommet af styrel
sens arbejde og intentioner.

Efter dette mistillidsvotum ønskede Palle 
Friis ikke at træde ind i en ny bestyrelse, 
hverken som formand eller som menigt med
lem.

Der lød liere opfordringer til Palle Friis om 
at ændre beslutning, bl.a opfordrede Peter 
Bondesen (Randers by historiske Arkiv og for
mand for SLF) Grethe Ilsøe til at trække sit 
kandidatur tilbage af hensyn til det fremti
dige samarbejde i DHF. Han gav udtryk for 
fuld tillid til, at Palle Friis med sit omfattende 
kendskab til DHF og til hele det kulturhisto
riske område på den bedste måde ville kunne 
lede de undersøgelser, som repræsentantska
bet havde pålagt den nye bestyrelse.

Grethe Ilsøe, der undrede sig over Peter Bon- 
desens bekymring for en blokering af samar
bejdet, fastholdt sit kandidatur. Da der ikke 
fremkom liere forslag, var Grethe Ilsøe valgt.

Kassereren havde meddelt, at han ikke øn
skede genvalg. På Grethe Ilsøes forslag valg
tes derefter Finn Andersen (Samfundet for 
dansk genealogi og personalhistorie) til kas
serer.

7. Valg af to medlemmer til
styrelsen og to suppleanter
Da hele styrelsen under diskussionen om for
mandsberetningen havde stillet sine manda

ter til rådighed, var samtlige medlemmer på 
valg. Ingen ønskede at genopstille.

På forslag af Grethe Ilsøe valgtes Karl-Frik 
Frandsen (Historisk institut ved Københavns 
universitet), Gunnar Jakobsen (Toldhistorisk 
Selskab), Bente Dahl Hansen (Ballerup Stads
arkiv) og Julie Fryd Johansen som medlemmer 
af styrelsen. Hans H. 14orsøe (Landsarkivet for 
Sønderjylland m.m.) og Birgit Løgs trup blev 
suppleanter.

8. Valg af revisor og
revisorsuppleant
De hidtidige revisorer Jens Holmgaard og 
Anders V. Larsen ønskede ikke at modtage 
genvalg. Som nye revisorer valgtes Tove Glud 
Rasmussen og Ingvar Musaeus og som ny revi
sorsuppleant Helle Linde.

9. Eventuelt
Palle Friis takkede den afgående formand for 
det oprydningsarbejde, der var blevet gen
nemført i hans formands tid, og Knud Holch 
Andersen takkede den afgåede styrelse for godt 
samarbejde.

Grethe Ilsøe takkede for den tillid, man 
havde vist hende ved at vælge hende til ny 
formand, og håbede på et godt samarbejde 
omkring løsningen af de opgaver, den nye 
styrelse stod overfor.

Jørgen Thomsen, Dorrit Andersen og Helle Linde
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Hvor går lokalhistorien hen?
Udviklingen set fra lokalarkivverdenen

Al Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, fmd. for SLA

Vi er næsten lige trådt ind i et nyt årti, og så 
er det blevet tid til at gnide glaskuglen igen. 
Det er den blevet før og vil utvivlsomt blive 
igen.

Forsøg på at kigge ind i fremtiden kan være 
meget spændende, selv om en senere tid ofte 
må erkende, at profeterne ikke fik ret. Ikke 
mindst i en brydningstid som nu er det både 
fristende og nødvendigt at overveje den frem
tidige udvikling. Der stilles spørgsmål til in
stitutioners og foreningers berettigelse og vir
ke. Noget forsvinder, mens gammelt i andre 
tilfælde bliver til nyt.

For nu at vende tilbage til årsmødetemaet 
må det indledningsvis erkendes, at det er et 
meget omfattende emne, der er blevet taget 
op til diskussion. »Hvor går lokalhistorien 
hen«? Det kan der være mange indfaldsvink
ler til. Man kan tage et forskningsmæssigt 
aspekt op, man kan anskue spørgsmålet fra 
en organisatorisk synsvinkel og så videre. 
Men man kan også spørge, hvilken fremtid 
lokalhistorien skal udfolde sig i. For slet ikke 
at nævne spørgsmålet: Hvad er lokalhistorie? 
I nogle af de papirer, der er omdelt her til 
repræsentantmødet, bruges f.eks. udtrykket 
»egentlig lokalhistorie«. Hvad er forskellen 
på dét og lokalhistorie -  det kunne være nok 
så interessant at lå belyst.

Som temaet er formuleret, kan man let 
komme langt omkring. Den aftalte arbejds
deling er imidlertid den, at jeg skal koncen
trere mig om udviklingen på lokalarkivom- 
rådet.

Udviklingen i 1970erne og 1980erne
Set i bakspejlet må man nok konstatere, at 
især museums- og lokalarkivområdet har op

levet en gevaldig vækst i de seneste to årtier. I 
løbet af meget kort tid er Danmark blevet 
dækket med museer, så vor materielle kul
turarv sikres systematisk bevaring for efter
tiden. Jeg skal ikke komme nærmere ind på 
museumsområdet her, blot beklage, at vi på 
dette møde ikke lår lejlighed til at høre om 
museernes forventninger til fremtiden.

For lokalarkiverne har 1970erne og 1980- 
erne været en højvækstperiode. Det illustreres 
nemmest ved antallet af lokalarkiver, som i 
grove træk kan måles via medlemskaberne af 
SLA. I 1975 havde sammenslutningen 188 
medlemmer, i 1980 275 og i 1985 352 ordi
nære medlemmer.

Ekspansionen har medført, at der i dag 
findes ca. 415 lokalarkiver spredt over hele 
Danmark. Det vil sige mere end ét arkiv i 
hver kommune. Med forskellige økonomiske 
og personalemæssige ressourcer arbejder de 
med at indsamle, registrere og bevare arkiva
lier m.m. samt med at formidle det indsam
lede materiale. Det har de ældste af dem gjort 
i mere end 50 år.

Nogle hævder, at der er for mange lokalar
kiver. Det er der måske. Ihvertfald kan man 
nok blive enige om, at den nuværende arkiv
struktur næppe vil holde i al evighed. Fra 
SLAs synspunkt er diskussionen om antallet 
af lokalarkiver mindre væsentlig. Vi er af den 
opfattelse, at antallet af lokalarkivcr vil regu
lere sig selv. Er der ikke længere grundlag for 
at opretholde et arkiv, ophører det med at 
eksistere. Her kommer imidlertid SLAs inter
esser ind. Det er vores mål at sikre, at lokalar
kiverne gennem standardvedtægter garante
rer, at det indsamlede materiale vil forblive i 
offentligt eje og være tilgængeligt.

Fremgangen på lokalarkivområdet afspej
les imidlertid i andet end antallet af arkiver.
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Lokalarkivencs gennemsnitlige økonomiske 
ressourecr er øget — og det til trods for økono
misk krise. Det skyldes ikke blot stor privat 
bevågenhed, men også offentlig, især kommu
nal, beredvillighed til at øge tilskuddene. Det 
understreger lokalarkivernes betydning som 
lokale kulturinstitutioner. Ofte er de tilmed 
lokalområdets eneste kulturinstitution, place
ret præcis dér, hvor folk bor.

Også i arbejdsopgavernes spændvidde er 
der sket en udvikling, ikke mindst med hen
syn til det engagement i kommunearkiverne, 
som er ved at komme i gang rundt om i 
landet. Ved udgangen af 1980erne havde liere 
kommuner udvidet deres lokalarkivs arbejds
område til også at omfatte de kommunale 
arkivalier. Som det vil blive nævnt senere, er 
det formodentlig kun begyndelsen på en mar
kant nyudvikling i lokalarkiv-verdenen.

Endelig er lokalarkiverne gået igang med 
forskningen, og SLA forsøger her at stimulere 
arkivernes begyndende forskningsmæssige 
anvendelse af samlingerne.

Hvordan bliver fremtiden
Inden jeg går over til at se på lokalarkivernes 
fremtid, vil jeg spørge mere generelt: Hvad er 
det så for en fremtid, vi går i møde?

Der skal ikke dvæles ved spørgsmålet i lang- 
tid, men det er nok relevant at anføre nogle 
centrale elementer. Allerede her fra 1. sep
tember 1990 sa'ttes arbejdstiden ned til 37 
limer om ugen. Nogle har endda talt om 35 
timers-ugen som et mål. Der bliver altså mere 
fritid. Meget tyder desværre også på færre 
beskæftigede og øget arbejdsløshed. Flere og 
liere vil blive omfattet af førtidpensionerings- 
og/eller efterlønsordninger, og en øget levetid 
betyder liere ældre. Uddannelsesbehovet vil 
stige, ikke mindst for personer med begrænset 
skolegang.

Denne udvikling kan meget let komme til 
at påvirke arkiverne, bl.a. i formidlingssam
menhængen. Nogle taler om 1990erne som 
fritidssamfundet. Bliver det begreb en reali
tet, bliver der ikke blot brug for sportspræ
gede aktiviteter, men også tilbud af mere kul
turel art.

Fremtiden for arkiverne
Også på arkivområdet vil der ske markante 
ting. Hvis man f.eks. ser på udviklingen in
denfor EF, må der fra 1992 siges »kun« at 
være lokalarkiver i Danmark.

De arkiver, der er, vil lå nok at se til. Infor
mationsstrømmen er stor og stadig voksende, 
og takket være moderne kontorteknik er det 
ikke blot blevet ekstremt hurtigt for enkelt
personer at være arkivskaberc, men også mu
ligt at lå informationerne ud på mange for
skellige medier. Arkivarerne bliver ikke ar
bejdsløse i fremtiden -  det bliver snarere et 
spørgsmål, om ressourcerne er tilstrækkelige 
til at løse blot en af de fremtidige hoved- 
arbejdsopgaver, den der hedder kassation/be- 
varing.

Ikke mindst kommunerne har påtræn
gende arkivproblemer, som skal løses. Også 
her er det især spørgsmålet kassation/beva- 
ring, der trænger sig på. Mange kommunale 
arkivalietypers forskningsværdi er ikke belyst 
endnu, så alene det er centralt, men også ar
bejdskrævende. Dertil kommer så de proble
mer, som kontorautomatiseringen afføder. 
Kommunerne går i stigende grad over til 
EDB, og den arkivmæssige håndtering af 
disse specialproblemer kræver mange res
sourcer. Administrative rutiner omlægges og 
nye strukturer opbygges, hvilket sker uden 
hensyntagen til de afledte arkivproblemer 
heraf. En kvalificeret løsning af kommuncar- 
kivproblemct kan derfor kun ske lokalt.

Denne opgave bør ideelt set løses sammen 
med den lokal-arkivfunktion, der allerede fin
des i den pågældende kommune. Det vil nem
lig betyde den bedste udnyttelse af de sam
lede lokale ressourcer, der er afsat til arkivfor
mål. Det vil samtidig gøre det lettere for bru
gerne kun at have ét sted at henvende sig 
lokalt i arkivspørgsmål.

Nogle steder må et eventuelt engagement i 
kommunearkivet forventes at påvirke eksiste
rende lokalarkivers organisationsform. F.eks. 
vil foreningsdrevne arkiver blive nødt til at 
blive kommunale. Man kan imidlertid også 
forudse situationer, hvor det ikke vil ske, altså 
at det foreningsdrevne arkiv ikke vil ændre 
sin status eller påtage sig kommunearkiv-for-
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pligtclscn. SLA arbejder derfor for tiden med 
al terna tive løsningsmodeller.

Man må imidlertid også forvente en kraftig 
vækst i afleveringer al materiale af privat pro
veniens. Privatpersoner, foreninger, virksom
heder og institutioner bliver nemlig i øget 
omfang bevaringsbevidste. Også afleverin
gerne af arkivalier af privat proveniens bliver 
større og større. Dette materiale har sin egen 
forskningsværdi, men udgør derudover et væ
sentligt supplement til offentlige arkivalier. 
Nævnes kan f'.eks. arkitektarkivernes bygge
sager og -tegninger, som ofte er bedre end de 
kommunale bygges ags arkivalier.

f otografierne må heller ikke glemmes. De 
har altid indtaget en central plads i lokalarki
vernes arbejde på grund af deres righoldige 
informationer om lokalsamfundet og dets 
borgere.

Også i fremtiden vil fotografierne blive en 
central arkivaliegruppe. Og det er en af de 
grupper, der vil vokse betragteligt alene der
ved, at flere og flere »professionelle« fotogra
fer afleverer deres negativer til lokalarki
verne. Det er altså ikke længere 10 slk.s af
leveringer, der er tale om, men afleveringer i 
størrelsesordenen 10.000-30.000, måske end
da 50.000 fotografiske optagelser.

Hvad jeg har nævnt indtil nu, er kun en del 
af arkivproduktionen i fremtiden, men det er 
tilstrækkeligt til al antyde nogle af de store 
arkivproblcmer, vi står over for. Ikke blot de 
massive arkivaliemængder udgør et problem. 
Også de hastige ændringer på kontor- og da
taområdet komplicerer situationen.

Ressourcerne på arkivområdet skal udnyt
tes bedst muligt, og det må ske i et aftalt 
samarbejde mellem de institutioner, der nu 
engang findes her i landet til formålet.

Formidling
Deltagerne i DHLs repræsentantmøde må 
dog formodes at være mere interesseret i at 
høre om formidlingen af de bevarede arkiva
lier som lokalhistorie end i at høre om arki
varernes trængsler med kassation og beva
ring. Men -  ingen formidling uden bevaring.

Generelt set er mine forventninger for

1990erne på dette område, at man vil opleve 
et øget brug af' arkiverne. Centralt står den 
lokalhistoriske forskning og undervisnings
sektoren. Adskillige steder stimuleres den lo
kalhistoriske forskning gennem foredrags- og 
kursusvirksomhed i tilknytning til arkivet, og 
man har næppe set afslutningen på udvik
lingen endnu.

Også på formidlingsområdet er der en 
række problemer, som bør løses i 1990erne og 
gerne så hurtigt som muligt. Lokalhistori
kerne ved, at det lokale materiale ofte skal 
suppleres med andet, som regel statsligt kil
demateriale. Adskillige lokalarkiver har der
for anskaffet fotokopier og mikrofilm af cen
trale statslige arkivalier, men økonomien har 
selvfølgelig været afgørende for tempoet i og 
omfanget af anskaffelserne. En landsdæk
kende løsning på kopispredningsområdet vil 
ikke blot være til stor hjælp og gavn lokalt, 
men kan også være med til at tage noget af' 
presset på de statslige arkivers læsesale.

Et andet, måske mere kulturpolitisk 
aspekt, som bør tages op, er arkivernes åb
ningstid, ihvertfald hvad angår de arkiver 
med fastansat personale. Ligesom andre ar
bejdspladser har arkiverne, lokale såvel som 
centrale, sværere og sværere ved at fastholde 
åbningstiden. Det kan medføre, at brugere 
afskæres fra at komme på arkiv. Mit spørgs
mål lyder derfor: Er indskrænket åbningstid 
et godt kulturtilbud i et kommende fritids
samfund?

Brugen af lokalarkiverne som lokale vi
densbanker vil også vokse kraftigt, fordi det 
bliver stadigt mere almindeligt at inddrage et 
historisk perspektiv på områder, hvor der tid
ligere ikke har været brug eller tradition for 
det. Som eksempel kan nævnes ingeniørfir
maernes flittige brug af arkivernes samlinger i 
forbindelse med lokalisering og bestemmelse 
af glemte, og ikke registrerede kemikalieplad
ser og affaldsdepoter.

Sammenfatning
Som jeg vurderer situationen, står arkivom
rådet altså overfor et voldsomt arbejdspres, 
både på det bevarings- og det f'ormidlings-
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massige område. Det er ikke blot en kræ
vende opgave, men også en stor udfordring. 
Der vil uden tvivl blive behov for ekstra res
sourcer til arkiverne, både pcrsonalemæssigt 
og økonomisk.

Meget kunne imidlertid vindes umiddel
bart ved en bedre udnyttelse af de ressourcer, 
det danske samfund allerede anvender til ar
kivformål. Et af nøgleordenen i den forbin
delse er koordination. I en fælles dialog og 
med gensidig respekt må vi have aftalt en 
arbejdsfordeling med hensyn til ansvars- og

arbejdsområder. Kopispredning må lette ad
gangen til centrale, statslige kildegrupper. En 
ny, vidtforgrenet arkivstruktur tegner sig så
ledes. Selv om en aftalt arbejdsfordeling sik
rer et klart overblik over, hvad der findes 
hvor, vil det uden tvivl være både hensigts
mæssigt og nødvendigt med et lokaliserings
instrument. At dette bygger på EDB turde 
være en selvfølgelighed.

Lokalarkiverne er parate til at medvirke 
ved løsningen af disse mange påtrængende 
arkivproblemer.
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