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Danmark 1848 —systemskifte og borgerkrig
Michael Bregnsbo
Fortid og Nutid december 1998, s. 251-269
Året 1848 forbindes i Danmark med enevældens fredelige fald og vedtagel
sen af en efter samtidens normer enestående demokratisk grundlov af 5.
juni 1849. I det øvrige Europa kom det i 1848 til blodige revolutioner, og
snart efter fik reaktionære kræfter atter overtaget. Hvorfor forløb udvik
lingen tilsyneladende så markant anderledes i Danmark? I artiklen gøres
rede for en række langsigtede og kortsigtede faktorer, men nok så meget
gøres gældende, at systemskiftet udløste en borgerkrig inden for den dan
ske helstat, som havde stor betydning for den politiske udvikling. Dette ta
get i betragtning kan man godt betvivle, at det egentlig gik så fredeligt for
sig i Danmark i 1848.
Michael Bregnsbo, f. 1962, ph.d., lektor ved Institut for Historie, Kultur og
Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet. Har bl.a. skrevet: Historisk es
say. Den danske vej. Om traditionen for den danske konsensuskultur, Hi
storie 2, 1996 og Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Dan
ske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse vedrørende sam
fundsordenen og statsmagten 1750-1848, belyst ved trykte prædikener. En
politisk-idéhistorisk undersøgelse, 1997.

I foråret 1998 var der 150-års jubi
læum for frihedsrevolutionerne eller
folkenes forår i 1848. I D anm ark for
bindes m artsdagene 1848 med enevæl
dens fredelige fald, med københavner
nes store optog til kong Frederik 7.
med krav om frihed, og den folkekære
konges meddelelse om, at det gamle
m inisterium allerede var afskediget,
og at han fra nu af betragtede sig selv
som konstitutionel monark. I forlæn
gelse h eraf underskrev Frederik 7. den
5. juni 1849 D anm arks Riges G rund
lov. 1848 er altså D anm arkshistoriens
store frihedsår, her indførtes folkesty
re. I andre lande i Europa er det imid
lertid med noget mere blandede følel
ser, m an ser tilbage på 1848. Også her
lød kravet om politisk frihed mange
steder, men her mødte det massiv mod
stand, frihedsbestræbelserne forbin
des her isæ r med blodige gade- og bar
rikadekampe. Selv om det måske nok
lykkedes at tilkæm pe politiske rettig
heder, så varede det ikke ved. Ofte ud
brød kampe mellem moderate og radi

kale kræ fter blandt de nye m agthave
re. Allerede senere på året og navnlig i
1849 tog den politiske reaktion atter
teten, de nyvundne frihedsgoder blev
sat ud af kraft, og lande som Preussen
og Østrig fik stæ rk t autoritæ re forfat
ninger påoktrojeret.1 På langt sigt fik
erfaringerne fra 1848 dog her stor be
tydning for den politiske udvikling og
den politiske kultur.2 1 D anm ark ople
vede m an ikke et tilsvarende tilbage
slag. Mens den valgte grundlovgivende
rigsforsamling i D anm ark første gang
tråd te samm en den 23. oktober 1848,
foregik blodige gadekampe mellem
hæ ren og de revolutionære i Wien. I
slutningen af maj 1849 vedtog rigsfor
samlingen en grundlov, som kong Fre
derik 7. den 5. juni satte sit navn u n 
der, dette skete sam tidig med, at libe
rale, revolutionære regeringer i de ty
ske stater blev slået ned med den
preussiske hæ rs hjælp.3 Det varige og
tilsyneladende fredelige systemskifte i
D anm ark h a r utvivlsomt haft stor ind
flydelse på dansk selvforståelse, på
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Michael Bregnsho

den politiske k u ltu r i D anm ark og på
den danske konsensustradition. Det
h ar ført til en opfattelse af en dansk
egenart med vægt på demokratiske og
folkelige værdier, der betragtes som
særegent danske, og, som mange der
for føler, i dag er truede stillet over for
tæ ttere europæisk integration og in
ternationalisering i øvrigt. Der kan
derfor være grund til at se næ rm ere
på, hvorfor den politiske udvikling i
D anm ark i 1848 og i årene derefter
forløb så m arkant anderledes end i
f.eks. Preussen og Østrig.
U dtrykket D anm ark er ikke noget
entydigt begreb. Det danske monarki
var en helstat, der foruden kongeriget
D anm ark bestod af hertugdøm m erne
Slesvig, Holsten og Lauenburg, hvis
hertug var identisk med kongen af
Danmark. Kongen/hertugen var altså
forenende faktor mellem statens for
skellige dele. Lovgivning, forvaltning
og retsvæ sen i kongeriget og hertug
dømmerne var forskellig, og Kongeågrænsen mellem kongeriget og hertug
dømmet Slesvig var en toldgrænse. I
1460 var den danske kong C hristian 1.
i kraft af Ribe-privilegiet blevet hertug
af Slesvig og greve af Holsten. Ved
denne lejlighed havde han m ht. Sles
vig og Holsten m åttet love, »dat se bli
ven ewich tosammende ungedelt«, dvs.
de to landskabers udelelighed, enhed
og sammenhørighed. Hvad der var
sket i 1460 var med andre ord en per
sonalunion mellem kongeriget D an
mark, hertugdøm m et Slesvig og grev
skabet Holsten (som 1474 blev ophøjet
til hertugdømme), og en realunion
mellem Slesvig og Holsten. For at ven
de tilbage til det 19. århundrede var
situationen den, at Holsten var med
lem a f Det tyske Forbund, en løs sam 
m enslutning af store og små tyske sta 
ter, Slesvig derimod ikke.4 Hertugdøm 
met Lauenburg h a r ikke så stor betyd
ning i vores sammenhæng. N år der
her i artiklen tales om D anm ark eller
kongeriget, menes landet indtil Kon252

geå-grænsen; med hertugdøm m erne
menes Slesvig og Holsten, idet Lauen
burg kun er indbefattet, hvis det ud
trykkeligt er anført. Staten som hel
hed bestående af kongeriget og hertug
dømmerne bliver benævnt det danske
monarki, den danske helstat eller slet
og re t helstaten.

Forskningsoversigt
Der foreligger megen dansk forskning
af stor lødighed, og som selv om den
undertiden h a r mange år på bagen,
kan den fortsat anvendes.5 Denne
forskning er im idlertid ofte koncentre
ret om at klarlægge det komplekse og
rigt facetterede begivenhedsforløb i
den danske h elstat 1848 og de følgen
de år, hvorimod der i ringere grad er
tale om analyse af årsagerne til det
specifikke forløb endsige samm enlig
ninger med forholdene i andre lande.
Selvfølgelig er det ikke forbigået op
mærksomheden, at begivenhederne i
den danske h elstat fandt sted imens
oprør og revolutioner var brudt ud i lys
lue mange steder i Europa; ikke
m indst er udbruddet af oprøret i Slesvig-Holsten blevet anskuet i sam m en
hæ ng med den revolutionære bølge i
Tyskland. Ej heller h ar forskerne over
set, at forholdet mellem den danske
konge Frederik 7. og hans folk sam t
den udprægede og harm oniske folkeli
ge sam drægtighed i D anm ark i 1848
(»ånden fra 48«) var enestående sam 
menholdet med forholdet mellem mo
narker og undersåtter i så mange an 
dre lande. Det er der udtrykt glæde og
slet skjult stolthed over, men noget for
søg på at udrede årsagerne h a r der
ikke væ ret tale om.6
Fra de senere år foreligger der dog
forskning, hvor årsagsforholdene h a r
fået en central placering, og hvor der i
nogle tilfælde er foretaget sammenlig
ninger med forhold i udlandet. H ans
Vammen h a r gjort opmærksom på, at

Danmark 1848 - systemskifte og borgerkrig

Figur 1. Nikolaj Habbes maleri »Reservesoldater på marchen 1848« (1851) blev hurtigt en klassiker,
når man skulle udtrykke »ånden fra 1848«. Soldaterne, der er fulde a f patriotisme og kampiver, får un
der et holdt på vej til borgerkrigen i Slesvig-Holsten gratis forfriskninger afen bondekone. At vi her står
over for afgørende og måske skæbnesvangre begivenheder, signalerer Habbe med den lille dreng, der ty
deligt gør beskueren opmærksom på, at man her er vidne til noget stort og vigtigt. (Det nationalhistori
ske Museum på Frederiksborg Slot).

det hidtidige danske styre allerede før
C hristian 8.’s død den 20. ja n u a r 1848
havde forberedt et systemskifte, og at
»det danske systemskifte foregik uden
direkte pres nedefra og i realiteten var
afgjort, før det første gny fra Februar
revolutionen nede i Europa nåede D an
mark«.1 Der kan ligeledes konstateres
en tendens til at anskue konflikten
med hertugdøm m erne Slesvig-Holsten
og disses støtter fra Det tyske Forbund
som en dansk-tysk nationalitetskon
flikt, en etnisk borgerkrig inden for
helstaten. Dette er sket under indtryk
af borgerkrigen i det tidligere Jugo

slavien og lignende nationalitetskon
flikter.8 Det er blevet accentueret af, at
udarbejdelsen og vedtagelsen af den
efter sam tidens norm er enestående li
berale grundlov af 5. juni 1849 fandt
sted mens landet befandt sig i borger
krig. I en situation, hvor landets søn
ner af bondestanden satte liv og lem
mer på spil for fædrelandet, kunne/
turde m an ikke nægte bondestanden
valgret.9 I mange af de revolutioner i
Europa i 1848, hvor forandringerne
ikke fik lov at bestå uantastede særlig
længe, var officerer og godsejere cen
trale skikkelser i den politiske reak253
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tion mod de revolutionære regeringer.
For disse gruppers vedkommende i
D anm ark er der foretaget studier med
internationalt kom parativt sigte. Gun
ner Lind h ar analyseret officersstanden
under enevælden og samm enholdt den
med officerer i udlandet. Den danske
officersstands sociale forhold adskilte
sig m arkant fra det meste af det øvrige
Europa. Dette skyldtes enevælden og
omstændighederne ved dens indførel
se i 1660. Dengang var det adelige
rigsråd blevet afskaffet og adelen fra
taget sine politiske rettigheder. Ene
voldskongerne frygtede derfor, at ade
len skulle pønse på at afskaffe enevæl
den og genvinde sin fordums politiske
magt, og følgelig blev adelen udsat for
»negativ særbehandling« ved besæ ttel
se a f officersposter. Her blev til gen
gæld udlændinge og mænd af borgerlig
herkom st foretrukket. Herved adskilte
D anm ark sig m arkant fra det øvrige
Europa, hvor der til officersprofessio
nen plejede at knytte sig betingelser
om adelskab og jordegodsbesiddelse. I
D anm ark var der til officersstanden
først og fremmest knyttet m ilitærfag
lig professionalisme, hvorved standen
efterhånden i højere og højere grad
blev »borgerliggjort« og kom til at dele
væ rdier med den liberale, borgerlige
opposition mod enevælden, hvortil den
også havde mange sociale kontakter
og fælles interesser. Derved blev officersstanden i D anm ark i langt højere
grad velvilligt indstillet over for det
politiske systemskifte i 1848.10
Forhold af lignende a rt gælder for
godsejerne. Niels Clemmensen har u n 
dersøgt de danske godsejere og draget
samm enligninger til deres preussiske
standsfæller. H an konkluderer, at dan
ske godsejere kun i begræ nset omfang
udgjorde en feudal eller en politisk eli
te. Politisk og socialt var de splittede
mellem godsejere, der nærede traditio
nelle, feudale holdninger og moderne
agrarkapitalistiske foretagere. De var
»borgerliggjorte«, og deres socialise
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ring stem te i højere grad overens med
borgerskabets end med bondestan
dens. Og bondestanden var i D anm ark
socialt og politisk stæ rk og ville ikke
indgå i et sådant feudalt forhold. Det
hang samm en med, at godsejerne i
D anm ark allerede længe før 1848 var
blevet bortelim ineret som politisk
klasse. Forholdene i Preussen var også
på dét punkt meget anderledes. Dér
var godsej erstanden mere homogen og
mere feudalt sindet og kun i ringe
grad rodfæstet i borgerlige værdier.
Politisk stod den stæ rkt, mens bonde
standen stod langt svagere og var
langt mere afhængig af godsejerne.11
Det kan konstateres, at fokuspunkte t i forskningen h a r æ ndret sig. Fra
oprindelig at beskæftige sig med k lar
lægning af selve begivenhedsforløbet i
1848, lødigt og redeligt, men uden ud
blik og kom parationer til forholdene i
resten af Europa, h ar de senere års
forskning på forskellig vis sat spørgs
m ålstegn ved det billede af begivenhe
derne i 1848 i D anm ark som præ get af
fredsommelighed, besindighed, harm o
ni og sam drægtighed mellem konge og
folk og mellem forskellige sam funds
grupper. Sammenlignende studier af
to samfundsgrupper, der ikke m indst i
Preussen førte an i den politiske reak 
tion, officerer og godsejere, peger beg
ge på, at i D anm ark gjorde en udpræ 
get »borgerliggørelse« sig gældende,
hvad der havde betydning for disse
gruppers anderledes politiske indstil
ling i D anm ark i 1848, og som h ar sin
rod langt tilbage i tiden, nemlig i ene
vældens etablering og de omstændig
heder, det skete under.
Der er således en udvikling i gang i
retning af at omvurdere system skiftet
i 1848 og tilblivelsen af 1849-grundloven. De ovennævnte studier fokuserer
dog på forskellige punkter og giver
ikke nogen ny helhedsfortolkning i
kom parativt perspektiv. Dette vil da
også kræve megen yderligere forsk
ning, både i forholdene in tern t i Dan-
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m ark og samm enligninger med andre
områder eller lande i Europa. Formå
let med denne artikel er ikke en sådan
helhedstolkning, men derimod på
grundlag af eksisterende forskning at
søge at skitsere nogle udviklingslinjer
og sammenhænge, at søge at påpege
nogle faktorer, der kunne formodes at
være af afgørende betydning for den
måde, tingene foregik på i D anm ark i
året 1848. Der er som sagt kun tale om
en skitse, og næ rm ere undersøgelser
må så sidenhen undersøge de forskelli
ge faktorer nøjere, vurdere deres vægt
i forhold til hinanden og navnlig sæ tte
dem i relation til udenlandske forhold.
Der vil i undersøgelsen blive bragt ek
sempler på tilsvarende forhold i udlan
det, men nogen system atisk udnyttel
se af den udenlandske forskning i em
net er der ikke tale om.
Af den ovennævnte forskningsover
sigt fremgik det, at de undersøgelser,
hvor der er gjort m est ud af udblik til
udlandet, peger i retning af, at om
stændighederne ved enevældens ind
førelse i 1660 havde en betydning på
langt sigt for de særlige danske for
hold i 1848, og i forsøget på at indkred
se det særlige danske forløb kunne en
sondring mellem lang- og kortsigtede
forhold derfor tæ nkes at være frugt
bar.

Langsigtede forhold
Den danske enevælde var den mest
konsekvent gennemførte form for ab
solutisme nogetsteds i Europa - i
hvert fald på papiret. Ifølge Kongelo
ven af 1665 var kongen i besiddelse af
al udøvende, lovgivende og dømmende
magt. Indtil 1831/34 fandtes ingen
stænderforsam linger eller andre kor
porative organer med en eller anden
form for medbestemmelsesret. De
stænderforsamlinger, der blev beslut
te t i 1831 og valgtes i 1834, var kun
rådgivende.12 Men til trods for a t den

danske enevælde ideologisk set var så
yderligtgående - eller måske netop
derfor - var det danske system på
mange punkter mere åbent og meritokratisk end andre politiske system er i
samtiden, der ellers ikke var så vidt
gående absolutistiske. Officersstan
dens sam m ensæ tning og rekruttering
er tidligere nævnt. De privilegier, som
den danske adel efter 1660 var i besid
delse af, knyttede sig først og frem
m est til jordegodsbesiddelse, men så
danne privilegier kunne enhver gods
ejer få efter enevældens indførelse adelig eller ej. Omvendt var adelspri
vilegierne ikke så forfærdelig meget
værd, hvis man var adelig uden at eje
jordegods.13 Til sammenligning kan
nævnes, at i et land som Sverige, hvis
riksdagsstyre adskilte sig m ark an t fra
Danm ark, var der helt ind i 1800-tallet
visse embeder, som var forbeholdt
adelsm ænd.14 Desuden havde det dan
ske enevældige styre væ ret i stand til
at forny sig og haft held til at frem stil
le sig selv som reformvenligt, hum ani
tæ rt og almengavnligt. Styret havde
fra de sidste årtier af 1700-tallet skabt
og formået at udbrede myten om en
særlig »dansk vej«, kendetegnet ved
konsensus, harm onisk samvirke mel
lem konge og folk, kongens virke for
indenrigspolitiske reform er i stedet for
- som andre fyrster - at søge at ud
mærke sig i krig, og i det hele taget
statens generelt set gode og hæderlige
væsen. Medvirkende til at befæste og
udbrede denne myte var ikke m indst
den lange neutralitetsperiode i 1700tallet, hvor helstaten var i stand til at
holde sig ude af periodens mange krige
og til gengæld drage store fordele af
udenrigshandelen og -søfarten (den
florissante handelsperiode). Og i sam 
me periode fandt de store landborefor
mer sted, hvorved ifølge myten stats
m agten greb ind og befriede bønderne
fra den u ret og vilkårlighed, de var ud
sat for fra godsejerside, og hvorved der
skabtes en stand af myndige, selv255
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hjulpne og selvbevidste danske bøn
der. Dette skabte altsam m en en kapi
tal af tillid og forventninger til sta ts
magten, som var stor nok til efter år
1800 a t kunne overleve krig, nederlag
og økonomisk sm alhals.15

Kortsigtede forhold
I løbet af 1830’erne og 1840’erne blev
den danske helstat i stigende grad ud
sat for spændinger af mange slags. I li
berale kredse ønskede m an en fri for
fatning. Efter Frederik 6.’s død i 1839
håbede mange, a t den nye konge, C hri
stian 8., der som Norges konge i 1814
havde givet dette land en fri grundlov,
ville gøre det samme for D anm arks
vedkommende. Kongen fandt im idler
tid ikke, a t tiden var moden, og det
frem kaldte udbredt skuffelse.16 Større
tillid til det enevældige styre næredes
derimod blandt bondebefolkningen.
Her havde mange politiske og sociale
krav, særlig var m an utilfreds med den
måde, skatte- og værnepligtsbyrderne
var fordelt på, og som m an fandt bela
stede bondestanden uforholdsmæs
sigt. Med »den danske vej«, og ikke
m indst landboreformerne17 i erin
dring, så bondestanden im idlertid hen
til enevoldskongen og ikke til den libe
rale opposition med dens forfatnings
krav, som den, der kunne rette op på
disse misforhold. Men det betød som
næ vnt ikke, at bønderne var tilfredse
med den aktuelle tingenes tilstand,
tværtim od udfoldede de i 1840’erne en
udpræ get politisk aktivitet i form af
møder og underskriftsindsam linger.
Dette foruroligede regeringen, som
derfor den 8. november 1845 udsendte
det såkaldte bondecirkulære, der lagde
meget betydelige begrænsninger på
bøndernes muligheder for at forsam
les, ja på det næ rm este forbød det. D et
te blev modtaget med dyb skuffelse
blandt landbefolkningen, bønderne
mistede tilliden til enevoldskongen og
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blev åbne for de liberales idéer om fri
forfatning osv.18
Med bondestanden menes først og
fremmest gårdmændene, de velbjær
gede sejrherrer fra landboreformtiden.
U nder gårdm ændene befandt sig imid
lertid husm ænd og landarbejdere, og
denne gruppe havde fået deres sociale
kår forringet ved landboreformerne.
Også her begyndte m an i løbet af
1840’erne at røre på sig og stille krav
om forbedringer af retlige og sociale
kår.19
Foruden disse spændinger og gæ
ringstendenser in tern t i kongeriget
var der også spændinger mellem de
forskellige dele af helstaten. Slesvig og
Holsten var økonomisk set stæ rk t ori
enteret mod Nordtyskland, og i højere
og højere grad efter oprettelsen af fri
handelsforbundet Deutsches Zollverein
i 1834 og den voksende bevægelse for
øget integration mellem m edlem ssta
terne af Det tyske Forbund. Fra tysk
side blev det 1841/42 foreslået, at den
danske helstat skulle tilslutte sig Det
tyske Forbund som »admiralstat«.
Denne idé mødte imidlertid heftig
modstand blandt danske liberale og
blandt dansksindede slesvigere. De
danske liberale blev af samme grund
naZionnZliberale. Hvis alternativet var
D anm ark som »admiralstat«, så ville
de langt hellere, at Holsten og Lauenburg blev udskilt af helstaten, og at
Slesvig til gengæld blev tæ ttere inte
greret i kongeriget. De tysksindede
slesvigere ville im idlertid fastholde re 
alunionen med Holsten og var slet
ikke afvisende over for en slesvigsk til
slutning til Det tyske Forbund. Derved
opstod slesvig-holstenismen, en seperatistisk bevægelse. H ertugdømmet
Slesvig var sprogligt delt. I den sydlige
del var sproget overvejende tysk, i
Mellemslesvig blandet, idet det tyske
sprog dog her var på fremmarch, i
Nordslesvig overvejende dansk.20
Spændingerne imellem de forskelli
ge dele af helstaten var endnu mere
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indviklede, for der var også dynastiske
problemer. I løbet af 1840’erne stod det
mere og mere klart, at m andsstam m en
i kongehuset efter al sandsynlighed
ville uddø med C hristian 8.’s søn, kron
prins Frederik (7.). For kongerigets og
Lauenburgs vedkommende herskede
der ikke tvivl om, a t her gjaldt den agnatisk-kognatiske arvefølge, dvs. at
tronen kunne arves af mandlige efter
kommere af kvindelige medlemmer af
kongefamilien. Om dette også var
tilfældet i Slesvig, således som den
danske regering mente, var imidlertid
stæ rk t omstridt, og i Holsten var det i
hvert fald ikke sådan, her kunne bl.a.
den russiske tsa r gøre arvekrav gæl
dende. H elstaten var således tru e t af
en sprængning. Den augustenborgske
hertugfam ilie var af den opfattelse, at
der i Slesvig og Holsten kun gjaldt ag
natisk arvefølge, dvs. at hertugtitlen
kun kunne nedarves gennem m andli
ge familiemedlemmer, og følgelig at en
augustenborger skulle blive hertug af
Slesvig og Holsten, hvis m andsstam 
men i det danske kongehus uddøde.
Derved opstod en umage alliance mel
lem de tysksindede, liberale slesvigholstenere og den aristokratiske augustenborgerfamilie. Augustenborgerne havde gode forbindelser til en ræ k
ke udenlandske fyrstehoffer og var
derigennem i stand til effektivt at vir
ke for deres egen og den slesvig-holstenske sag.21
I løbet af 1840’erne var den danske
h elstat altså præ get af bestandigt vok
sende spændinger og modsætninger.
Politisk mellem enevælde og liberalis
me, socialt mellem bønder og godseje
re, mellem bønder og den øvrige be
folkning og mellem landbosamfundets
nedre lag og resten af samfundet. E t
nisk set var der modsætninger mellem
dansk- og tysksindede slesvigere, na
tionalt set mellem seperatistiske slesvig-holstenere og kongeriget og dy
nastisk mellem kongen af D anm ark og
den augustenborgske hertugfamilie.

Der v ar således absolut ikke tale om
idel lykke og harm oni inden for h elsta
ten i årene op til 1848, men der er to
træ k um iddelbart forud for system
skiftet i 1848, som i europæisk sam 
m enhæng var usædvanlige:
1. Den hidtidige regering havde alle
rede selv opgivet enevælden. C hristian
8.’s styre havde på baggrund af de
stæ rke og voksende spændinger både
in tern t i kongeriget og i forholdet mel
lem m onarkiets forskellige dele indset,
at det bestående system ikke længere
lod sig opretholde og truffet forbere
delser til en systemforandring, der rig
tignok ikke var planlagt at skulle være
så vidtgående, som system forandrin
gen i 1848 blev. Men helstatens rege
ring havde altså selv erkendt behovet
for vidtgående forfatningsændringer
og det førend der udbrød revolution og
uro i Paris og andre steder i Europa.22
2. C hristian 8. døde efter kort tids
sygdom den 20. ja n u a r 1848. Det for
hold at den hidtidige m onark afgik ved
døden um iddelbart før revolutionerne i
1848 brød ud, var et andet sæ rtræ k
ved helstaten. C hristian 8. havde som
næ vnt indtil sine sidste m åneder væg
ret sig ved at udstede en fri forfatning
og derved vakt megen bitterhed og
skuffelse i liberale kredse. Men nu var
han væk, monarkens person stod altså
ikke længere i vejen for politiske og so
ciale forandringer, m an kunne lægge
gammelt nag til side og begynde på en
frisk med den nye monark, Frederik 7.
H er var forholdene i 1848 m arkant an 
derledes end i f.eks. Preussen, hvor
m an havde den samme konge før, i og
efter 1848. Denne konge m åtte i 1848
stæ rk t nødtvungent gå med til at op
fylde liberale krav, han tidligere havde
afslået, hvad der indebar et kolossalt
prestigetab for ham .23
Disse langsigtede og kortsigtede
særlige forhold i den danske helstat
h a r virket befordrende for den tilsyne
ladende fredelige og harm oniske over
gang fra enevælde til fri forfatning i
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Figur 2. Det danske martsministerium 1848. I øverste række ses f.v.: marineminister Christian Zahrtmann, minister uden portefølje Orla Lehmann og minister uden porteføjle Lauritz Hvidt. I midterræk
ken ses f.v.: justitsminister Carl Emil Bardenfleth, regeringschefen grev Adam Wilhelm Moltke og uden
rigsminister, grev Frederik Knuth, og i nederste række f.v.: krigsminister Anton Frederik Tscherning,
kultusminister Ditlev Gothard Monrad og handelsminister Christian Albrecht Bluhme. Der findes in
gen samtidig gengivelse a f det danske martsministerium således som det er tilfældet med den proviso
riske regering (fig. 3). Den her gengivne portrætsamling er fremstillet senere (Det kgl. Bibliotek).
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Figur 3. Det slesvig-holstenske martsministerium 1848. Bagerst ses t.v. finans- og postminister M.T.
Schmidt og t.h. prins Frederik af Nør, der blev krigsminister. I forreste række ses f.v. justitsminister Jür
gen Bremer, regeringschefen Wilhelm Beseler, der også var indenrigsminister, politiminister Theodor
Olshausen og udenrigsminister, grev Frederik Reventlow. Begge martsministerier var politisk bredt
sammensatte, her sad både aristokrater, konservative, liberale og demokrater. Ude i Europa bekæmpede
disse fløje bittert hinanden i 1848, men inden for helstaten overskyggede de nationale modsætninger alt
andet. Samtidigt litografi afW. Heuer (Det kongelige Bibliotek).

kongeriget. Måske h a r tilfældigheder
dog også noget at sige. Hvis en eller
anden provokatør og/eller m ilitæ rper
son havde affyret to skud ind i folke
mængden foran Christiansborg Slot
den 21. m arts 1848 med dødsfald til
følge, således som det var tilfældet i
bl.a. Berlin,24 så ville der m åske også
være udbrudt gade- og barrikadekam 
pe i København. Men dertil kom det nu
engang ikke i København.
I Slesvig-Holsten opstod under ind
tryk af revolutionerne mange steder i
Europa og ikke m indst under indtryk
af de tyske bestræ belser for et sam let
Tyskland stigende gæring og uro.25
Kravet om, at også hertugdøm m et

Slesvig skulle tilsluttes det planlagte
samlede Tyskland var stæ rk t medvir
kende til, at det i København kom til
dem onstrationen den 21. m arts med
krav om et nyt m inisterium og sikring
af Slesvigs tilhørsforhold til Danmark.
Blandt slesvig-holstenerne blev efter
retningerne om system skiftet derfor
opfattet som et kup, og en regering
blev dannet. For a t legitimere dette op
rør hævdedes, at hertugen (dvs. Frede
rik 7.) var taget til fange af oprørerne i
København, hvorfor man dannede en
regering i »den ufrie hertugs« navn (se
figur 3). I slutningen af m arts fandt de
første m ilitære sammenstød mellem
danske og slesvig-holstenske styrker
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sted, de sidstnæ vnte fik sn art efter mi
litæ r støtte fra medlemmer af Det ty
ske Forbund, først og frem m est Preus
sen.26
D annelsen af den nye regering i Kø
benhavn i m arts 1848 og den borger
krig, der sn art efter udbrød i hertug
dømmerne, synes at have frem kaldt en
kollektiv, national løftelse i Danm ark,
der greb folk fra både de højere og lave
re samfundslag, »ånden fra 1848«. E t
lignende fænomen fandt sted i SlesvigHolsten. Det danske m artsm inisteri
um var ledet af lensgreve A. W. Moltke,
som havde haft en høj regeringspost
under det enevældige system og i
øvrigt var landets største godsejer.
Blandt medlemmerne af m inisteriet
var de nationalliberales ubestridte le
derskikkelse, Orla Lehm ann og den
hidtidige demokratiske oppositions
m est m arkante personlighed, A.F.
Tscherning. Også det slesvig-holstenske m artsm inisterium var bredt sam 
m ensat. Yderst til højre stod her prin
sen af Nør, bror til hertugen af
Augustenborg, og yderst til venstre
stod Theodor O lshausen.27 Både i D an
m ark og i Slesvig-Holsten var m arts
m inisterierne altså sam m ensat af både
konservative og liberale, og af både a ri
stokrater og demokrater. I stort set alle
andre lande var det folk af sådanne an
skuelser, der i 1848 indæ dt bekæmpe
de hinanden, men i D anm ark og i h e r
tugdømmerne sad de altså i regering
sammen. Det nationale m odsætnings
forhold mellem dansk og tysk, striden
om hertugdøm m et Slesvigs statsretli
ge tilhørsforhold vejede således tu n 
gest og kom altså til at overskygge de
ideologiske, politiske og sociale spæn
dinger mellem befolkningen både i
kongeriget og hertugdømmerne. Bor
gerkrigen fungerede således på begge
sider som en politisk og social integra
tionskraft. Borgerkrigen var en direkte
følge af enevældens fald, og set i det lys
er det derfor tvivlsomt, om m an kan
sige, at enevælden faldt fredeligt og
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ublodigt i helstaten, måske snarere
tværtimod. I den danske h elstat gik
fronterne bare på andre leder og k an 
ter end de fleste andre steder i Europa,
men var bestem t ikke m indre ublodigt
af den grund. I denne sam m enknyt
ning af begivenhederne i København
og i hertugdømmerne, af system skiftet
i København og borgerkrigen inden for
helstaten ligger nøglen til forklaringen
på, hvorfor begivenhederne i D anm ark
1848ff. forløb væsentlig anderledes end
andre steder i Europa.
At »ånden fra 1848« virkede som po
litisk og social integrationskraft blev i
øvrigt også iagttaget i samtiden. Den
28. m arts 1848 skrev den unge køben
havnske skolemand M artin Hammerich således til sin svigerfader på god
set Iselingen ved Vordingborg: »...en så
dan bevægelse, der har tilintetgjort for
domme og skranker mellem m and og
m and eller stand og stand og lært fol
ket, at det er et folk, og øvet det i at bru
ge sin frihed under omstændigheder,
der gør alle frie. A t militæret med tillid
følger en afskediget kaptajn [A.F.
Tscherning, krigsm inister i m artsm ini
steriet, MB], at Mynster [Sjællands bi
skop og hidtil loyal, konservativ støtte
a f enevælden] sidder som biskop under
en lollandsk præst [D.G. Monrad, ku l
tusm inister i martsministeriet, MB] og
(hvad jeg ved fra hans søn) har ytret, at
så rask som alt går kunne det ikke være
gået under det forrige ministerium, at
bønderne møder med 600 vogne parat
til at befordre tropperne, har alt meget
at sige. Havde vi ikke fælles fjender ved
grænsen, ville bevægelsen, der havde
været uundgåelig, have frem kaldt splid
og krig mellem borgere og stænder in d 
byrdes, mellem folket og kongen«.29.

Diskussion
Er det rim eligt at betragte T reårskri
gen som en borgerkrig?29 Hertugdøm 
merne Slesvig, Holsten og Lauenburg
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(det sidstnæ vnte h a r ikke så stor be
tydning i denne sammenhæng) var
dele af det danske monarki, dele af
den danske helstat. Ifølge D anmarks
Nationalleksikon er borgerkrig en
»krig mellem to eller flere grupper in 
den for samme stat sædvanligvis med
det formål at opnå regeringsmagten i
landet eller at danne en ny selvstændig
stat på en del a f landets territorium«.^
Konflikten mellem kongeriget og Sles

vig-Holsten må siges at falde ind u n 
der denne definition. Det er rigtigt, at
udenlandske m agter greb ind enten
m ilitæ rt eller diplomatisk, men det
æ ndrer ikke ved, at konflikten havde
borgerkrigskarakter. Udenlandske mag
te r greb som bekendt også ind i den
spanske borgerkrig (1936-39) og i bor
gerkrigen i ex-Jugoslavien, men disse
anses da ligefuldt for borgerkrige.
Men kan m an sige, at borgerkrigen

Figur 4. Slaget ved Slesvig den 23. april 1848.1 slaget tørnede danske tropper sammen med preussiske
styrker, der var Slesvig-Holstens allierede. Litografiet a f Gustav Kühn blev masseproduceret og udbredt
over hele Tyskland. Derved har det været med til at danne manges bevidsthed om denne konflikt, der i
Tyskland blev betragtet som en befrielseskamp mod Danmark (Museum für Volkskunde, Berlin).
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var en direkte følge af enevældens
fald, og at enevældens fald altså ikke
blev så fredeligt og ublodigt, som det
hidtil er blevet hævdet? Enevælden
faldt nemlig ikke den 21. m arts 1848,
hvor det store folketog drog til Chris
tiansborg Slot. For allerede i C hris
tian 8.’s sidste tid var der truffet prin
cipbeslutning om dens afskaffelse, og
efter otte dage på tronen undertegne
de Frederik 7. et reskript, der bebude
de en fælles stænderforsam ling for
helstaten. Med dette januarreskript af
28. ja n u a r 1848 var enevælden opgi
vet. Dette skete altså vel at mærke
førend der var udbrudt revolution i Pa
ris og før denne havde bredt sig til an
dre lande. Der var således - som Hans
Vammen h ar gjort opmærksom på ikke noget stæ rk t pres nedefra, der
drev på regeringen for forfatningsæn
dringer.31 Men med januarreskriptet
opstod også et m agtm æssigt tomrum,
for nok var enevælden opgivet og en
forfatning bebudet, men en ny styre
form var endnu ikke gennemført. Og
selv om det var revolutionerne i Euro
pa og ikke m indst de tyske sam lings
bestræbelser, der fik m odsætningerne
mellem kongeriget og hertugdøm m er
ne til at bryde ud i lys lue,32 ja så vir
kede de ind på det nævnte m agtm æ s
sige tomrum. Både i kongeriget og i
hertugdøm m erne søgte m an at ud
mønte enevældens fald til egen fordel.
Og netop fordi enevoldsmagten nu var
officielt opgivet, kunne ingen stæ rk
statsm agt gribe ind og hindre parterne
i at forfølge egne nationale mål, der
var ikke længere noget styre, der kun
ne sæ tte sig ud over de nationale mod
sæ tninger og føre »helstatspolitik« så
at sige. Derfor må borgerkrigen og den
udvikling, der førte dertil, siges at
være en direkte følge af, at enevælden
havde opgivet sig selv. Men hvordan et
eventuelt fortsat enevældigt styre ville
have håndteret konflikterne i 1848, er
ikke til at sige.
Med den ovennævnte tese om bor
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gerkrigen som politisk og social inte
grationskraft hævdes ikke, at politiske
og sociale modsætninger aldeles op
hævedes eller helt forsvandt. Socialt
set kom det i foråret 1848 til uro i form
af sam m enstim len og strejker blandt
landbosamfundets lavere lag, husmænd og landarbejdere. Større volde
lige samm enstød kom det ikke til, men
m artsm inisteriet gennemførte i for
året 1848 skyndsomst lovgivning, der
greb ind i forholdet mellem godsejere
og husm ænd til fordel for sidstnæ vnte
gruppe. H erefter stilnede bevægelsen
på landet af.33 Lignende uro forekom i
øvrigt blandt landbefolkningen i h er
tugdømmerne.34 Social revolution kom
det altså ikke til, men frygten for at
noget sådant kunne ske, således som
man så det mange steder i Europa ved
den tid, kan have væ ret medvirkende
til, at regeringen i D anm ark greb så
hurtig t ind og endda med lovgivning,
der måske var mere radikal end den
ville have væ ret villig til under andre,
mindre urolige omstændigheder.
Ej heller de politiske modsætninger
ophørte. Tilhængere af det gamle sy
stem havde det dog svært, eftersom
den enevældige regering før Februar
revolutionen og uden noget pres nede
fra som næ vnt selv havde opgivet ene
vælden, og den gamle konge var væk,
og den nye konge havde nøje associeret
sig med den ny tids mænd. Dertil kom
mer, at enevældens m eritokratiske og
anti-aristokratiske tradition ved em
bedsbesættelser havde medført, at der
blandt de grupper af embedsmænd (ik
ke m indst officerer), som i andre stater
stod fast på enevælden, i D anm ark var
mere liberalt-borgerlige indstillinger
hos sådanne. Valgkampen i forbindelse
med valget til den grundlovgivende
rigsforsamling 5. oktober 1848 viste
med al ønskelig tydelighed, at de poli
tiske og sociale m odsætninger ingen
lunde var forsvundet. Rigsforsamlin
gens arbejde foregik som næ vnt på et
tidspunkt, hvor den politiske udvik-
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ling i resten af Europa svingede
stæ rk t mod højre, hvilket forsamlin
gen da også var opmærksom på. Det
lykkedes at nå frem til et kompromis
om lige og almindelig valgret og en
rigsdag med et direkte valgt Folketing
og et indirekte valgt Landsting.35 An
dre steder som i Preussen og Østrig
blev sådanne grundlovgivende forsam
linger opløst ved m ilitæ r magt, førend
de havde nået a t få gjort deres arbejde
færdigt, og de forfatninger, der blev
indført, hvad enten de var påoktrojerede eller ej, havde ikke tilnærmelsesvis
så vidtgående valgretsbestemmelser.
Som forklaring på D anm arks Riges
Grundlov af 5. juni 1849 kan anføres,
at »den danske vej«, ikke m indst opfat
telsen af statsm agtens indgreb til gen
nemførelse af bondefrigørelse tilbage i
1700-tallet, kan have fungeret som en
kollektiv erindring og derved bidraget
til, at modsætningerne mellem de for
skellige sam fundsgrupper ikke er ble
vet følt som uoverstigelige. Berømt/berygtet er den senere konseilspræsi
dent J.B.S. E strups bem ærkninger om
den almindelige valgret: »...den største
Daarskab i denne paa Daarskaber saa
rige Tid«?Q Men E strup var dog ikke
knust ved situationen. I et brev til onk
len, historikeren L. Engelstoft, i juni
1849 lod han denne forstå, at han var
overbevist om, »at selve den ultrademokratiske grundlov vil tvinge den
hidtil mest bevægede og højrøstede del
a f bondebefolkningen, nemlig de egent
lige bønder eller gårdmænd, til at slut
te sig til det konservative parti, hvor
ved jeg vel at mærke kun forstår det
parti, der holder på, at lov og orden
skal respekteres, og ikke det, der holder
på alle ikke tidssvarende institutio
ner«?1 Altså den landlige m iddelstand
af selvejende og selvhjulpne gård
mænd, som var opstået ved landbore
formerne i 1700-tallet - reformer som
enevælden fik æren for - ansås for en
garant mod udskejelser i dem okratisk
retning, derfor vovede mange at gå

med til en grundlov med valgretsbe
stemmelser, som de egentlig nærede
stor betænkelighed ved. Men der er
dog tillige grund til at gøre opmærk
som på, at grundloven blev vedtaget,
mens landet befandt sig i en borger
krig. Der blev indført almindelig væ r
nepligt i 1848. Den grundlovgivende
rigsforsamling forhandlede og grund
loven vedtoges altså på et tidspunkt,
hvor unge mænd satte liv og lemmer
på spil for fædrelandet, og navnlig var
det unge mænd af bondestand og de la
vere klasser, der her bar byrderne. I
dén situation h a r det væ ret svæ rt for
modstandere af almindelig valgret at
forklare repræ sentanter for bonde
standen og den øvrige almue, hvorfor
deres sønner var gode nok til at kæ m 
pe og dø for fædrelandet, men ikke til
at få valgret.381 lighed med lovgivnin
gen om husm ændenes forhold i rela
tion til godsejerne kan der også her
have væ ret frygt for politisk og social
uro, som h a r fået en og anden grund
lovsfader til at gå med til mere vidt
gående bestem m elser om valgret end
han måske ville have gjort under an
dre omstændigheder. Men også dette
er et udtryk for borgerkrigen som poli
tisk og social integrationsfaktor.
Borgerkrigen varede til 1850, og
hvis det altså var den, der virkede som
politisk og social integrationskraft,
skulle m an da så ikke antage, at denne
integrationskraft ophørte efter 1850,
og at der følgelig i D anm ark skulle
være frem brudt de politiske og sociale
problemer, m an så andre steder? Godt
nok ophørte borgerkrigen, men de pro
blemer, der havde forårsaget den, be
stod fortsat. Storm agterne var fast be
sluttede på, at den danske h elstat
skulle opretholdes, fordi man ikke øn
skede preussisk kontrol med den vigti
ge flådehavn i Kiel, fordi noget sådant
ville have forrykket den internationale
magtbalance. Også spørgsm ålet om
hævdelse af de dynastisk-legitimistiske principper spillede en stor rolle, og
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i den forbindelse så storm agterne,
navnlig Rusland, ikke med blide øjne
på den dem okratisk vidtgående grund
lov i D anm ark.39 1850’ernes politik i
helstaten var præ get af forsøg på at
skabe en fællesforfatning for hele mo
narkiet. En sådan forfatning skulle
kunne tilfredsstille både det konservativt-aristokratiske slesvig-holstenske
ridderskab og samtidig være accepta
bel in tern t i kongeriget, dvs. en sådan
fællesforfatning m åtte ikke betyde alt
for vidtgående indskræ nkninger i ju 
nigrundloven. Men desforuden skulle
en sådan fællesforfatning være accep
tabel for storm agterne og for Det tyske
Forbund, der kritisk holdt øje med for
holdene inden for helstaten.40 Det for
hold at forskellige dele af helstaten
havde kæm pet mod hinanden under
borgerkrigen, og at der fra dansk side
ivæ rksattes en hårdhæ ndet daniseringspolitik i Slesvig,41 lettede n a tu r
ligvis ikke forsøgene på a t finde en
fællesforfatning, der kunne tilfreds
stille alle parter eller i det m indste fin
de accept. Heller ikke for årene efter
1850 er det påstanden, at der ikke var
politiske og sociale modsætninger in
te rn t i Danmark. Men stadig havde de,
der ønskede indskræ nkninger i ju n i
grundlovens valgretsbestem m elser det
problem, at der ikke var nogen ledende
samlingsfigur. Frederik 7. associerede
som næ vnt sig selv, og blev af andre
associeret, med enevældens fald, og
var i øvrigt som kongepersonlighed
næppe videre egnet til at være ledende
skikkelse i en sådan politisk modbe
vægelse, så i modsætning til f.eks.
Preussens kong Friederich Wilhelm
kunne han ikke finde anvendelse her.
Vist blev der under m inisteriet Ørsted
søgt gennemført en oktrojeret hel
statsforfatning og indskræ nkninger i
junigrundloven uden om Rigsdagen,
men m inisteriet vovede dog ikke at
tage en direkte konfrontation med
Rigsdagen i en grad, som m an havde
set det var sket med de vundne fri
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hedsgoder i andre lande i årene efter
1848.42 I så fald havde m inisteriet
nemlig m åttet kæmpe på to fronter,
dels in tern t i D anm ark mod de libera
le og demokratiske politiske kræfter,
dels mod slesvig-holstenske politiske
kræ fter og det bagvedstående Tyske
Forbund. M odsætningsforholdet mel
lem kongeriget og hertugdøm m erne
bidrog således stadig til at lægge en
dæmper på modsætningerne in tern t i
kongeriget.
Efter krigen 1864 m åtte hertugdøm 
merne afstås, og konflikten med dem
kunne således ikke længere virke som
integrationskraft i kongeriget. Og det
gjorde den heller ikke. Allerede i 1866
blev 1849-grundloven revideret i kon
servativ retning, den almindelige valg
ret til Landstinget blev indskræ nket
til fordel for priviligeret valgret til de
højstbeskattede.43 Grundlovsrevisio
nen var måske ikke så vidtgående som
de tilbagekaldelser af de erhvervede
frihedsgoder fra 1848, som m an havde
set andre steder i Europa. Men i D an
m ark havde m an også i over 15 år
prøvet at leve med et politisk system,
der indebar meget vidtgående bestem 
melser om valgret, og selv om mange
ønskede dette begrænset, så havde
m an alligevel oplevet, hvordan et så
dant system fungerede. Således havde
m an gjort den erfaring, at den alm in
delige valgret trods alt ikke havde ført
til »velstandens og alle lykkens kilders
udtørrelse i landet«, som den konser
vative politiker C.N. David havde hæ v
det i den grundlovgivende rigsforsam
ling.44 Og disse erfaringer kan have be
virket, at der ikke var lyst eller vilje til
mere vidtgående indskrænkninger.

Konklusion
Begivenhederne i kongeriget og i h er
tugdømmerne i 1848 og de følgende år
bør anskues under ét, idet de nøje ind
virkede på hinanden. Da begge p arter
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Figur 5. På David Monies maleri »Episode fra soldaternes hjemkomst i septemberdagene 1849« (1850)
genser en soldat sin kone og to børn ved porten til Helligåndskirken i København. At krigen ikke endte
lige lykkeligt for alle understreges a f den sortklædte enke, der med tårer i øjnene overværer den lykkeli
ge genforening. Monies maleri bidrog til at udbrede den farlige og skæbnesvangre myte om, at Dan
mark kom sejrrigt ud a f krigene 1848-50 alene i kraft a f egen styrke og dygtighed. (Det nationalhistori
ske Museum på Frederiksborg Slot).

hørte under samme stat: den danske
h elstat m å Treårskrigen derfor k arak 
teriseres som en borgerkrig. N år histo

rikere alligevel længe h a r kunnet
mene, a t det ved system skiftet i Dan
m ark 1848 gik usædvanlig fredeligt og
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harm onisk for sig sam m enholdt med
andre lande i Europa, skyldes det, at
m an ikke h a r set det i sam m enhæng
med borgerkrigen. Men det skyldes
også, a t hændelserne i kongeriget i
1848 var langt mere komplicerede end
en konflikt mellem enevælde og libera
lisme. Der var tale om et konflikt-kom
pleks inden for den danske helstat,
hvori indgik politiske, ideologiske, so
ciale, etniske, nationale, seperatistiske
og dynastiske faktorer. Nærmere
forskning, ikke m indst med internatio
n alt kom parativt sigte, m å veje og vur
dere de forskellige faktorer i forhold til
hinanden. Tager m an borgerkrigen,
der var en direkte følge af enevældens
fald, i betragtning, kan m an ikke sige,
a t enevælden faldt ublodigt, måske
snarere tværtimod. Men udbruddet af
borgerkrigen betød, a t de politiske og
sociale m odsætninger in tern t i både
kongeriget og hertugdøm m erne blev
overskygget af de nationale m odsæt
ninger. Borgerkrigen kom således til
a t virke som politisk og social integra
tionskraft. N år dette var muligt, hang
det sam m en med dels en ræ kke n æ r
mere beskrevne langsigtede faktorer,
der stam mede tilbage fra enevældens
indførelse 1660, og som betød en meritokratisk og anti-aristokratisk prak
sis. Dels med m yten om den særlige
fredelige og harm oniske »danske vej«,
som havde stor udbredelse. H ertil hør
te bl.a. landboreformerne, der havde
skabt en borgerlig middelklasse af
velstillede, besiddende gårdm ænd på
landet. På kort sigt var det danske mo
narki i 1830’erne og 1840’erne præ get
a f mange modsætningsforhold a f ideo
logisk, politisk, social og national art.
På to punkter adskilte helstaten sig
dog m arkant fra andre stater i 1848:
for det første havde styret allerede selv
opgivet enevælden, og for det andet
var den hidtidige m onark (Christian
8.) afgået ved døden, lige inden uvejret
brød løs over Europa. System skiftet i
1848 forløb ikke mindre ublodigt og
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ufredeligt end så mange andre steder,
men konfliktm ønstrene gik bare på
andre leder og k an ter i helstaten end
andre steder i Europa.
Selv om kongeriget ved flere lejlig
heder gik af med sejren under borger
krigen, så var det dog storm agternes

Figur 6. H.W. Bissens statue a f den tapre land
soldat blev afsløret i Fredericia 6. juli 1858 på 9årsdagen for det sejrrige danske udfald fra byen.
Monumentet bidrog til at skabe og vedligeholde
den myte, at Danmark havde vundet Treårskri
gen 1848-50 ved egen våbenlykke. (Postkort i Fre
dericia Museum).
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mægling eller rettere pression, der af
gjorde dens udfald. Men i kongeriget
var den offentlige mening im idlertid af
den opfattelse, a t m an havde sejret i
kraft af egen våbenlykke. Dette afsted
kom en farlig selvovervurdering og til
svarende undervurdering af de in ter
nationale forhold, hvad der ledte lige
til katastrofen i 1864. N ederlaget her
medførte at nationalt traum a, der end
nu ikke er overvundet, det fremgår
f.eks. af den danske holdning til in ter
nationalt samarbejde. I Tyskland er
m an i 150-året for 1848 tilbøjelig til at
fæstne sig ved, at selv om de vundne
frihedsgoder i 1848 sn art efter atter
blev sat ud af kraft, så gav revolutio
nerne alligevel en ræ kke kollektive er
faringer mht. politisk aktivitet og del
tagelse, som på sigt fik betydning.
1848-revolutionerne var således ikke
bare det totale nederlag. I D anm ark er
1848 blevet set som folkestyrets fødsel,
og altså anderledes og utvetydigt posi
tivt vurderet. Men set i lyset af borger
krigen og den deraf følgende vej frem
mod 1864 kunne m an spørge, om der
her ikke kunne være behov for en til
svarende omvurdering af 1848 - med
modsat fortegn.
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Dogmer og dilemmaer i mellemkrigstidens
kirkearkitektur: traditionalisme eller
funktionalisme
I skyggen af Klint
Carsten Bach-Nielsen
Fortid og Nutid december 1998, s. 270-293
Arkitekten P.V. Jensen Klints arkitektur er rodfæstet i nationalromantik
ken. Hans hovedværk, Grundtvigskirken, indviedes i 1940 efter en plan
lægnings- og byggeperiode på omkring 25 år. Han var lærer og inspirator
for et stærkt kuld af arkitekter, der af ham lærte en høj respekt for hånd
værket og de traditionelle former. Nogle fulgte det nationalt-konservative
spor, andre søgte nybrud gennem en mere rationel arkitektur med afsæt i
nyklassicismen. Det parallelle forløb mellem Jensen Klint og hans elevers
bestræbelser indenfor kirkebyggeriet viser sig frem til 1945 i en vilje til
stadig at tolke og nytolke de historisk givne former. Ud af denne kamp mod
stilen vokser efterhånden den funktionelle tradition.
Carsten Bach-Nielsen, f. 1955, lic.theol, bifagseksamen i kunsthistorie.
Lektor i kirkehistorie og leder af Det teologiske Fakultets bibliotek, Aar
hus Universitet.

P.V. Jensen Klint er blandt de m est
m arkante og beundrede mænd i dansk
arkitekturhistorie. På samme tid re
formator og traditionalist. Hans
Grundtvigskirke er, som han selv ville
sige, en kendsgerning: et vidne om, at
en dansk håndværks- og bygningstra
dition efter en dekadenceperiode før
tes videre, ja hér kunne fejre sin
triumf. Siden middelalderen h ar så
mange sten ikke væ ret bræ ndt og
stablet til en kirke. Intet stål og ingen
jernbeton. Kun sten og tømmer. Og
indviet i skæbneåret 1940.
Der skal ikke skrabes i pudsen på
Grundvigskirken. Dels er der ingen
puds, dels er den et ultim ativt værk.
Men en bygning rejst i den størrelse og
med den anstrengelse må kaste en
skygge. Jensen Klint opfattede ikke
sig selv som genial kunstner, men
kaldte sig selv for bygmester. Hans
kirke er ikke faldet ud af himmelen.
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Impulsen stam m er et sted fra; fra en
bevægelse, en protest, en konservativ
revolution i dansk arkitekturs liv og
udvikling. Hvilken udvikling var det,
Klint protesterede mod, hvem var
hans kampfæller, hvilken betydning
fik det ark itek tu r syn, han stod for - og
hvad gjorde de af hans venner, elever
og beundrere, der ville noget andet?
Man kan ikke skrive nyere arkitek
turhistorie udfra kirkebyggeriet alene,
da kirkerne reflekterer og responderer
på så forskellige ting som bygningsre
staurering, udviklinger og eksperi
m enter i eksempelvis boligbyggeriet isæ r i dette århundredes første halv
del. Det er de samme arkitekter, der
tegner banegårde, brandstationer, bo
ligkarréer og kirker. Selv Jensen Klint
kan i kraft af sit glødende engagement
i restaurering, udviklingen af »det lille
hus på landet«, byplanlægning og
kunsthåndvæ rk ikke etiketteres som
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kirkearkitekt. Så det må blive kirke
byggeriet i samspil med generelle ud
viklinger, der bliver em net her. Og
synsvinkelen lægges fra provinsen.
A rkitekturen i sidste halvdel af 19.
århundrede sam m enfattes med rette
ofte under overskrifter som internatio
nalisme, eklekticisme, historicisme,
stilblanding og stilforvirring, men man
kunne også sige traditionstab eller
materialesvindel. Bestræbelsen blandt
de yngre arkitekter var siden 1890’erne at bekæmpe dette, at skabe arkitek
turen et nyt fundam ent - måske mere
ved at se tilbage end frem. Spørgsmå
let er blot, hvorhen og hvor langt man
skuer bagud i traditionen - og hvad
man tilfører den af nyt.
Interessen for landsbykirken i forri
ge århundrede var ikke stor. Enevæl
den havde stort set ikke leveret nogen
kirker på landet og da landsam fundet
frem til hedeopdyrkningen, landbru
gets m odernisering og jernbanens
fremkomst var forholdsvis statisk, var
der ingen grund til at bygge flere. De
romanske kirker med deres tilbygnin
ger var dog jæ vnt hen i elendig forfat
ning. Initiativ til restaurering af
landsbykirker foretoges ikke efter
brugsbetingede kriterier, men af natio
nalhistoriske årsager. De kirker, der
udvalgtes til restaurering var sådan
ne, der havde haft betydning i D an
m arkshistorien eller rummede så rige
lige rester af arkitektonisk værdi, at
det skønnedes værd at redde dem for
eftertiden. De første restauratorer var
nogle hårde karle. Den kendteste, H.B.
Storck, fulgte de m est moderne euro
pæiske principper, nemlig franskm an
den Viollet-le-Ducs, der gik ud på at
rense de ældste dele af bygningen for
senere tilføjelser, hvilket i praksis vil
sige at en rom ansk kirke skulle befries
fra sine gotiske eller renaissance
tilføljeiser. Dermed fjernedes histori
ens ar. Kirken burde - som akadem i
kerne m ente det - stå som den dag,
den blev opført, »historisk korrekt«.

Sådan gik det bl.a. kirkerne i Skarpsalling, Hee, Bjernede, Tveje Merløse
og Store Heddinge. Metoden anvend
tes også overfor bykirker som Stubbe
købing og Vor Frue i Horsens - mens
den helt radikale måde at klare pro
blemerne på var at nedrive de gamle
bygninger og genopføre dem i mere el
ler m indre korrekt stil. Nebelongs og
Storcks genopførelse af Domkirken i
Viborg er det skræmmende eksempel.
Tæ nkt ved et tegnebord, tør, akade
misk, udført med lineal, passer og in
geniørmæssig præcision helt ned til
behandlingen af naturstenen. Da der
ikke var så mange lignende bygninger
i D anm ark at skæve til, lånte m an lidt
fra udenlandske eksempler. Storcks
indvendige dekoration blev således i
mangel på bedre forlæg kopieret fra
M ichaelskirken i Hildesheim. I senere
tilfælde tegnede m an blot en ny historicistisk m urstenskirke i stedet for
den gamle - og førte enkelte billedkvadre, gravm inder og inventarstykker
over i den, eksempelvis i Holbæk, Hol
stebro og Aalborg (Vor Frue). R estau
reringerne viser nok en interesse for
det historiske og nationale, men hen
sigten er dog ligeså meget a t lade nog
le af vore sparsomme bygningsminder
frem stå med international standard.
Det var et af resultaterne af 1864.
De mere jævne, men faldefærdige
middelalderlige landsbykirker var der
jo nok af. De kunne som regel gerne ri
ves ned eller bortsprænges, for så vidt
nogen ville betale for opførelsen af en
ny. Det er denne udvikling, der eskale
rede i sidste del af 19. århundrede. Til
skyndelsen i sognene til at få en nymo
dens erstatning i m askingotik for et
skimlet, skævt og u tæ t vrag af en mid
delalderkirke, var forståelig nok. Be
folkningstallet steg. Hvor nyt land, især
i Nord- og Vestjylland, lagdes under
plov, opstod behovet for filialkirker.
Hvor jernbanen kom frem, voksede nye
byer med kirkebehov op. Stationsbyen
som begreb og virkelighed kom til at
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præ sentere helt nye problemer. Der er
en friskhed over den iver, foregangs
mændene og de fælles initiativer viser.
Der er ingen ond hensigt i det arkitek
turm æ ssigt onde, kirkekommissionen
i Hammerum H erred udrettede fra
1870’erne til 90’erne. Man kan se kom
missionen som en pendent til Forenin
gen for små Kirkers Opførelse, Kirke
sagens og Kirkefondets byggevirksom
hed i København i de samme år. N år
staten ikke tager initiativer, må man
selv. I Ham m erum H erred og omegn
nedreves adskillige gamle kirker, som
erstattedes med moderne kirker, oftest
i maskinfremstillede røde tegl med ski
fertage. Pengene var små, statens be
villinger ringe. Den kongelige byg
ningsinspektør L.A. W instrup prote
sterede - men bygget blev der. 20 k ir
ker opført af folk som C.A. Wiinholt og
Rudolf Frimodt C lausen.1Disse spred
te også ødelæggelse andre steder i lan
det. Wiinholt m est i Ø sthim m erland
(eks. Terndrup og Hadsund) og Clau
sen i Århus Stift (eks. Vrinners). H an
var søn af biskop Clausen. Om disse
kirker kan m an sige, at de ganske af
gjort ikke passer til eller repræ sente
rer dansk byggeskik. Det er nok m u
ligt, at Wiinholt var inspireret af Græ
kenland og som sine kolleger havde en
vis anelse om historiske stilarter, men
anvendelsen af dem var helt udvendig.
Det var eksempler på en tillempelse af
europæiske forbilleder, der oftest om
sattes til virkelighed i store byer, hvor
de fulgte den stilindpakning, også
vandværker, pakhuse og fabrikker fik.
På Å rhuskanten udfoldede folk som
kgl. bygningsinspektør V.T. W alther og
arkitekt W.C. Puck sig. Den sidste med
valgmenighedskirken i Bering og den
- indenfor sin genre - fantastiske minaturekatedral i Storring (fig. 1). Den
burde fredes. Det påfaldende ved disse
arkitekter er, at de i deres historicisme
ikke anvender motiver fra eller lader
sig inspirere af dansk arkitektur. Nej,
det er den store fra Verona, Ravenna
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og Lombardiet, fransk-engelsk gotik,
ja endog byzantinsk kunst. Man må
nok sige, a t den universelle kirke sæ t
ter sig spor i det lokale Danmark.
Det var ikke alene det, at kirkerne
var forfærdelige, der fyldte en yngre
arkitektgeneration med rædsel. Det
var det generelt usle arkitektoniske
stade - og udsigten til at hele landet
sn art ville være bebygget med hæslige
huse. Udført af uskolede bygmestre ef
ter tilfældige stilblandende principper
og uden forbindelsen bagud til det tra 
ditionelle byggesæt. Jordlovene med
udparcellering af tusinder af h u s
mandsbrug, der ifølge husm ændenes
agitatorer ville gøre hele D anm ark til
en have, betød a t der skulle bygges
som aldrig før ude i landet. På en
måde var det landskabsm æssige væ r
dier, der nu stod på spil. Man m åtte se
i øjnene, at hele landet sn art ville være
bebygget. Man indså endvidere, at by
erne ville forslummes, at græ nsen m el
lem land og by ville blive sløret gen
nem en afvandring fra de overbefolke
de bykerner. Planløse villakvarterer
med individuelle huse i enhver stil vil
le opstå.
De første initiativer til imødegåelse
af denne udvikling kom fra arkitektsi
de. Ikke i kraft af lovgivning og ind
greb, men ved pædagogik, ved eksem
plets magt. N år nu bygmestre og arki
tekter ikke længer havde noget fordy
bet kendskab til traditionen, så m åtte
m an genopdyrke det. Foreningen af 3.
December 1892 havde til formål at op
måle og beskrive gammel dansk arki
tek tu r med henblik på bevarelse og in
spiration, fordybelse i den gamle byg
geskik.2 De arkitektstuderende brugte
somrene på opmålingsrejser. R esulta
terne publiceredes i foreningens Opmaalinger; senere kom Den fri Arki
tektforenings Maaleren, hvori også
håndværkere fik publiceret opmålin
ger. Bevaring og kendskab til den n a ti
onale arkitekturarv var også formålet
med den i 1907 stiftede Forening til
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gamle Bygningers Bevaring. Man aner
dog konturerne af en udvikling: så
sn art m an havde gode opmålinger af
den gamle danske arkitektur, kunne
den kopieres - en ny historicisme var
en latent trussel. I den almindelige a r
kitekturudvikling var noget nyt imid
lertid brudt frem.

N ationalr omantikerne:
motivdigterne
Da hele den her omhandlede periode
fra slutningen af 19. århundrede til be
gyndelsen af 1940’erne er bestem t af
efterligning, kopi, citat, parafrase, at
alle forholder sig til historiske stilar
ter, bliver spørgsmålet, hvordan man
så forholdt sig - og til hvilken trad i
tion. Det stæ rkeste bud var national

rom antikken. Utilfredsheden med ko
piering af europæiske stilarter og bru
gen af »bygningssminke«, stukpynt,
der dækkede over dårligt håndvæ rk
finder sit m arkante udtryk i national
rom antikken. Men disse arkitekter
fordrede også frihed og individualis
me. Den, der tog det første skridt var
ingen ringere end H.B. Storck, men de
tre rigtig store drenge blev M artin Ny
rop, Hack Kam pm ann og U lrik Pies
ner.
N ationalrom antikerne søgte at lade
enkeltbygningen frem stå som et »Ge
samtkunstwerk«, et slu ttet hele med et
k lart indhold. Problemet var dog, at de
ofte i deres fabuleren, idérigdom og in 
teressante detaljer stoppede for mange
meddelelser ind i deres bygninger. Ny
rop kritiseredes for at prædike i sin a r
kitektur. H an kunne om nogen tegne

Figur 1. Storring Kirke ved Århus. Bygget a f arkitekt W.C. Puck i 1890. Materialer og inventar fra den
forrige kirke anvendtes i den nye. De romanske kvadersten er nu fundament for denne rødstensdrøm
med katedralvinduer. Det indre står i gulsten med rød mønstermuring. Som udtryk for historicismen er
den yderst intakt (Fotograf: Carsten Bach-Nielsen).
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oldnordisk højskoleromantik med or
me- og drageslyng. Kunne han i sit
eget rådhus i København - med vægte
re og isbjørne på taget og et væld af
indskrifter og citerede stilarter - selv
finde ud af, hvad det var, han ville
meddele? Jensen Klint h a r ret i at
spørge, hvad så mange nationale moti
ver h a r a t lave i stadens hus.3
A rkitekterne indgik ofte i faste kom
pagniskaber med billedkunstnerne
med henblik på a t få sam let bygning
og dekoration. Hack Kam pm ann med
Nielsen Reistrup, Andreas Clemmensen med Skovgaardbrødrene - Imm anuelskirken er et nogenlunde lyk
keligt møde mellem arkitekt og billed
kunstnere.4 Hovedsagen i nationalro
m antikken er, a t bygning og dekora
tion henvender sig indforstået til be
tragteren. Det forudsæ tter en »lærd«
betragter, i dette tilfælde en grundt
vigsk. Skovgaard læ rte sig som en af
de første i D anm ark - med et fanta
stisk slid - at lave mosaikker. Det var
nemlig den tekniske forudsætning for
at kunne vider efor arbejde den byzan
tinske inspiration. Det ville være i m a
terialeuærlighedens ånd at male en
mosaik - som C hristian H ansen gjorde
det i kuppelen på sin »byzantinske«
kirke i Kommunehospitalet i Køben
havn.
Hack Kam pm ann kender enhver,
der færdes i Århus. Det er her, han vir
kede og lagde sine hovedværker. Hans
huse er - på trods af deres sluttethed ved næ rm ere eftersyn ganske orna
menterede. H ans toldbod, der skuer
mod øst - bl.a. i k raft af de to vovseho
veder på portalen - er både en p ara
frase af byvåbenet og en sørøverborg,
hvis historiske pendenter er a t finde i
den tyske M ariaordens fæ stninger på
Lithauens kyst. Statsbiblioteket i Møl
lengen er besat med ugler, mens andre
dele af det, blandt andet tovværksmo
tivet på portalen, er citat af en anden
stor søfartsnations arkitektur, Spani
ens. I det indre mødes m an af alle tæ n 
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kelige søvæsener og skaldyr. Mågerne
flyver i stuk. Tangen løber langs hjør
nerne. Teateret h a r svaner, søgræs og
tidsler. Posthuset i Kannikegade h ar
velvoksne ål af messing som håndtag.
Alt allusioner til friluft, natur, vækst,
byen ved den åbne bugt. Vitalt, frisk,
ubeklumret!
Den sidsttilkomne nationalrom anti
ker U lrik Piesner, Jensen Klints m å
ske vigtigste inspirator, tegnede frihånds. Ikke efter skitsebogen. H ans
kompagniskab med Thorvald Bindesbøll er interessant, da ingen af dem fø
ler sig meget bundne af historiske stil
arter. Piesners og Bindesbølls Skønvirke-»krøllestil« er faktisk et nyt stili
stisk bud, organisk, som jugendstilen
vokset ud af plantemotiver. Dekoratio
nerne i Høsterkøb kirke og Uhre ved
Brande er fine eksempler. Deres stil
trivialiseredes dog hu rtig t ved ret ånd
løse efterligninger.
Sjovt nok er de alle, Nyrop, Piesner
og Kampmann, opvokset i jyske præ 
stegårde - men kunstnerisk vakte i
mødet med Europas store, gamle arki
tektur. Måske derfor er der noget
jæ vnt, hjemligt dansk i udgangspunk
tet for deres arkitektur. Personligt a r
tistiske, som de alle er, var det langtfra
enhver, der kunne gøre dem efter. Det
kræ ver akadem isk lærdom og udblik
at være en god nationalrom antiker.
N ationalrom antikerne var sig bevid
ste, at der m åtte gøres noget for den
danske byggetradition, for m ateriale
forståelsen og uddannelsen. Nyrop
havde på kirkem inisteriets foranstalt
ning i 1896 udgivet en samling af for
tegninger til danske præ stegårde.5 De
skulle tjene som gode eksempler for
bygmestrene. Heri frem sæ tter han en
række manende bud »til Overvejelse
for Byggende« både af funktionel og
æ stetisk art. Bl.a. »Tag mest Hensyn
til dagligt Behov« osv., men han vareta
ger også det hyggelige: »Husk at Hygge
og Harmoni kan skabes uden Sym m e
tri« og »Værn og opfrisk gamle Min-
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der«. En samling tegninger til stats
husm andsbrug blev efter en af Sjæl
lands og Fyens Udstykningsforening
udskrevet konkurrence udgivet 1909.
Her deltog Kam pm ann med fine dan
ske huse - med indbygget historisk pa
tina. »Det lille danske hus« var ved at
finde sin form.6-S å manglede »den lille
danske kirke«.
Danske klasse ved K unstakadem i
ets arkitektskole oprettedes 1913 af
Nyrop, der sn art afløstes af Kampmann. Idéen med Danske klasse var,
a t der nu skulle tegnes danske huse
med virkelighedspræg. Altså i en skala
og et udstyr, så almindelige m enne
sker kunne have råd til dem. »Hjemlig
heden var på programmet. Dog skulle
de studerende stadig aflevere de store
projekter i historiske internationale stil
arter fra antik til renaissance.«1
En landvinding ved nationalrom an
tikken er en fornyet sans for en byg
nings krop og tyngde, bygningen som
en »klump«. Vejen havde Nyrop vist i
sit kirkebyggeri - og fremfor nogen a r
kitekt M artin Borch i A ndreaskirken i
København.8

Den Klintske stemme:
Danish revival
P.V. Jensen Klint står med begge ben
solidt placeret i nationalrom antikken/
nybarokken/Skønvirke - og er endvi
dere så gammel, at Herholdt og Storck
med deres m aterialebevidsthed havde
nået at få afgørende betydning for
ham. Klint er en sæ r skikkelse. Poly
tekniker, pædagog, kunsthåndvæ rker
og arkitekt-»bygmester«.9 H ans betyd
ning for bygmesterfaget og den gode
civile arkitektur blev kolossal. H an ud
trykte sig og fremstillede sine smags
mæssige principper i dogmer - der
kom til a t virke som et tveægget sværd
for kirkebyggerne. Hans agitation
kommer sam let til udtryk i den bog,
Bygmester skolen, hvori han i 1911

havde sam let sine taler og bidrag fra
de akademiske arkitekters fagtids
skrift, Architekten (fig. 2). H ans kamp
er den gamle skønheds kamp mod det
nyes hæslighed, det er en kamp for
håndværk, fordybelse og forståelse for
fortiden. De akademiske arkitekter
skal ikke overtage alt byggeri, men
netop give plads for og oplære bygme
strene. Bygmestrene skal håndvæ rks
m æssigt kunne gentage nogle gode ty
per. K unstneren derimod skal bryde
nye veje. Jensen Klint er nådesløs
overfor den hidtidige ark itek tu r og a r
kitektuddannelse: »Men det nytter
sandelig heller ikke at skyde Skylden
paa Haandværkerne. De Fejl, der ka 
rakteriserer hin tids Bygningskunst:
Forlorenheden, Stofmangelen, Miniaturagtigheden, Linealstilen, skriver sig
ikke fra dem, der kun kan bruge M ur
ske og Hammer, Økse og Sav, men er
ovenfra sivede nedefter ad den samme
vej, alle Bevægelser naturligt tager, til
Lykke ogsaa den, vi nu driver paa (s.
16) (...) N aturligvis vil Smagløsheden
ikke sejre i det lange Løb, Menneske
slægten vil naturligvis finde sig selv i
Trangen til Skønhed, men skal det
naaes, inden alt det gamle er raseret og
Landets Skønhed for lang Tid lagt øde,
maa vi vinde Haandværkerne for vor
Sag. Som Højskolerne har forstaaet at
forny Bondens aandelige Kultur, gæ l
der det for os om at forny Haandværkets Kultur« (s. 18).
Hvad stationsbyerne angår, siger
han, at de består af en samling røde
arbejder- og købmandshuse om en
grim stationsbygning, et andelsmejeri
og en spids rød kirke. Han kalder dem
for »mejerikirker«. De nye kirker ligner
m est af alt modeller i lille mål: »De
røde forstørrede Smaakirker, de daarli
ge Restaureringer og meget andet raaber højt om, at der var en Tid, hvor og
saa mange akademiske Arkitekter hav
de glemt, hvad A rkitektur var. Vi har
megen gam m el uret at sone, først og
frem m est det daarlige Eksempel, der i
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Figur 2. Forsiden a f
PV. Jensen Klints
»Bygmesterskolen« fra
1911 med hans yndede
motiv, de tre kamtakke
de gavle, der symbolise
rer samarbejdet mellem
håndværker og bygme
ster.

mange A ar gaves det almindelige Byg
geri. (...) For Fyrretyve A ar siden efter
den ulykkelige Krig drog unge Teologer
ud med stor Begejstring og oprettede
Højskoler til LaFdets Genrejsning, Fol
kets Gavn. Lad nu de unge Arkitekter
vise, at de elsker deres Lands Skønhed
og K ultur saa højt, at de vil tage
H aand i med de tekniske Skoler for at
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standse Ødelæggelsen. Landet er skønt,
og Menneskene har ingen Ret til at
gøre det grimt«.
Jensen Klints landskabs- og byg
ningsæ stetik er udsprunget a f guldalderm aleriet, N.L. Høyens og tyskeren
Schultze-Naumburgs nationale pro
grammer. I sin høj stem te tale på mø
det for bygmestre på Skaarup Land-
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Figur 3. Bjernede Kirke med »bispehuen« før Storcks restaurering. Efter »Bygmesterskolen«.

brugsskole 1910, anbefaler han alle
bygmestre i deres tegnestue at ophæn
ge et billede af den gamle, brede lands
bykirke, herregården og bondegården:
»Først og frem m st den ældgamle Kirke
i sin mest typiske Skikkelse, hvidkal
ket, teglhængt, det brede Taarn ved
Skibets Vestende, Koret mod Øst, saa at
Bygningen i sin Helhed folder sig ud
for Blikket, mens Vaabenhus og Sa kri
sti bygger sig ind i Skibet og med kraf
tige Trappegavle lyser ud i Landskabet
og giver det hele Rigdom og Festlighed.
Hvor virker ikke den hvidkalkede Fla
de og de vejrslagne røde Tegl sm ukt
mellem Kirkegaardens grønne Træer,
der dølge og fremhæve den gamle Skøn
hed, mens Kirkegaardsmurene følge
Bakkehældet op og ned og rundt hele
Højen, hvorpaa Kirken med vid Udsigt
er anlagt, saa den kan lyse m ilevidt ud
i det Fjærne og syne sine Fæller i M an
getal« (s. 35)
Jensen Klints syn på kirkearkitek

turen fremstilles i de to artikler om
Bjernede og Vodskov kirker. A rkitekt
Storck havde i 1890-92 restau reret
rundkirken i Bjernede ved Sorø og der
ved ført den tilbage til den skikkelse,
den havde, førend en anonym bygme
ster engang restaurerede den ved at
føre m urene op til en form, der fik den
til at ligne en bispehue (fig. 3). Storcks
restaurering ijernede den og - gjorde
bygningen kedelig. Sadeltaget på den
runde bygning havde væ ret et sug for
dem, der så og kendte den tidligere:
»Paa eengang aabnedes vore Øjne. Den
runde Form blev levende ved det sm uk
ke Ellipsesnit. Det er dette simple ste
reometriske Fænomen, der er Hovedaarsagen til Sadeltagets skønne virk
ning paa Bjernedes Cylindermur« (s.
48). K onstateringerne m under ud i et
m assivt krav: »- vi helmer ikke, før vi
har faaet et andet dansk Landskab
prydet med et Kirkehus, der kan minde
os om denne gamle Perle, der med al
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Figur 4. Vodskov Kirke i Vendsyssel er Jensen Klits forsøg på at tegne en moderne landsbykirke med
gavlornamenter og romansk søjlearkade. Det indre er dog knap så stilimiterende. Apsis er meget bredt,
således at der ikke føles nogen skillelinie mellem skib og kor - sådan som grundtvigianerne foretrak
det. (Fotograf: Carsten Bach-Nielsen).

sin »Forvanskning«, netop havde et saa
velsignet urgammelt Præg. H in gamle
Landsbykunstner, der fornyede Taget
for snart Fem Hundrede Aar siden, har
haft mere a f Middelalderens A and i sig
end alle vi moderne Arkitekter tilsam 
men« (s. 50).
Det skal siges, at Jensen Klint, siden
sin første reaktion mod Storck, h ar
m åttet anerkende hans restaurerin
ger, bl.a. af M ariæ Kirke i Helsingør,
hvor korrektheden intetsteds kommer
i krig med skønheden.10 Det, Jensen
Klint søger, er den variation og skøn
hed, den anonyme bygmester uden no
get kendskab til stilarter, kan komme
til a t skabe - og som historien skaber,
ved at der lægges stadig nye lag på en
bygningskerne. E t er at indse, at dette
sker, men selv a t skabe på denne måde
i det 20. århundrede, er problematisk.
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Jensen Klint var dum nok til a t prøve i
Vodskov Kirke 1905-08. Det er en pa
stiche over en dansk landsbykirke
med en variation af danske stilarter.
A rkitekt Magdal-Nielsen kom for ska
de at kritisere den. Svaret kom med
stor kraft (s. 52-56). Jensen Klint øn
skede ikke at citere, men ved a t blande
stilperioders motiver at følge den dan
ske kirkes stil. H ans argum entation,
at grundlaget for Vodskov Kirke ikke
skulle være akademisk, er helt i sko
ven. Det er ren nationalrom antik - og
endda ikke af bedste skuffe (fig. 4). Det
er svæ rt ikke at se dette forsvar for
Vodskov Kirke som bræ ndstof for se
nere pastichearkitektur. Problemet er
nemlig, at Jensen Klint dunkede den
slags dogmer og idiosynkrasier ind i
knolden på de unge mennesker. Hans
program om folkets skabende kraft og
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håndvæ rkertraditionen var en rom an
tisk søgen efter en folkelig urkraft,
som var utopisk og konservativ i sit
væ sen.11 Og dog - Klint hørte på en
måde sammen med de unge, oprører
ne.

Det unge kuld
Det var isæ r arkitekterne i udbryder
foreningen Den fri Arkitektforening
fra 1909, der var højrøstede.12 De hav
de forladt akadem iet i protest i begyn
delsen af århundredet og i stedet taget
deres uddannelse hos Jensen Klint da Piesner sagde nej. De var i deres
ansæ ttelser løbet sammen på jernba
nearkitekt Heinrich Wencks store dy
namiske tegnestue. Da nu brygger
Carl Jacobsen fik den idé - efter at
have sat spir på Nikolaj Tårn - også at
skænke Vor Frue Kirke et nyt gam
melt spir, altså et barokspir, der ingen
lunde passede til C.F. H ansens kirke,
brød helvede løs. De unge var ud
præget spirmodstandere. De ønskede
at værne om den stilistiske helhed,
domkirken udgjorde - og de var træ tte
af evindelige stilefterligninger. Til dels
i agitationsøjemed arrangerede Hans
Koch i 1911 på Charlottenborg den
store udstilling af C.F. H ansens teg
ninger, der gav fornyet interesse for
nyklassicismen, dens enkelhed og
klarhed. Tonen var skarp, ikke kun i
sagen om spiret, men også i anledning
af Thorvald Jørgensens C hristians
borg. Thorkild H enningsen skrev i
1916: »Da en gavm ild M and vilde sæt
te Spir paa Vor Frue Kirke, var det igen
disse Folk med Professor Nyrop og M.
Borch i Spidsen, som sagde god for
denne ny Vandalisme; de kunde nemlig
ikke se, hvilke Værdier, der vilde gaa
tabt. N ikolaj Taarn var blevet ødelagt
med en slet kopi a f et godt spir; men
Professor Nyrop sagde stadig god for
Prof. Ambergs ikke bedre Kopi a f et
langt svagere Spir. (...) Den samme

Mangel paa Forstaaelse bestemte Ud
faldet a f Konkurrencen om det nye Kristiansborg; her fik den H olm ’ske Skoles
Vidunderbarn Lov til at vise sine
Mangler. (...) A lt glimrer a f Talentløs
hed, saavel Arkitektens Arbejde som de
Arbejder, der er leveret a f hans mer el
ler mindre kunstneriske Medarbejdere:
Jeg sagde, at der intet Hensyn er taget
til de omliggende Bygninger. Det var
vel ikke for meget forlangt a f A rkitek
ten, at han havde prøvet at arbejde sit
Værk sammen med Ridebanens Byg
ninger, som maaske er det bedste, L an
det ejer a f Barokarkitektur. C.F. H an
sen brød ikke Stemningen. Hans Hus
var helt og rent, ikke denne tilfældige
Blanding a f Barok og Rokoko, gjort in 
teressantere med lidt middelalderlig
H usflid på Hjørnerne, altsam m en i
Granit. A t det skal være morsomt eller
smukt, at Brolægningen naar op til
første Sal, er vel ogsaa vanskeligt at
forstaa. Det er en ren Farce, at denne
Mand, som har ødelagt det smukkeste
Parti a f København, ikke blot er For
m and for Foreningen til »Hovedsta
dens Forskønnelse«, men ogsaa har af
løst A rkitekt Clemmensen som Byg
ningsinspektør for de kgl. Slotte«.™
Spiret blev aldrig realiseret, bl.a.
som følge af bryggerens død, men et
nyt arkitektonisk formsprog var vok
set frem af fortiden og med hensyn til
kirkebyggeriet var et nyt dogme skabt:
Det var for enhver ung arkitekt blevet
forbudt nogensinde at bygge et spir på
en kirke.

Pånyklassicismen
Den nye nyklassicisme er uforståelig
uden opmålingerne i Foreningen af 3.
december 1892, der også var en yderst
social, m unter og polemisk forening.
Alle unge arkitekter havde her ved de
møjsommelige opmålinger læ rt den hi
storiske danske arkitektur - helt ind
til marven. Klassicismens og empireti279
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Figur 5. Kaj Gottlobs vinderprojekt til Lukaskirken i Århus, 1918. Projektet viser en mere stram
klassicistisk bygning end den, der rejstes. Efter
Architekten 1919, s.154 øverst.

dens huse og møbler analyseret til
bunds. N aturligvis også middelalde
rens, renaissancens og barokkens.
Men klassicismen er afklaret, pur, en
kel, smuk. Nyklassicismen slår h urtigt
igennem ved nogle kirkeprojekter.
I 1913 udskreves der konkurrence
om en ny kirke på Ingerslevs Boule
vard i Å rhus.14 Det var ved denne kon
kurrence, Jensen Klint fik forkastet sit
forslag, mens førstepræm ien gik til
Holger Rasmussen. I den ledsagende
beskrivelse til vinderprojektet hed det,
at en domkirke ofte er set at sæ tte sit
præg på landsdelens øvrige kirker. Så
ledes forekommer det naturligt ved
projekteringen af en ny kirke i Århus
at holde sig formen og karakteren af
domkirken for øje! Dette er naturligvis
en argum entation, der er hentet lige
fra arkæologien, hvor kirkearkæolo
gen Jacob Helms havde påvist sådan
ne afsm itninger fra Ribe Domkirke til
de omliggende landsbykirker. Men det
er jo næppe argum ent for, at m an bør
gøre ligesådan i 20. århundrede. Ved
den nye konkurrence i 1918 vandt Kaj
Gottlob førstepræm ien med et projekt
i fuldmoden klassicistisk stil (fig. 5).
Den var projekteret i røde tegl, rek tan 
gulære vinduer og med et m assivt tå rn
i en klassisk søjleorden. Lukaskirken
ændrede dog udseende inden opførel
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sen. H an havde eksperim enteret med
typen i mindre ornam enteret form ved
forslaget til K ristkirken i Kolding.15
Som den står der nu i Faksekalk, stik
ker den meget af fra rødstensbyggeriet
omkring den. T årnet er blevet højere
og afslutningen h a r ligefrem modtaget
en ikke-klassisk, a rt decolignende pal
mettefrise. En ting, der signaleres i
såvel projekt som færdig bygning, er
dogmet om, a t kirker ikke længer h a r
spir. Gottlobs bygning ligger i m ateria
ler og form allerede ganske langt fra
C.F. H ansens klassicisme.
Det er der til gengæld andre, der
ikke gør. C. Svanes og Axel G. Jø r
gensens K ristkirke i Kolding fra 192325 er »C.F. Hansen efter bogen«™ Det
samme kan m an sige om Albert Peter
sens kapel på Nordre Kirkegård i Ny
købing F.17- og forunderligt nok om et
af Hack Kampmanns sidste arbejder.
Den gamle nationalrom antiker lod sig
- til dels gennem sine sønner - lokke
til at tegne i den nye stil. H an havde
det ikke så godt med det, sagde han
selv. Men resu ltatet står der i H adsten
stationsbys Pauls kirke opført sam 
men med sønnen Hans Jørgen i 191819 (fig. 6). Så længe m an holdt sig så
næ r til den H ansenske klassicisme,
forblev variationsmulighedeme begræn
sede. Ivar Bentsen (Jensen Klints svi
gersøn) leverede dog et meget anderle
des forslag mellem gotik og klassicis
me, da han var blevet opslugt af den
monumentalisme, der ville have glæ
det ethvert diktatorisk styre i sam ti
den.18
Jensen Klint var skuffet over
nyklassicisterne: »De har gjort Arkitek
turen til en Abstraktion, har berøvet
den Stoffet og Jordbunden, taget livet
a f den og gjort den til tynde streger«.
Men ark itek tu r bør blive det, den var,
»det haandgribeligste a f alt virkeligt i
Verden«™ K ritikken ram m er ikke, for
di de jo indrømmede, at de var stil
søgende. De ville bort fra al den tunge
jord-, sten-, håndværks- og historiemy-
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Figur 6. Hack og Hans Jørgen Kampmanns
Pauls Kirke i Hadsten, 1918-19. Det er lidt vold
somt med så ren en C.F Hansen som nabo til den
jyske længdebane - med 100 års forsinkelse (Fo
tograf: Carsten Bach-Nielsen).

tologi, der lå hos forgængerne: »de lag
de aldrig skjul på, at de først og frem 
mest satte sig kunstneriske mål. Det er
letfærdigt, hvis m an nøjes med at til
lægge dem et afhængighedspræg a f
C.F. Hansen. Vist er der kommet en søj
le og lidt kvadermurværk med hist og
her, men det er udenværker. I deres
stræben stilede de mod klarhed, logik,
kunstnerisk idé i projekteringen og
kunstnerisk sammenhæng i hele byg
værket« skriver Langkilde.20 N yklassi
cismen fik indenfor den store stil en
kort levetid i Danm ark, men påvirke
de dog gennem andre initiativer det
mere almindelige byggeri.21

Dansk Samling
I 1908 havde nogle yngre arkitekter i
Akademisk Arkitektforening taget ini
tiativ til et Udvalg for bedre Byggesæt
på Landet med en dertil hørende teg
nehjælp. Denne sigtede på, a t hånd
værkere uden vederlag kunne indsen
de tegninger og få dem korrigeret og
gennem tegnet af yngre arkitekter, så
ledes at resultatet blev smukke dan
ske huse. Dette initiativ ligger bag
mønsterstationsbyen på Anton Rosens
herostratisk berømte Landsudstilling i

Arhus 1909. Man lod reformvenlige a r
kitekter, heriblandt Jensen Klint, Pies
ner, Kampmann, Holsøe, Packness,
Magdal-Nielsen og Risom tegne typi
ske stationsbyhuse i dansk stil. Man
søger typer, der kan inspirere eller
gentages. Hvor megen folkelig tilslu t
ning dette program havde, kan nok
diskuteres. N år m an nu endelig havde
fået en sm art, moderne bolig- og byg
gestil, hvorfor skulle m an så lade sig
bombe tilbage bag sprossevinduer og
afvalmede tegltage?
Bestræbelserne førte dog til dannel
se af Foreningen for Bedre Byggeskik i
1915 - og isæ r Tegnehjælpsudvalget.
Det var en tungtvejende forsamling,
der gik ind i dette idealistiske arbejde:
Vilhelm Lorenzen, der var ark itek tu r
historiker og optaget af restaurering
og byplanlægning, M artin Nyrop, Carl
Brummer, Ivar Bentsen, K. Varming
og Jensen Klint. Hovedkræfterne var
dog Poul Holsøe, der havde væ ret den
første læ rer på akadem iets Danske
klasse, og H arald Nielsen. Det var det
Jensen Klintske program fra Bygme
sterskolen, der her skulle gennemføres
ved kurser, tegnehjælp og evindelig
propaganda for det lille danske hus
(fig. 7). Tegninger og eksempler publi
ceredes i årsberetningen. Disse tegnin
ger kunne dog genanvendes, således at
et hus tegnet til Sæby KFUM kunne
gentages som missionshus i Grimstrup ved Esbjerg 8 år senere!22
Det er isæ r den sluttede barokform,
der dominerer, men der blander sig
nyklassicistiske træ k ind i de tegnede
og udførte huse. Man kan sige, a t Bed
re Byggeskik stod for en afklaret, men
alligevel sam m ensat, stil. Nyklassicisterne havde boligbygning højt pla
ceret på deres program. Det var dem,
der kastede sig over de boligmæssige
og dermed forbundne sociale proble
mer, de store byer havde. (Tænk på
Thorkild Henningsens indsats for ræ k
kehuset). Flere af dem gik som en gan
ske naturlig ting med i tegnehjælpen.
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Figur 7. Bedre Byggeskik tegnede selvsagt ikke kirker, da det i forvejen var arkitektarbejde, men hjælp
til et kapel i Harte ved Kolding blev det bl.a. til. I årsberetningen 1920 beskrives bygningen, der helt føl
ger reglerne i Bedre Byggeskiks æstetik. Til disse hørte, at taget altid skulle sigte direkte mod muraf
slutningen. Udhæng var forbudt! Dette er løst ganske flot her ved endemurenes svaj. Det kopieredes se
nere på den nærliggende kirkegård i Lejrskov. Efter Bedre Byggeskiks årsberetning 1920, s. 8.

Om nyklassicisterne præ ciserer Lang
kilde: »Det kaster lys over den dualis
me, der er dybt karateristisk for ny
klassicismen: arkitekterne kaster sig
med samme ildhu ud i grandiose byg
værker - som Statsskolen i Randers f.
eks. - og ydm yg nyttearkitektur som
husvildeboliger og husmandsbrug. Den
kunstneriske stringens er målet, hvad
enten m an spiller på en enkelt streng
eller orkestrerer en stor komposition«?3
R esultatet af Tegnehjælpen i tyver
ne var slet ikke så pauvert. Man fik
sat en dagsorden. Fik skabt det lille
danske hus med den gode forarbejd
ning, den gode plan. Fik oplært hånd
værkere til forståelse af nogle faste ty
per og greb. Stilen er en blanding af
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nationalrom antikernes lille nybarokke
hus og det nyklassicistiske raffine
ment. Men samlet, klart, med tyngde.
Poul Henningsens udtalelse fra 1929
om Bedre Byggeskik som ark itek tu 
rens nulpunkt er på sæ t og vis ram 
mende - for det var netop det nul
punkt, det skulle være: en basis. Fra
30’erne bliver m an dog nok for meget
hængende i én stil, mens funktionalis
men træ nger sig på - i industrianlæ g
og det dyre enfamiliehus.
Byggeskikshusene florerede på lan
det og m an kan næ sten sige, at de k ir
ker, der tegnedes på landet i 20’erne,
er en a rt Byggeskikskirker. De er teg
net af solide arkitekter, der ofte h a r
gjort hele turen med fra nationairo-
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Figur 8. A. Høegh-Hansen blev i Århus kendt for bl.a. Reginakrydset fra 1921 i art decostil. 11916 byg
gede han dog den lille kirke i Vægerskilde, der viser arkitektens vilje til form og til at træde et skridt
bort fra ren stilimitaion (Fotograf: Carsten Bach-Nielsen).

m antikken og nyklassicismen. Man
møder nu kirkebygninger, der er enkle,
sluttede, tunge i formen, gentagelser
af den typiske danske romanske kirke.
Ofte med indslag af nyklassicismen.
En af hovedmændene i Bedre Bygge
skik, arkitekt Carl Brum m er iagttog
forskellen mellem gentagelse af og in
spiration fra de gamle kirker. H an h ar
redegjort for, at han netop ikke satte
rund- eller spidsbuede, men lige vin
duer i sin kirke i Gurre. Det skulle
kunne ses, at den ikke var gammel,
selvom den - også i m aterialevirkning
- føjede sig efter de gamle kirker.24 Ba
lancen var svær. De røde maskingotiske mejerikirker, blev erstattet af den
næ sten enerådende, »typegodkendte«,
hvidkalkede middelalderlige landsby
kirke. Nogle få hæ ver sig ud. Solidt og
nøgternt med inspiration i nyklassicis
men og Bedre Byggeskik arbejder Ej

n ar Mindedal Rasmussen, der dog nok
mere huskes for Ollerup G ym nastik
højskole end sine landsbykirker (Ham
m erum og Lem).25 A rhusarkitekten A.
Høegh-Hansens kirke i Vægerskilde
næ r Ringkøbing fra 1916 er sjov (fig.
8). Den ønsker - ligesom Bjernede før
Storcks restaurering - at være et ejen
dommeligt smykke i landskabet med
sit originale, men dog meget sluttede
tårn.
Højskolen holdt længe fast ved en
nationalrom antik. En arkitekt som
Rolf Schroeder, der var udgået fra ker
nen i den grundtvigske højskole, havde
i 1900 tegnet Askov kirke som en oldkristen basilika i den voluminøse historicism e/nationalrom atik/S kønvirkestil. Efter at have omvendt sig til ny
klassicismen, opgiver han i 1925 ikke
basilikaen som grundform, men afsy
rer den totalt for sine tidligere stil- og
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historiereferencer i sin ganske elegan
te Johanneskirke i stationsbyen Brø
rup - Keine Hexerei...! Den ligeledes
af højskoletraditionen prægede Ivar
Bentsens kirkeprojekter i Odense,
Veddinge og for H am m erum Valgme
nighed viser derimod en m anisk opta
gethed a f »bispehuen« fra Bjernede.26

Arkæologer ved tegnebordet
Da det gamle land gik op i det ny sam 
fund, spoleredes megen gammel arki
tektur. Det førte til en bredere restau 
reringsbølge, med arkitekter som re-,
stauratorer; flere blev rigtig gode. E r
m an arkitekt med forstand på restau 
rering a f gamle kirker, m å selvsamme
ark itekt - logisk set - også kunne byg
ge en ny. Principperne for restaurering
havde æ ndret sig siden Storcks tid.27

H an var blevet dygtigere, mindre
hårdhæ ndet - givetvis under indflyldelse af teologen og arkæologen Jacob
Helms. N ationalrom antikerne havde
frit fabuleret sig til fine, nye gamle
bygninger, n år de restaurerede, jf.
Kampmanns restaurering a f Hellig
åndshuset i Randers. Opmålingerne af
ældre dansk ark itek tu r og de yngre a r
kitekters praktiske opmålingsarbejde,
viste en forståelse af, a t en bygning
h a r et historisk liv, a t m an ikke blot
skal tilbageføre, men bevare tilføjelser
- eller i det m indste spor a f tilføjelser.
E t p ar arkitekter og restau rato rer
som H arald Lønborg-Jensen og C.M.
Smidt byggede en ræ kke jyske lands
bykirker sammen. Smidt var en meget
kyndig restau rato r og ansat ved Natio
nalm useet. De to kunne bygge en flot
og prunkløs landsbykirke som Haunstrup (fig. 9), der ser ud som om den

Figur 9. Kirken i Haunstrup fra 1918-20 er resultat af samarbejdet mellem arkitekt-restauratorerne
C.M. Smidt og Harald Lønborg-Jensen. Den ligner noget gammelt, men er splinterny. Denne urdanske
bølge forstærkedes a f Genforeningen - og viser sig landet over. (Fotograf: Carsten Bach-Nielsen).
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Fra stadens flise

Figur 10. Mogens Clemmensens opmåling af
Veng Kirkes apsis fra 1921.

h a r stået der i 700 år - uden at henfal
de til ren kopieren. Det gik bedst, når
Smidt holdt Lønborg i ørerne!
Opmålingerne havde givet arkitek
terne en række detailtegninger i hæ n
de. De kunne bruges praktisk. Lønborg-Jensen skammede sig ikke for
ned i detaljen at kopiere apsis af Veng
Kirke flere gange i nyopførte kirker.
Det kunne han gøre udfra Mogens
Clemmensens opmålinger (fig. 10) Løn
borg kunne tegne arkæologien ind i en
ny kirke - med små romanske vinduer
mod nord og store gotiske i syd, sam t
talrige »tilmurede« vinduer hist og her.
Det hele svarer ganske godt til det, lit
teratu rkritikeren H arald Nielsen i
1933 kaldte tidens »erindringsreli
giøsitet« .28 Lønborgs restaureringer
var ofte vel frie i det. H an havde efter
Genforeningen restau reret og opmålt
klosterkirken i Løgumkloster - og når
man nu havde tegningerne ved h ån 
den, hvorfor så ikke i Abyhøj ved År
hus opføre en næ sten tro kopi af den
1942-45? H er er det Jensen Klintske
princip udartet til pastiche. Man hav
de erstattet den europæiske historicis
me og eklekticisme med en dansk!
Hans trium f og fald blev Frederikskirken i Skåde, der bl.a. finansieredes ved
julem æ rker - snepudret og med dansk
flag. Kunne noget så være mere
dansk? Det blev i hvert fald afslutnin
gen for denne linie i dansk-nationalt
kirkebyggeri!

Lidt sværere var det at finde travet i
byerne. Dér afløstes århundredeskif
tets »baltiske nybarok« flere steder af
den gotiske blæ ndingsarkitektur, på
virket af Jensen Klint. Rådvildheden
slog ud i Aalborg, hvor H other Paludan, der sad i bestyrelsen for Bedre
Byggeskik, i 1927-29 med Ansgarkirken ligefrem kopierede Eigtveds Fre
driks tyske kirke fra C hristianshavn midt i et parkanlæg! Spørgsmålet om
m onum entalitet blev ganske p åtræ n 
gende. Jensen Klint havde anbefalet
en vis m onum entalitet, isæ r i byen.
Lukaskirkeprojektet havde vist, at
m an ønskede en kirke, der ved sin stil,
udstråling og m onum entalitet domine
rede sine omgivelser. En anden mulig
hed var at tegne kirke og omkringlig
gende kvarter sammen, sådan at der
var en relativ enhed mellem kirke og
by. Jensen Klint og Charles Schou gen
nemførte det ved Grundtvigskirken.
Vilhelm Lorenzen havde i sine studier
vist, hvordan torve og pladser var naturgroede efter et tilfældighedsprincip
omkring de middelalderlige kirker men at bebyggelsen også havde mod
taget præ g af og spillede op til kirke
bygningen.29 Man kunne imidlertid
ikke så godt bygge en naturgroet »mid
delalderlig« randbebyggelse - men
måske få en ny til a t se naturlig og lidt
tilfældig ud - selvom Schou sagde, det
var svæ rt at planlægge tilfældet. Med
nyklassicismens m onum entalitet fin
des projekter, der iscenesæ tter kirkebysamspillet meget konsekvent mono
m entalt (Bentsen). Det afsæ tter sig
som en generel bestræbelse, at tegne
randbebyggelse samm en med kirke.
Det sker med Thomas Havnings Markuskirke i Å arhus og Packness’ Johanneskirke i Herning. Det er Bedre Byg
geskiks og nyklassicismens ukuelige
vilje til orden og enhed. Byplan - ger
ne i den monum entale stil som Steen
Ejler Rasmussens plan for H irtshals 285
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var blandt nyklassicismens hjerte
børn. Pendenten til Bedre Byggeskik
var oprettelsen af D ansk Byplanlabo
ratorium i 1921. Det var stationsbyens
og de nye villakvarterers planløshed,
der skulle modarbejdes.30

Gradbøjet konservatisme
Jensen Klint døde i 1930. H ans tå rn til
G rundtvigskirken stod der som en sæ r
blanding af gammelt og nyt. H an hav
de forsvaret en pastiche som Vodskov i
1911 og siden realiseret en parafrase
af de store og uforglemmelige med
G rundtvigskirken. H an havde præget
en generation med et arkitektur syn,
der var ligeså dybt moralsk som kon
servativt. H an hørte naturligvis til i
det grundtvigske establishm ent, men
han synes nu dybest set m est præget
af det moralske og pædagogiske pro
gram, Ruskin og Morris i 19. århun
drede havde skabt for Arts and craftbevægelsen med arbejder- og hånd
væ rksskoler H åndens arbejde, der for
ædler - i m odsætning til m askinkultu
ren, der nedbryder. Kendskab til dette
udbredtes i begyndelsen af århund
redet af teologen Andreas Mollerup.311
familie hermed er Henry Georges ta n 
ker om manden, jorden - og maskinfjendskabet. Jensen Klint var gløden
de retsstatsm and livet igennem - som
en af Retsforbundets grundlæggere,
Eduard Geismar, der 1929 udgav den
dybt konservative Kristendommen og
vor Tids Kultur, der er en kobling af
retsstatstanken og kristendommen, et
glødende angreb på den moderne tek
niske kultur.32 G rundtvigskirkens tå rn
kan ses som realisering af logoet på
Bygmester skolen 1911 med bygmeste
ren, m ureren, tøm reren og snedkeren
sam let i den him m elstræbende og dog
jordbundne, tretakkede gavl (se fig. 2).
Steen Eiler Rasmussen er i sin nekro
log inde på den af Arts and craftbevægelsen næ sten religiøse dyrkelse af
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håndvæ rket, det jordgroede, det oprin
delige: »Grundtvigs Kirke kommer der
med til at staa som et Højdepunkt i en
europæisk Kunstretning, en Afklaring
a f Idéer, der har beskæftiget Generatio
ner, og det er rigtigt og naturligt, at
denne Kunst, der i eet og alt bygger paa
det fra Fædrene nedarvede, er blevet
anvendt i en sakral Bygning«?3
Paul Schultze-Naumburg
Alle danske arkitekter omkring Jen 
sen Klint og Bedre Byggeskik ved
kendte sig inspirationen fra den tyske
arkitekt Paul Schultze-Naumburg
(1869-1949). Det er gennem dennes
konservative funktionalisme og sam 
m enslutningen Deutsche Werkbund,
at Arts and Craftbevægelsen omsættes
til en brugbar virkelighed hos os.34
Schultze-Naumburg kendes for bygge
riet af en ræ kke slotte, bl.a. Cecilien
hof i Potsdam, en neogotisk engelsk
cottage, for kejser Wilhelm. Til dansk
oversattes hans skrift om kvindelege
mets k u ltu r som grundlag for klæde
dragten, hvori han viser at kvindebe
klædningen m ishandler legemet - og
isæ r at fodtøjet forkrøbler kvindens le
geme (jf. R. Broby-Johansen: Krop og
klær, 1966). Danske arkitekter som
Jensen Klint og Brum m er kastede sig
over hans syv bind af Kulturarbeiten
fra 1902 til 1917, der omhandler h u s
byggeri, haver, landsbyer og kolonier,
bybygning, det lille borgerlige hus
sam t slotte. Det lovede bind om kirker
og kirkegårde udkom aldrig. SchultzeNaum burg tog sit udgangspunkt i tra 
ditionen før 1832 (Goethes dødsår)
sam t i »Volkstum«, i det, der er fremgroet af det tyske folks ku n st og hånd
værk. Hans dem onstrative metode fo
regår med fotos, »Beispiel« og »Gegen
beispiel«, hvor »Gegenbeispiel« altid
står for det dårlige, moderne. Også
landskabsæ stetikken h ar hans gløden
de interesse. 1926 kommer angrebet
på funktionalisternes flade tage over-
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Figur 11. Markuskirken i Aalborg, Ejnar Packness 1933. Bemærk skibets prismatiske afslutning, der ci
terer »bispehuen« fra Bjernede Kirke (Fotograf: Carsten Bach-Nielsen).
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for de tyske sadeltage og en række
bøger, der søger at vise, hvordan arki
tek tu r og kunst udtrykker racemæssig
identitet; hvordan tysk arkitektur er
degenereret som følge af fremmed ra 
ceindflydelse. H erpå følger K unst und
Rasse, Die K unst des Deutschen, K unst
aus B lut und Boden, Rassengebundene
K unst og en serie af forelæsninger i
Kampfbund für Deutsche Kultur, der
gjorde ham til en af de m est prom inen
te kritikere af den nye arkitektur. Da
nazisterne i 1930 vandt m agten i
Thüringen, blev han direktør for Kunst
højskolen i Weimar, der indtil 1925
havde væ ret sæde for W alther Gropi
us’ Bauhaus. I sin direktørtid fyrede
han samtlige lærere, der havde haft
med Bauhaus a t gøre og fjernede alle
m alerier af Klee, Kandinsky og »andre
østlige og på anden måde racemæssigt
underlegne kunstnere«. Skønt han så
ledes var en af de førende nazistiske
arkitekturteoretikere, fik han aldrig
nogen større offentlig opgave, skønt
han konsekvent priste H itler i sine for
ord. Albert Speer forklarer det med, at
hans kunst ikke var monum ental
nok.35 I dansk sam m enhæng ties den
ne inspirator siden Kulturarbeiten
ihjel. Schultze-Naumburg havde i en
kehraus med Spengler, Nietzsche, Gobineau og andre raceteoretikere ek
semplificeret faren ved vægtlæggen på
folk, nation, historie, jordgroethed, n a
turens m aterialer osv.
Den stærke stil
Også Jensen Klint afskyede moderne
m aterialer som beton og stål, men det
te væ sentligst fordi vi ikke var fortroli
ge med deres virkninger. Men de var et
faktum. En af de bøger, der tegner et
andet øjebliksbillede af situationen i
1920, er kunsthistorikeren Gregor
Paulssons Den ny Arkitektur. Skønt
den udfra nyklassicismen forudsiger
funktionalism en og brugen af nye m a
terialer i forskellige sam m ensæ tnin
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ger, m aner han til forsigtighed: »Naar
vi har faaet saa konsekvente nyskabte
Værdier gennem Betonen og Syntesen
a fJ ern og Sten, uden hvilke faa M onu
mentalbygninger vil blive bygget i
Fremtiden, storslaaede Materialer, som
distancerer alle andre, saa burde vi
holde os for gode til at lege med deko
rative Akvareller i Tegloverfladen, eller
med preciøse Forbindingsordninger.
Fordi vi i den sidste Tid har lært at
vurdere Materialernes Værdi, skal vi
derfor ikke blindt lægge hele Vægten
paa dem, og sløse med de rene overfla
derfor nogle Petitessers Skyld. Overfla
den skal a f Ærlighedsgrunde snarere
være for enkel. Hvis Kubernes S a m 
menspil er rigtigt, skal den Overflade,
som er dens Symbol udadtil, nok ikke
blive stum, men genlyde a f højere
Skønhed end den appendicerede, male
riske, dekorative, nationale, klassicisti
ske«^
Paulsson efterlyser klarhed og for
enkling - med de endnu traditionelle
materialer. Men helt så enkelt var det
ikke - og det skal ses ved de to sidste
arkitekter, der søger en orientering
mellem gammelt og nyt, E jnar Packness og Thomas Havning.
Packness blev efter uddannelse hos
Kam pm ann tilsynsførende arkitekt på
Anton Rosens Landsudstilling i Århus,
1909-10. H an tegnede selv bidrag til
stationsbyen. H ans studierejser var
gået til Spanien, hvor han modtog va
rige indtryk af m aurisk arkitektur.
H an nedsatte sig som praktiserende
arkitekt i Aalborg 1910 og blev kgl.
bygningsinspektør 1921. Siden 1934
Viborg Domkirkes arkitekt og medlem
af det særlige Syn for Århus Domkir
ke. Packness stillede um ådeligt høje
krav til håndværket. H an var selv m u
rer. Det ses i hans bygninger i Aalborg.
Som kgl. bygningsinspektør forestod
han en række restaureringer, indenfor
hvilke han viste sit format. I sin selv
stændige ark itek tu r viser han nok a r
ven fra K ampmanns nationalrom atik,
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men nok så interessant er, a t han vel
kan kaldes den eneste, der viderefører
Anton Rosens arbejde og stil. Det er en
a rt decostil, der ellers ikke rigtig fik
gennemslag i Danm ark. H an arbejder
med m odsætningen forfinelse-forråel
se, kunstnerisk hyperraffinem ent og
m aterialem æssig klarhed. H an tegne
de den helt enkle kirke i Mylund mel
lem Brønderslev og Frederikshavn og
forstadskirken i Hasseris, der nok sna
rest er en parafrase over nørrejyske
klosterkirker, som de kom til a t se ud
efter reformationen: Børglum, Karup
og Gudum eksempelvis.37
Nok så interessante er hans bykir
ker; M arkuskirken i Aalborg og Johanneskirken i Herning. De er sværere
end som sådan a t få hold på. M arkus
kirken i Aalborg indviedes i 1933 (fig.
11). Den h a r både tyngde og lethed.
M uren i næ sten brune, hårdtbræ ndte
sten står i flotte flader med en grov,
højtliggende fuge. Der er ikke anvendt
én formsten (endnu et dogme i Jensen
Klints skole). Sakristiet, en lav tå rn 
lignende bygning mod nord, bryder
symmetrien. Det h a r aner såvel i
svensk ark itek tu r som hos Rosen.38
T årnet er højt, men h a r alligevel tyng
de. Bygningen lægger ikke op til, at
det nyklassicistiske minus-spir-dogme
følges. Derfor udgøres tårnafslutnin
gen af en pagodeagtig lanterne. Dette
oser formelig af inspiration fra Ragnar
Östbergs raffinerede Stadshus i Stock
holm. Östberg arbejder netop med det
meget graciøse overfor det rå. Packness gennemfører dette i det indre,
hvor m urene står groft pudsede og
kontrasterer med de venezianske glas
lysekroner og en prædikestol, der ville
være en Östberg og Rosen værdig - i
en stil, der sam m ensm elter sengotik
og senbarok. Tynd, slank - høj stili
stisk.
Den prism atiske ydre østafslutning
af skibet er et genkendeligt motiv: el
lipsesnittet fra Bjernede Kirkes bispe
hue! En hilsen til Jensen Klint - som

Figur 12. Johanneskirken i Herning. Der er mas
ser af stil, men allusionerne kan ikke spores til
bage til præcise forlæg. Det er Frederik 2 's re
naissance, der moduleres over. Tårnet med det
kommunale vandtårn og transformatorstation
har mindelser om Koldinghus (Fotograf: Carsten
Bach-Nielsen).

Packness i øvrigt gentager i sin østud
videlse af domkirken i Aalborg fra
1940.39
Packness arbejdede i sin vante stil
til godt efter krigen. I 1952 tegnede
han Johanneskirken i Herning, hvor
m an møder de samme elem enter som i
Aalborg, men med tå rn e t forskudt og
forbundet med skibet ved en løngang
(fig. 12). De moderne tiders krav og
stilarkitekturen mødes i det interes
sante kompromis med kommunen, at
tårnet, der h ar sit forbillede i Herkulestårnet på Koldinghus, kom til at
fungere som byens vandtårn. Det er
meget m agtfuldt med sit sandstensræ kvæ rk og Johannesørne i hjørnerne.
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Det h a r intet spir - hvilket det demon
strativ t gør opmærksom på. Men det
er bag skalm uren et betonvandtårn!
H ans randbebyggelse om kirken er en
noget svag gentagelse a f Klints og
Schous ved Grundtvigskirken. Bodil
Koch kaldte den ved indvielsen - for
modentligt besværgende - D anm arks
sidste domkirke!40
En anden kirkearkitekt indenfor
denne stilsøgende ultim a maniera er
Thomas Havning. H an kunne næ sten
føle sine onklers, Thomas Laubs og
M artin Nyrops, ånde i nakken. Også
han forenkler. Både sine bygnings
blokke og sit ornam ent. H an tager
ganske bevidst udgangspunkt i en calvinsk-herrnhutisk puritanism e og
håndvæ rkstradition. H an tegnede som
en engel - i J.Th. Lundbyes tradition.
H an leverede i mange å r omslagsteg
ningerne til Vartovbogen. H ans opmå

linger er fantastiske. H an havde op
m ålt Christiansfeld. Hans Lindevangs
kirke på Frederiksberg er inspireret af
Reformert Kirke i København, hvis
præ stegård han havde opmålt. Kirken
er placeret på langs af gadeforløbet og
lukker sig fornemt a f mod den og dæ k
ker for menighedsbygningerne (fig.
13). Vinduerne er højtsiddende. Møn
sterm uringen elegant. Taget h a r et
sving, der fik Poul Henningsen til i K ri
tisk Revy at kalde den »Siamesisk
Sam kirke på Frederiksberg«?1 Det er
næ sten også orientalsk. Der kan ved
skydedøre åbnes mellem menighedslo
kalerne og kirkerum m et, en idé, der
arbejdedes ganske meget med i 30’erne og som også mødes i Havnings Markuskirke i Århus, men arkitekterne
brød sig generelt ikke om den, da to
funktioner og udtryk sam m enblande
des.

Lindevangskirken, Frederiksberg. 1925-30.
Arkitekter Thomas Havning og Anton Frederiksen.

Figur 13. Thomas Havnings og Anton Frederiksens Lindevangskirke fra 1925-30 på Frederiksberg har
det delikateste murværk med rod i en fin herrnhutisk bygmestertradition. Det er stilarkitekturens mi
nimalisme. Tegning a f Tobias Faber (fra »Kirkebygning og Teologi«, s. 253).
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Med Packness’ M arkuskirke og Havnings Lindevangskirke må m an sige,
at den stilsøgende arkitektur havde
løbet linen ud. Presset fra funktiona
lismen var blevet for stort. Da der udskreves konkurrence om en ny kirke i
Århus, indkom der over 60 projekter af
flere fremragende arkitekter som Povl
Stegmann, Erik Møller, K aare Klint,
Mogens Koch og Aage Rafn. Her er nye
m aterialer, planløsninger, indretnin
ger, som det voldte dommerkomitéen
stort besvær at vurdere.42 Man skelede
til byggesummen og Thomas Havnings
vandt bl.a. ved sin enkelhed i m ateria
ler (m ursten, vingetegl og jernvinduer)
og udstyr førstepræmien. Det er også
en flot og meget rationel kirke, puri
tan sk indtil det kalvinske. Tårnet, der
står i gæld til Gottlob, h ar i projektet
helt lige afslutning - uden det sadel
tag, det endeligt fik. Det er en bygning,
der peger frem mod en mild funktiona
lisme; stadig m onumental på sin præsentérbakke mellem lave røde bolig
blokke.43

Frem mod nye farer
Nu tog udviklingen fart. I samme
num m er af Arkitekten, hvori M arkuskirkeprojekterne vistes, gjordes der
opmærksom på en ny bog, nemlig Wal
ter Distels Protestantische Kirchenbau
seit 1900 in Deutschland, der ville
have væ ret nyttig for konkurrenterne.
I denne afliandles nemlig alle de formog indretningsm æssige problemer, det
protestantiske kirkerum opbyder - og
der gives talløse eksempler på, hvor
dan de er søgt løst. Det gav sammen
med konkurrencen stof til eftertanke,
hvilket førte til, at Arkitektens M å
nedshæfte i 1936 bragte en betydelig
samling af artikler om kirkebyggeri,
inventar, orgeler og Havnings artikel
om at bygge kirker. Vigtigst var dog a r
kitekt Jacob E. Bangs »Den protestan
tiske Kirketype og dens Udvikling fra

Reformation til vor Tid«. Pludselig
skuede m an lyset: a t m an i fortiden,
overalt i det protestantiske Europa,
havde tum let med funktionelle planer.
Som med ét slag erindredes m an om,
at den middelalderlige langhustype
ikke var den eneste mulige! Nu åbne
des der for en ny diskussion om menig
hedens tarv, prædikestolens og alte
rets betydning og placering, skala og
m onum entalitet i den moderne by.
Bang slutter: »En fastholden ved det
gode og rigtige i den traditionelle Type,
men en definitiv Likvidering a f Kirke
bygningen som »Stil-reservat«. Bort fra
Julekort-Stemningen. Bort fra M iddel
alderen. Kirken maa indse, at dens
fastholden ved en fjærn Tids Form
sprog rum m er en Fare, gør Kirken selv
fjærn og frem m ed for den opvoksende
Slæ gt«fA
Her er det er svæ rt ikke også at høre
en kritik af Jensen Klints program og
praksis. Mange af de oplysninger og
problemstillinger, der nåede danske
arkitekter så sent som 1936, havde væ
ret frem stillet og diskuteret i vore n a
bolande. Af den norske kirkehistoriker
Oluf Kolsrud i en meget væsentlig af
handling i 1915 - og løbende indenfor
den svenske kirke.451 D anm ark havde
man praktiseret, ikke teoretiseret. Der
havde fra teologisk hold ikke væ ret
gjort forsøg på at præge arkitekterne.
De havde - med baggrund i højskolen
og den nationale vækkelse - defineret
sig indadtil, kun sparsom t orienteret
sig udadtil. Det vigtigste punkt på a r
kitekternes dagsorden havde væ ret
koncentration om og det stille oprør
for at genvinde den kunstneriske sik
kerhed, kvalitet og enkelhed.46
Funktion og udtryk diskuteredes si
denhen op ad vægge og ned ad stolper
mellem teologer og arkitekter i sækulariseringens og koldkrigens skygge og noget blev vel nået ved det.47 Men
spørgsm ålet om, hvor meget den en
kelte kirkebygning kan og skal ud
trykke, løses nu engang ikke med
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»økumeniske« sam taler mellem teolog
og kunstner. Da den aldrende Thomas
Havning 1960 i Vartovbogen blev
spurgt »Hvordan skal man bygge en
kirke nutildags?«, skrev han en artikel
der ikke besvarede spørgsmålet, men
lavmælt, skarpt og underfundigt slog
det flottest tænkelige slag for arkitek
tens fordybelse, m aterialets forædling
- og endda for ornam entet som en for
ædling af det nyttige. Det er M artin
Nyrops og Thomas Laubs nevø, der ef
ter at have sam m enfattet det bedste i
Jensen Klints tanker, nyklassicismen
og den kritiske funktionalisme venligt
og næ sten profetisk slutter: »Det kan
ikke være nogen utopi at vente, at ver
den engang kommer i lave igen, sådan
som den har været før; det bliver en
stor tid for dem, der kommer til at leve
i den.«
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Debat

Roskilde 1000 år
Frank Birkebæk, Ditlev L. Mahler og Peter Sorenius
Fortid og Nutid december 1998, s. 294-309
Roskilde fejrer i år 1000-års jubilæum med en lang række arrangementer
og udstillinger. Det overordnede tema har været identitet fordelt over 3 pe
rioder: dansker, europæer og roskildenser. Roskilde Museum har også del
taget i jubilæumsårets historieproduktion og åbnede dørene for en helt ny
opstilling af de permanente udstillinger. Redaktionen har inviteret mu
seets leder, Frank Birkebæk, til at redegøre for arbejdet og tankerne bag
udstillingerne. Desuden har redaktionen bedt to museumsfolk, Ditlev L.
Mahler og Peter Sorenius, om at anmelde henholdsvis oldtids- og middelal
derudstilling samt nyere-tidsudstillingen.
Frank Birkebæk, f. 1945, cand.phil. i historie, siden 1979 leder af Roskilde
museum mm. Formand for Statens Museumsnævn 1984-90 og for Network
of European Museums Organizations (NEMO) 1992-97.
Ditlev L. Mahler, f. 1953, mag.art. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i vikingetid/tidlig middelalder. Amtsarkæolog ved Københavns Amtsmuseums
råds sekretariat, og leder af sekretariatet. Har arbejdet med udstillinger i
Struer, GI. Holtegaard, Amagermuseet mm.
Peter Sorenius, f. 1952, mag scient, i antropologi. Ansat ved Københavns
Amtsmuseumsråd. Har bl.a. forestået Kulturby 96-udstillingsrækken
»Rejse mod lys og luft - historier fra Københavns forstæder«.

Frank Birkebæk:
Fragmenter af en
udstillingshistorie
I begyndelsen af 1980’erne begyndte
der at blæse milde vinde gennem
Sankt Ols Gade i Roskilde - uanset
årstiden. I den gade er Roskilde M use
um beliggende - og det havde bestem t
ingen skade af et blidere politisk kli
ma. På det tidspunkt var der blevet
udarbejdet en plan med langt perspek
tiv for museets udvikling. Den havde
anført de nødvendige udviklingsområ
der, og var blevet modtaget af byrådet i
en positiv ånd. M useet var da lidt over
50 år gammelt. Dets absolutte styrke
var en enestående fin og omfattende
samling (indenfor nyere tid), hvis til
vejebringelse forekommer omend end
nu mere imponerende, n år museets
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daværende økonomiske vilkår indgår i
vurderingen. Men den beskedne øko
nomi havde slet ikke tilladt nogen ud
vikling af m edarbejderstaben, hvilket
bl.a. betød at videnskabeligt arbejde
kun i begrænset omfang havde kunnet
gennemføres. Byens historie, isæ r før
1800-tallet, lå delvist som en b rak 
mark, og byens selvopfattelse var i høj
grad derefter.
De faste udstillinger var af de sam 
me grunde stort set ikke blevet reno
verede siden 1940’erne, og uanset de
res for tilblivelsestidspunktet avance
rede pædagogik, var de både for frag
m entariske og for prægede af tidens
højst synlige gang. Som et memento til
tidens debat om museernes a rt og de
politiske ensidige krav om formidling,
skal m an fastholde denne erindring
om museerne før, der var ressourcer til
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et system atisk undersøgelses- og
forskningsarbejde. Det mindede den
gang - og begynder igen at minde om en situation, hvor m an gerne vil have
bil, men ikke bruge penge til benzin.
Men tilbage til perspektivplanen for
Roskilde Museum. Det blev i den efter
følgende debat fastslået, at m useet
først skulle have opbygget en viden
skabelig stab, derefter have den nød
vendige bygningsbestand, for så at
slutte forløbet med en total nyopstil
ling af samlingerne. En etapevis reno
vering af udstillingerne var efter vores
opfattelse ikke en brugbar løsning, for
di det ville medføre et stilm æssigt
sam m enrend og næppe tillade realise
ringen af en overordnet idé.
Lykkeligvis bifaldt skiftende besty
relser og byråd disse overvejelser og
forlangte altså ikke en øjeblikkelig
synliggørelse af de stadig stigende be
villinger. At denne synliggørelse så
kom alligevel, men i form af en voksen
de strøm af ny viden om byen, er en po
sitiv pointe. I virkeligheden havde dis
se resultater også en større folkelig
gennemslagskraft. De satte byen ind i
et historisk perspektiv, pointerede det
unikke og medvirkede derfor til en sti
gende selvforståelse. Samtidig skæ r
pede disse resultater også appetitten
efter en sam let formidling af historien
og et legalt dem okratisk ønske om ad
gang til den kulturarv, som m an gen
nem undersøgelserne havde fået kend
skab til. Der opstod, udtalt såvel som
uudtalt, et behov, og dermed en folke
lig nødvendighed for en renovering af
museets udstillinger.
I midten af 1990’erne kom der bevil
lingstilsagn fra Roskilde Kommune til
bygningsistandsættelse af i alt ca.
1200 m2, fordelt i to huse i Sankt Ols
Gade 18. På det tidspunkt var istand
sættelsen og indretningen af m useets
nye adm inistrationsejendom i Sankt
Ols Gade 15 tilendebragt, og samtidig
var den hidtidige adm inistrationsbyg
ning, Sankt Ols Gade 17 blevet renove

ret. M useet havde dermed skabt or
dentlige vilkår for personalet og sam ti
dig fået indrettet særudstillingslokale
(ca. 175 m2), bibliotek og undervis
ningslokale. Samtlige ejendomme blev
stillet til rådighed af Roskilde Kom
mune, som også afholdt de fleste udgif
ter. M useet lukkede de perm anente
udstillinger i 1995 og havde derefter
alene særudstillingsvirksomhed i Sankt
Ols Gade i de næ ste 272 år.

Overvejelser om at udstille
Roskilde Museum havde flere gange i
dette forløb overvejet et hovedkoncept
for de perm anente udstillinger. Vi hav
de væ ret kompasset rundt med skif
tende holdninger, der ganske forvente
ligt var præget af tiden. Men da vi nåe
de frem til alvoren, var vores holdning
til udstillingsm ediet mere afklaret og
tør jeg sige - moden? Det er i dag mit
absolutte indtryk, at udstillingsprojek
teringen faldt på det rette tidspunkt i
museets udvikling - og i m edarbejder
nes.
Der blev udarbejdet et nyt hoved
koncept for udstillingerne i slutningen
af 1994. Det tog afsæt i en analyse af
udviklingen i de kulturhistoriske ud
stillinger op gennem 1960’erne, -70’erne og -80’erne. Det var samtidig dikte
ret af m useets ønske om en større to ta
litet i opfattelsen af kulturarvsbegre
bet. Det næ sten vandtæ tte skot mel
lem f.eks. kunst- og kulturhistoriske
m useer blev således betragtet som
uden mening og i stedet for at fortsæ t
te denne debat på ord, skulle udstillin
gerne være et konkret udspil på en
sam m enkædning af de to begreber.
Det blev derfor fastlagt, at vi i ud
stillingerne ville indarbejde nutidig
kunst, der var skabt på inspiration fra
Roskildes kulturarv. En sådan sam 
m enstilling ville efter vores opfattelse
befordre et andet oplevelsesniveau for
såvel kulturarven som kunsten. Nogle
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Frank Birkebæk, Ditlev L. Mahler og Peter Sorenius
Figur 1. Plan over
Roskilde Museum
1998.

af væ rkerne var allerede i museets eje,
andre blev anskaffet til udstillingerne.
Endelig blev det besluttet, som en føl
ge at denne holdning, a t anmode en
kunstner om at forestå selve udstillin
gens fysiske fremtoning.
Som andre elem enter fra dette ho
vedkoncept kan nævnes at den k u ltu r
historiske grundidé ikke overraskende
- var, at »trække Roskilde ud a f begre
bet provinsby«. Med det menes der, at
det var byens historie, og kun den, der
skulle være retningsgivende, og a t de
unikke træ k, der gennem historien så
at sige h a r form uleret begrebet Roskil
de, skulle være udstillingens bærende
idé.
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Endelig kan det også nævnes, a t vi
skulle tage stilling i udstillingen, a t vi
ikke skulle anføre forbehold og teorier,
men fremlægge, kort og præcist, vores
opfattelse og tolkning.

Originalt inventar og
kvalitet i materialer
På baggrund af dette hovedkoncept re t
tede m useet henvendelse til den i Pa
ris bosiddende kunstner Peter B ran
des, som lykkeligvis indvilgede i opga
ven. Det blev h u rtig t klart, at Peter
Brandes kone, Maja Lisa Engelhardt,
også ville engagere sig, og vi fik på den
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måde to appelsiner til at lande i vores
turban på en gang.
Det h a r væ ret væ sentligt for hele pro
jektet, at disse to kunstnere trådte ind i
arbejdet fra dets spæde begyndelse. De
fik således medindflydelse på alle fak
torer lige fra bygningsrestaureringen
til den færdige udstilling. En detaljeret
beskrivelse af sam arbejdets indhold
med de to kunstnere var ikke en rele
vant løsning på et kontraktspørgsm ål.
Dertil er deres arbejdsproces alt for dy
nam isk og intuitiv. Men nogle hoved
principper for sam arbejdet blev aftalt.
Det faglige indhold i udstillingen
påhvilede således alene de involverede
inspektører. Det betød, at de forestod
emne- og genstandsudvælgelse og dis
ponering. K unstnerne indgik derefter i
dialog med inspektørerne om udstillin
gens fremtoning. Peter Brandes og
Maja Lisa Engelhardt skulle endvide
re medvirke ved valg/udformning af
inventar, farvesæ tte m useet og stå for
den grafiske linje - både i udstillinger
ne og for m useet i det hele taget (brev
papir, publikationer, skiltning). På den
måde var det muligt for dem at tæ nke
udstillingerne som en sam let helhed.
Det blev sam tidig af m useet beslut
tet, at der i hele arbejdet skulle vælges
den optimale kvalitet både i m ateria
ler og udførelse. Kompromisser skulle
undgås, og der skulle bl.a. vælges m a
terialer, som kunne patinere (fortrins
vis glas, jern, træ).
Det betød også, a t vi ønskede origi
nale løsninger for inventar mv. - og
dermed altså at det hele blev udviklet
og frem stillet til stedet. Vi gjorde det
også fordi nutidig dansk ( k u n s th å n d 
værk bør have et forum i de kultu rh i
storiske museers udstillinger. Denne
holdning resulterede bl.a. i et sam ar
bejde med belysningsarkitekt M arian
ne Tuxen om udvikling af arm aturer og om lyssætningen af museet. Det
sidste var væsentligt, fordi lyset er et
afgørende karakterskabende element.
Sammen med firm aerne Louis Poul

sen og Lysdesign udviklede M arianne
Tuxen arm aturer, som sam tidig blev
tilpasset de montrer, der blev designet
sammen med firm aerne Samson K unst
og Kleinsmedie og glarm ester Cai Chri
stensen. Med denne løsningsmodel blev
det igen muligt at tæ nke i helheder og
tilpasse de enkelte komponenter til
hinanden. Til udstillingerne fik vi også
m øbelarkitekt Gorm H arkæ r til a t teg
ne en »Roskilde Museumsstol«, der i
form og m aleriale indgår i helheden.
B ygningsrestaureringen blev fore
stået af Roskilde Kommunes ark itek t
afdeling ved arkitekt Flemming Østergaard. Også det samarbejdes gode for
løb fik en helt afgørende indflydelse på
resultatet. Husene er meget forskelli
ge. Liebes Gård er et empirehus med
forholdsvis små rum, stuk og paneler.
Sukkerhuset er flere gange modernise
re t med to store sale og et mindre are
al med oprindelige bjælkekonstruktio
ner og lav ståhøjde. Lokalernes for
skellighed i fremtoning er et absolut
positivt element, som hele tiden forny
er den rumlige oplevelse. Men der
skulle også være en fornemmelse af
helhed under gennemgangen. Det sid
ste blev skabt bl.a. gennem Maja Lisa
Engelhardts dristige og, tør vi selv
sige, meget smukke farvesætning.

Den autentiske genstand og
andre principper
Under udstillingsforløbet skete der bå
de æ ndringer og præciseringer af ho
vedkonceptet. G enstandenes centrale
position i udstillingen blev accentue
ret, og de enkelte kopier, der fra begyn
delsen var planlagt, blev stort set fjer
net. Tableauer var på forhånd udeluk
ket, og der skulle ikke vises »genskab
te mennesker«, eller malede situa
tionsbilleder. Efter vores opfattelse
henhører disse elem enter under den
kulturhistoriske digtning, og er - som
alt andet historisk teater - i højere
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grad udtryk for sin skabelsestid end
for den belyste historiske periode. D et
te forhold er ikke nødvendigvis pole
misk ment, men udtryk for vores hold
ning - i dag! Kun i bymodeller går vi
ind i rekonstruktionsprocessen, men
gør det i en detaljeringsgrad, som h ar
videnskabeligt belæg. Det er således
genstanden, den autentiske genstand,
der er udstillingen. På den måde er vi
trå d t et skridt tilbage i historien, men
- efter vores opfattelse - alligevel
ikke. Det er ikke et typologisk princip,
der h a r væ ret bærende for de enkelte
m ontrers opbygning - men i stedet et
æstetisk. Her træ der kunstnerne igen
ind på scenen, og indlejrer en æ stetisk
linje i udstillingerne, fremholder gen
standens form, som for os andre nok
delvist h a r væ ret skjult bag dens funk
tion.
Man kan, og skal, diskutere udstil
lingsprincipper. Vi h a r valgt at gå nog
le andre veje end sædvanligt, og vi h ar
gjort det efter nogle overvejelser, og ef
ter en meget spændende proces, som i
sit forløb næ sten logisk (for os) afkla
rede slutproduktet. Udstillingen glim
rer ved sit fravæ r af anvisende pæ da
gogik, og den h a r ikke noget hastvæ rk
i sin rytme.
Fordybelse kan være publikums re
aktion (og er det), og det er genstande
ne - også de fragm entariske - der skal
skabe billederne i den besøgendes fan
tasi. Sammenstillingen af kunst og
kulturhistoriske genstande giver fylde
til begge elem enter og tilbyder den
gæst, der m åtte ønske det, en større
sanselighed i oplevelsen. Der tilbydes
ingen interaktivitet på det fysiske
plan, men forhåbentlig på det åndeli
ge. Først i publikum srum m et møder
m an informationsteknologien i form af
en Roskilde-database til videre infor
mation om de behandlede em ner (skal
kontinuerligt udbygges). Og hvad så
med de kære og forkætrede børn? Det
må tiden vise, men de første reaktio
ner h a r væ ret meget positive. Den
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første skoleklasse (5. klasse), som
gæstede museet skulle alene have fore
vist middelalderafdelingen efter læ re
rens ønske. Men hun m åtte love ele
verne, at de senere m åtte se resten. El
lers ville de ikke gå hjem, meddelte de
hende.
Vi overfortolker selvfølgelig ikke en
sådan hændelse. Men den er dog note
ret. I øvrigt følger der nu løbende et
skolem ateriale til brug for undervis
ningen, bl.a. i form af en lille Roskildehistorie. Det øvrige publikums reak 
tion h a r væ ret overordentlig positiv og det var jo pointen med hele projek
tet.
Selvfølgelig h a r det kostet penge, for
selve udstillingen ca. 4.500 kr/m 2
(ekskl. bygninger). Vi h ar selv kunnet
udføre meget af arbejdet, også h ånd
værksm æssigt, og h a r dermed »sparet«
udgifter til håndværkere på ca. 2 mill,
kr. - eller ca. 1.500 pr. m2. Vi h a r mod
taget ca. 2,5 mill. kr. fra fonde mv., og
det h a r selvfølgelig væ ret afgørende.
Kommunen h a r afholdt alle udgifter
til bygningernes renovering, et betrag
teligt millionbeløb, og h a r givet lidt
over 1 mill, til udstillingerne.
Der er stadig lavvande i kassen!
Man kan sagtens soppe ru n d t uden at
få våde knæ, men det problem må vi
finde en løsning på. Det væsentlige
var, at vi politisk fik tid og mulighed
for at gøre tingene i den rigtige ræ kke
følge, at vi h a r fået den nødvendige
økonomi til driften og mødt den for
nødne tillid til ideernes bæredygtig
hed. Det var vores mulighed for at give
et bud på en perm anent udstilling - el
ler rettere, for at formidle den indsam 
lede viden om en af landets m est m ar
kante byer.
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Ditlev L. Mahler:
Roskilde Museums
nyopstillede Oldtids- og
middelalderudstilling
H elhedsindtrykket af det nyindrettede
Roskilde Museum er sm ukt og indby
dende, og man fornemmer de kraftpræ stationer i tanke og økonomi, der
h a r ligget forud for den glade åbnings
dag, den 14. november 1997. Indgangs
porten til den smukke gård fra 1802 er
festligt farvelagt, og de bladguldsbe
lagte knopper på porten signalerer det
gedigne: kvaliteten. Portrum m et er
delt i et forrum med glas, hvori Roskil
de Museums logo er sandblæ st i stort
format over glasvæg og døre. Blikket
fanges straks af Peter Brandes glasud
smykning, der i sine klare farver vir
ker meget dynamisk. I indgangsrum 
met sidder en frontpersonale bag en
skranke med skydeglas; her løses bil
let og m an får udleveret plan over ud
stillingerne. Skydeglasset lukkes om
vinteren, hvilket skyldes et kuldepro
blem, idet »hallen« på trods af de om
talte døre er ret kølig. M useum sbutik
kens udvalg, som bl.a. ligger på skran
ken bag skydeglasset, ser sparsom t
ud, og det er åbenbart ikke hér Roskil
de Museum h ar satset. Men m useet
h a r jo også mange filialer, hvor salget
er en af attraktionerne.
Medens den lidt store billet er trykt
med sorte typer, er planen rødbrunlig/bordeaux, i format A4 foldet på
langs. Forsiden rum m er en liste over
udstillingerne, men medens bagsidens
liste over filialmuseerne indeholder
åbningstider mv., savnes disse for Ros
kilde Museums perm anente udstillin
ger på forsiden af planen. Måske en
forglemmelse. Ej heller på billetten
læses åbningstiderne. Selve planen
over udstillingsrum m ene (se fig. 1) er
en udfordring, indtil det går op for mig,
at rum m ene i Liebes Gård løber paral
lelt med Sankt Ols Gade, medens Suk

kerhusets rum er vist vinkelret herpå,
og det forvirrende er, at grundplaner
ne vises side om side for hver etage.
Det skyldes formentlig pladsproble
mer, på planfolderen altså. Uden at
foregribe begivenhedernes gang fik jeg
ved at se de nye udstillinger læ rt, hvad
der er Liebes Gård, og hvad der er
Sukkerhuset. Men det ved m an selv
følgelig på forhånd i Roskilde.
Logoet, der bruges med flid, er inspi
reret af en mønt dateret til 1000-årene
og slået af Knud den Store, hvorpå
m an ser en triquetra afbildet udformet
som tre bueslag der to og to forbindes i
tre spidser. Jeg formoder, at det er Pe
ter Brandes, der h a r bearbejdet det op
rindelige motiv fra mønten, ikke ved at
forenkle og stilisere, men ved at træ k 
ke det op i tykkere og tyndere bundter
af streger. Det i forvejen meget dyna
miske motiv forekommer mig at tabe i
effekt ved denne bearbejdning, men
her, som i store dele af udstillingen, er
det svæ rt at diskutere smag og behag.
Skiltningen er tiltalende, på metal,
hvorpå skriften læses tydeligt i samme
- eller sådan ser det i hvertfald ud farve som planen over udstillingerne,
og afspejler en lødighed.

Oldtiden
Nu glider jeg op ad den handicapvenli
ge sliske til oldtidsudstillingen med
åbent sind, og uden behagelig bag
grundsviden eller facitliste. Indgangen
er udtæ nkt med effekt. I den højre glas
dør skimtes stenskulpturen, L'incontro
af Anders Brasch, og skulpturen h ar et
overmåde stæ rk t udtryk: Oven over
den bearbejdede og mod æggen slebne
stenøkse svæver en ubearbejdet sten.
Øksen hugger, men signalerer allige
vel ro. Meget vellykket entré. Og m u
seum sgæsten opfatter formentlig ikke
skulpturen som et oldtidsfund fra den
danske muld. På vej op ad slisken er
der en montre bygget ind i den gen299
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Figur 2. Fra Oldtidssamlingen på Roskilde Museum (Fotograf: Flemming Rasmussen, Roskilde Mu
seum).

nem brudte mur. I m ontren ses m am 
m uttænder. Helt ufrivilligt h a r jeg så
ledes gjort min entre ved m ontre nr. 1:
De ældste tider. N år opstigningen af
slisken er fuldført, havner m an dels
ved den nævnte skulptur, dels i yngre
stenalder.
Rummet er flot og stort. Farveholdningen er gennemført og giver en
usædvanlig ro: Olivengrønne vægge,
okkerfarvet loft og de firkantede søjler
i en varm rød farve. De dæmpede far
ver, som giver m indelser om jordfarver,
brydes raffineret af det grå træ væ rk,
kun montresoklerne står i um alet træ ,
der måske bryder helhedsindtrykket
lidt. Det dæmpede indtryk løftes me
get effektfuldt af Maja Lisa Engel
hardts 3x2 m eter store billede, Tum u
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lus, forestillende (bl.a. m å jeg indsky
de) en stendysse. Billedet er form ent
lig frem stillet til lejligheden og til op
hængningsstedet. Rummet deles op af
otte relativt store, fritstående m ontrer
bl.a. bygget op af glas på sokler, og fle
re af m ontrerne h a r indsatte glashyl
der. Sidstnævnte giver nogle proble
mer med lyssætningen, men det ven
der jeg tilbage til. Enkelte m ontrer er
hæ ngt op på væggene og kun en enkelt
fritstående montre er vertikalt opdelt
med en fast midterplade. På trods af
de mange m ontrer h ar rum m et allige
vel en vis lethed over sig (se fig. 2).
I den ældre stenalder ses den trebe
nede urokse, der graciøst læ ner sig op
ad bagvæggen. E t imponerende dyr, og
på skiltet står der, a t den er fra Him-
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melev og ikke anskudt forud for sin
død i mosen. Mosen var vel oprindelig
en sø på uroksens tid, og det er pud
sigt, at teksten nævner, hvad den ikke
er død eller såret af. Svaret er på ud
m æ rket vis beskrevet i udstillingska
taloget, Tidernes Samling, s. 24. Men
man kan ikke gå ud fra, a t m useum s
gæsten h a r terpet kataloget hjemme
fra. Øjnene styrer videre mod en kva
dratisk, søjleformet montre, hvor der
øverst bl.a. ses vandret ordnede fintandede harpuner, nederst en række
gevirer. Ved hvert gevir findes et num 
mer og forrest i m ontren et bånd, hvor
num m eret korresponderer med en
tekst. Jeg læ ser med forstærkede øjne
nr. »9: Kronhjortegevir«. E r den bear
bejdet? E r det nu naturhistorie ? Nr.
»8: Elggevir.«
På den røde søjle ved siden af mon
tren hæ nger en ram m e med en kort
tekst om »Maglemosekulturen«. Det
eneste sted i oldtidsudstillingen, hvor
det arkæologiske kulturbegreb bruges.
Der er ingen tilsvarende tekster om
Kongemosekultur eller Ertebøllekultur. Det forekommer mig a t være en
inkonsistens. Det samme gør sig gæl
dende i en montre omhandlende yngre
stenalder, hvor et lerkar pludselig be
nævnes »Ornamenteret skål a f Troldebjerg-type«, medens typebetegnelser
ellers stort set undgås.
Herved næ rm er vi os et kildent pro
blem: Udstillings tekster. Den sværeste
af alle k u n starter med tilknytning til
den kulturhistoriske udstilling. Man
kan, som det sikkert vil være læseren
bekendt, gå i to grøfter. Den ene sås for
nylig på N ationalm useets udstilling
M issing Link, hvor m an havde tapetseret et antal bøger eller kataloger
(med et lixtal for gæ ster med en højere
uddannelse) op på væggen. Den anden
er den intetsigende korte tekst. I Ros
kilde Museums nye oldtidsudstilling
er teksterne delt i tre typer: G enstands
tekst, som beskrevet ovenfor, m ontre
tekster, der giver et kort signalem ent

af de fremlagte genstandes kontekst,
H ulegårdjæ ttestuen f.eks. Og endelig
tekster placeret i træ ram m er på væg
gen, som m an kunne kalde »epoke- el
ler emnetekster«. Også de sidste er ul
trakorte. Æ ldre stenalder får 11 linier.
Denne tek st er i øvrigt vellykket. Jeg
er fuldt ud klar over, at dette valg af
tekstm ængde er bevidst, men som kul
turhistoriker savner jeg »noget«. Pile
spidserne og flintøkserne er sat æ ste
tisk op, der giver m indelser om de
gamle suiter, men personligt vil jeg
have mere at vide end blot »tværpile«
eller »tyndnakkede økser«. Forbliver vi
ved m ontreteksterne, fører den lakoni
ske stil til berigelse af det danske
sprog: I m ontren med fund fra Hule
gårdjæ ttestuen er der fundet en »perlekædespreder«.
Det er ikke m it ærinde at være aka
demisk pedant, men n år teksterne er
så sparsomme, som de er, stilles der
ekstra krav. U nder overskriften Yngre
Stenalder 3800 - 1800 f.Kr. læses i en
ram m etekst på 11 linier: »Agerbruget
kom til landet omkring 3800 f.Kr.. Ur
skoven blev ryddet for at gøre plads til
svedjebrug på de små marker«. Det er
vel omvendt, nemlig at svedjebruget
(en kompliceret størrelse) førte til ryd
ning af skoven! U nder overskriften:
»Oldtidens Bebyggelse: Før byen ud
gjorde det frugtbare plateau, kilderne
og fjorden et velegnet område for oldti
dens bosættelser« (I alt en tek st på 12
linier). Jeg forstår godt hensigten, men
m an kan ikke bo i kilderne, og jeg tror
endnu ikke på husbåde i oldtiden; jeg
kan im idlertid godt regne ud, a t den
omtalte by er Roskilde. Der kan næv
nes andre eksempler.
Det forekommer mig, at der er noget
uproportioneret over de forskellige
tekster. Springer vi frem i tid til Gerdrupgraven fra tidlig vikingetid, får
den 5 liniers m ontretekst og 14 linier i
en ram m etekst på væggen. Det er en
interessant grav, ingen tvivl om det, og
teksterne er udmærkede, men allige301
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vel. Jeg skynder mig at anføre, at der
er meget få fejl i udstillingsteksterne.
En af dem forekommer i broncealdermontren, hvor nr. 13 netop ikke er et
ottekantet fuldgrebssværd fra Syd
tyskland; nr. 13 er et grebpladesværd.
Nr. 14 er im idlertid et af to fuldgrebssværd, men det nævnes ikke - hvorfor
ikke? I samme montre ses i øvrigt som
nr. 28 et skinnende præ parat, der n æ r
m est forekommer at være indstøbt i
plastik. Det er heller ikke helt indly
sende, hvad der er hensigten. P ræ pa
ra te t springer i øjnene, fordi alle de
øvrige genstande er vist så æstetisk. I
H ulegårdm ontren svarer teksten nr.
»9: Pilespidser a f flint. Hulegård« ikke
til de referede genstande, idet der kun
er en tungespids, medens de øvrige
seks genstande er flækkeknive.
Roskilde Museum h ar en særdeles
god oldtidssamling, som på mange
punkter hæver sig op på nationalt ni
veau, hvilket ikke m indst skyldes m u
seets undersøgelsesvirksomhed: Stålmosegårdgravene, Vindingebopladsen
for slet ikke at tale om GI. Lejre. M an
ge højkvalitetsgenstande, som i sig
rum m er muligheden for a t fortælle
mange spændende historier. I oldtids
udstillingen går m an imidlertid for
gæves efter en formidling af historiens
motor, en socialhistorie eller den øko
nomiske for den sags skyld. Ser vi på
oldtidens forløb, det lange tidsstræ k, i
udstillingen, er det im idlertid klart, at
slutscenen i Lejre alligevel er en so
cialhistorie og bruges til det: »De viste
genstande stam mer fra udgravninger
ne a f kon g sg å rd en i Lejre o. 600 - o.
1000 e. Kr.,« siger en m ontretekst (min
fremhævning). Ja, jo, men fortæl, for
tæl. G enstandene i de to m ontrer er jo
helt i top! En 18 liniers ram m etekst gi
ver dog et godt signalem ent af Lejre
problemstillingen generelt. Foran de
to m ontrer står en model af det rekon
struerede landskab med hal, udhus
bygninger, skibssætninger mv. Denne
model og en skalamodel af hallen er
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meget vellykkede, sidstnæ vnte særde
les læ kkert udført, og modellerne re
præ senterer et af de få eksempler på
pædagogisk imødekommenhed over
for m useum sgæsten i oldtidsudstillin
gen, og her tæ nker jeg på både små og
store gæster.
E t lidt specielt kapitel udgøres af de
ophængte sort-hvide fotos. Dels hæ n 
ger de i tilknytning til ram m etekster
ne, dels er de på den ene endevæg ord
net som opsætninger af tre gange fire
fotos i hver sin ramme ved siden af
hinanden. Ingen steder nævnes lokali
tet, eller hvad m an ser eller forventes
at se. Ved siden af ram m eteksten til
ældre stenalder hæ nger et komplet
uforståeligt foto af en harvet m ark i et
kuperet terræ n. Andre viser oldtids
høje, men hvilke? Angående de to op
sæ tninger på endevæggen, er den ene
hentet fra m useets egne optagelser:
»Udgravningsbilleder. Roskilde M use
um.« Direkte over denne, den eneste
tekst, ses et luftfoto af en skibssæ t
ning. M aja Lisa Engelhardt h ar foto
graferet den anden gruppe og kalder
den m onum enter og m ark 1997.
Lyssætningen i rum m et er generelt
meget vellykket, og dagslyset er dæm 
pet med vævede gardiner (hør?), der
understreger det øvrige farvevalg.
Genstandene i de enkelte m ontrer kan
beskues klart, og lyset gør genstande
ne spændende. I to m ontrer er der an 
vendt fiberlys, som understreger de
fornemme genstande. Desværre giver
lyset problemer med skyggevirknin
gen. De to m ontrer er i øvrigt meget
veludførte med sider af stål og hæ ngt
op på væggen. Min eneste anke er, at
ser jeg ud over rum m et netop fra den
ne vinkel ved de to stålmontrer, er der
meget genskin, hvilket skyldes de
mange glasm ontrer og deres glashyl
der. Men det er en petitesse.
Konkluderende om oldtidsudstillin
gen er æ stetikken i top og udvalget af
genstande imponerende. U dstillings
konceptet aflæser jeg således, at gen-
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standene og hovedsagelig kun genstan
dene skal virke ved egen kraft og bi
bringe oplevelsen - den æ stetiske ople
velse. E t dristigt valg. Jeg husker dis
kussionen i forbindelse med N ational
museets udstilling Det indianske kam 
mer, der tra k nogle fronter op i dansk
museumsverden. F rank Birkebæk be
rører problemstillingen i udstillingska
taloget. Jeg er ikke uenig i, a t m an kan
fortælle en god historie og bibringe
gæsten en mindeværdig oplevelse med
kun få tekster. Personligt fik jeg abso
lut en harm onisk oplevelse i oldtidsud
stillingen. Hvis Roskilde Museums old
tidsudstilling bliver trendsæ ttende for
m useernes nyopstillinger generelt, vil
jeg im idlertid mene, at de kulturhisto
riske udstillinger som formidlingsme
dium vil blive fattigere. Jeg tror proble
met er, at jeg opfatter Oplevelsen som
indviduel, medens jeg anser Historien
som vores kollektive kulturgrundlag.
K unstm useernes succes i 1980’erne og
90’erne afspejler bl.a. sam fundets høje
re og højere grad af individualisering.
Pendulet svinger, og spørgsm ålet er, om
den kulturhistoriske udstilling ikke
smider barnet ud med badevandet ved
at im itere kunstm useernes individuel
le oplevelseseffekt. Dermed ikke sagt,
at kulturhistoriske udstillinger ikke
skal sæ ttes hverken flot eller æ stetisk
op. Vi lever i en pluralistisk verden, og
ikke to udstillinger er i dag grebet ens
an, hvilket de ej heller formentlig vil
blive i fremtiden.

På vej til middelalderen
Fra hjørnet med Lejre som emne, går
en dør ud til en slags entre. Rummet
giver dels adgang til toiletter, dels kan
jeg herfra tage elevatoren op til næ ste
etage. Elevatoren er ny, læ kker og h an 
dicapvenlig og h a r næppe væ ret en bil
lig investering. Vel ankommet ovenpå i
et tilsvarende rum som neden under,
giver en dør adgang til m iddelalderud

stillingen, som jeg h a r set meget frem
til, og, kan det røbes, med rette.
Rummet er overvældende og efter
min mening det flotteste i de perm a
nente udstillinger. Det store rum h ar
dybrøde vægge, stæ rk blåt loft (ul
tram arin?) og blå søjler med fornemt
bladguld på hjørnerne. De blågrønne
podier i montrene passer fint til. I for
hold til den dunkle oldtid er vi kommet
til den glade middelalder.
Introduktionen til middelalderen og
dermed Roskildes opståen findes let til
højre for indgangen, og tekster sam t
topografisk oversigt er vellykket. Til
venstre for indgangen står en lang
montre med fast bagvæg, som deler
denne del af rum m et op på udm æ rket
vis. Her ses eksempler på tidlig mid
delalderlig keramik. E t eksempel på
samme keram iktype findes også i old
tidsudstillingen, der hér benævnes
»Østersøkeramik« (Vindingemontren).
I middelalderen kaldes det blot hjem
lig keram ik. I bunden af m ontren ses
eksempler på frådsten, hvilket er en
god idé, da m an kan formode, at ikke
alle er fortrolige med dette for Roskil
de så vigtige byggemateriale og dets
dannelse.
Her i den tidlige middelalder står
også H roar og Helge på deres sokkel.
Gruppen af gips er udført af Elna Borch
omk.1930 og afspejler sin nationale
samtid. Jeg kan godt lide skulpturen,
som passer til Roskildes centrale pla
cering i vores (mentale) m iddelalderhi
storie. De to gipsfigurer træ nger imid
lertid til en kærlig hånd: Det ser n æ r
m est ud som om, H roar og Helges ho
veder er blevet sat på efter et uheldigt
styrt; og H roar eller Helges sværd er
revnet, så m an ser ind til m etalstiver
ne i midten. Det er synd, for ideen er
god.
På den anden side af den lange mon
tre er der ligeledes montrer, hvor der i
den ene ses klædeplomber med til
hørende udm ærkede tekst sam t vægt
lodder og importkeramik. Kikker man
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efter, omhandler hele m ontren handel
som emne, så hvorfor ikke skrive det.
Det ville passe godt med de fyndige og
tem atiske ram m etekster som f.eks.
»Bispesæde og byvækst« og »Kirkernes
by« osv. Også i nabom ontren ses fine
genstande. Noget er fra Haraidsborg
resten formentlig fra Roskilde by, men
jeg savner oplysninger om (fund)sammenhængen.
Langs yderm uren står tre større,
flade montrer, hvor den ene viser en il
lustrativ model af Roskilde med omgi
velser o. 1170. De to andre viser hen
holdsvis benarbejde (kamproduktion)
og læderarbejde. G enstandene i form
af hel- og halvfabrikata sam t fragm en
terede sko og læderskeder er lagt me
get fint op. Jeg savner måske noget
mere bredt om Roskilde bys middelal
derhåndværk. Ved den centrale søjle i
rum m et er opstillet en brøndramme,
og jeg læser: »Brønd, 1100-tallet, fu n 
det ved udgravning i Støden«. Hvor lig
ger det?
Træ skæ rerarbejderne fra Lyndby
tager sig meget flot ud; det varede lidt
før jeg fandt de tilhørende rammetekster, men generelt er kirkehjørnet vel
lykket. I en montre udstilles en »tegl
sten med indridsninger« (nr. 12). Det er
korrekt, men er det to mænd, der er
ridset ind?
Om hjørnet møder vi bogrummet,
opbygget som en stor kvadratisk kasse
med modstillede udgange. Kassen er
formentlig bygget op for at beskytte de
udstillede bøger inde i kassen og for at
kunne kontrollere lysmængden. Plad
sen omkring kassen er lidt trang, men
der h a r næppe væ ret andre mulighe
der for en placering. De to montrer, der
vender ud mod kassen indeholder en
bred vifte af genstande: Personligt ud
styr, textil, beslag, spænder; herunder
tenvægte (bl.a. i bly), sakse, vævevæg
te; i m ontren ved siden af ses redska
ber til landbrug og håndvæ rk sam t le
getøj; neden under ses våben. Her sav
ner jeg lidt hjælp i form af tekst, der
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kan anspore m useum sgæsten og give
nogle signaler, der binder genstandene
sammen. M ontren med seglstam per
ved siden af er derimod flot, illustrativ
og vel tekstet. Følger jeg gangen rundt
om kassen ender jeg i renæssancen og
ved to ram m etekster: »Nedgang« og
»Stabilitet og kollaps«. Gode tekster,
der sæ tter det sete i et aha perspektiv.
Måske skulle m an have læ st dem
først, hvis man vidste, de var der.
I kassens dunkle belysning er clouet
det ældste Roskildeprospekt fra sidste
halvdel af 1500-tallet udlånt af S ta a t
liche Graphische Sammlung i M ün
chen, og det er flot, at Roskilde Muse
um kan udstille prospektet. I katalo
get står der, at det er fra ca. 1600 (s.
22). Prospektet er brugt på billetten,
og jeg tæ nker mig, at det vil kunne
gøre sig, hvis billetten blev trykt i en
bordeaux nuance, således at prospek
tet kan komme til sin ret. Til højre for
prospektet er der fremlagt latinske
skrifter, hvor oversættelsen er sat op
på sidevæggene. H er henvender ud
stillingen sig ikke alene til den skarptsynede m useum sgæst, men appellerer
også til akrobatik og dyb koncentrati
on, hvis gæsten skal kunne sæ tte de
små bogstaver sammen til ord og sam 
tidig holde rede på, hvor i teksten man
er nået til. Fra en gæst, der ikke er
kulturhistoriker, skal jeg hilse og sige,
at genstandsteksterne iøvrigt, hvor
disse er placeret i bunden af høje mon
tre r eller ved foden af høje genstande
(f.eks. klædedragter), er meget svære
at læse. Hun er medio 70.
M iddelalderudstillingen og rum m et
er flot og vellykket. Ram m eteksterne
giver en god og fyldestgørende histo
rie, og tekstm ængden er passende. Pe
ter Brandes store keram ikfade med in
dridset tekst i form af et digt af H enrik
N ordbrandt spiller godt med i rum 
met, men h ar ikke samme effekt på be
skueren, som Maja Lisas billedkunst i
oldtidsudstillingen.Generelt h a r Ros
kilde Museum grund til a t være glad
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for sin middelalderudstilling. G rund
ideen med at inddrage billedkunstnere
i arbejdet med ny opstilling af udstil
lingerne er glimrende og tiltalende af
flere årsager. For det første er de tider
heldigvis forbi, hvor m useum sinspek
tøren selv skal lege altm uligm and m/k
med skruetræ kker og malerpensel.
Billedkunstnere er professionelle til
farvesæ tning mv., ligesom lyssæ tnin
gen er overladt til en professionel.
Hvor vi tidligere h a r haft en tendens
til at sæ tte lighedstegn mellem en pro
fessionalisering af m useerne og fagud
dannede inspektører, er begrebet i dag
udvidet til at omfatte alle dele af m u
seumsarbejdet, som her udstillinger
ne. Det er en befrielse.
For det andet h a r vi ikke m indst i
D anm ark en lang tradition for gensi
dig inspiration billedkunstnere og kul
turhistorikere imellem. Jeg tæ nker på
Cobra, som nok var et europæisk fæno
men, men vel kom særligt stæ rk t til
udtryk her hjemme. Uden sammenlig
ning er jeg selv blevet meget inspireret
i mit samarbejde med Kunst- og Kul
turgruppen Syntese i 80’erne. E t an
derledes samarbejde end det, udstillin
gen repræ senterer, men som k lart vi
ste, hvor potent et sådant møde mel
lem billedkunstnere og kulturhistori
kere kan være. Man skal blot have på
det rene, at billedkunstnere og k u ltu r
historikere h ar hvert deres forhold til
kildem aterialet, som nok er lige for
pligtigende på hver sin måde, men
også stiller krav om k lart definerede
samarbejdsrelationer.
Til slut vil jeg ønske, at Roskilde
Museums nye perm anente udstillin
ger vil blive besøgt af rigtig mange
gæster, som - er jeg overbevist om - vil
tage en god og berigende oplevelse
med sig hjem.

Peter Sorenius:
Tidernes Samling - Nyere tid
Roskilde Museum h a r valgt at kalde
kataloget, der er udarbejdet til den
nye perm anente udstilling for Tider
nes Samling. Titlen kan i en leg med
ord opfattes på flere måder, hvoraf to,
den ene konkret, den anden abstrakt,
rager frem: Som Samlingen, der er op
stået gennem tiderne i Roskilde Muse
um; eller som en samling af tiderne oldtid, middelalder og nyere tid - altså
en form eller tilstand hvori forskellige
tidsafsnit bringes i berøring med hin
anden. Genstanden er tydeligst i den
konkrete, idet tiden som lineæ rt forløb
h ar k astet genstande af sig. G enstan
dene optræder som afskalninger af
kulturlag opstået i en a rt kulturel se
dimenteringsproces, der i kraft af ti
dens strøm h ar lejret sig i museerne.
Det er samlingen - alle tiders samling.
Instinktivt aner man, at det alene ikke
er sandheden. M useumssamlinger op
står sjældent gennem passivitet, selv
om det kan være tilfældet: »Museet til
vejebringer sin sam ling gennem m ål
rettet undersøgelse og forskning - men
tillige ved en vilkårlig proces, hvor be
folkningen aktivt medvirker gennem
indlevering a f genstande og oplysnin
ger«, skriver Frank Birkebæk i katalo
get og fortsæ tter: »Det er i udstillinger
ne, at museet fremlægger sin fortolk
ning a f samlingernes udsagn«.1Det be
tyder, at der er truffet valg om hvilke
genstande, der skal udstilles, i hvilken
sammenhæng, hvordan og med hvilke
midler. Valget af genstande h a r væ ret
overladt de ansatte faginspektører,
mens udstillingens formsprog er ud
viklet af billedkunstnerne Peter B ran
des og Maja Lisa Engelhardt »i en in 
tens samarbejdsproces med museets in
spektører«.2 Tidernes Sam ling repræ 
senterer lige netop valget, der h a r ta 
get fysisk form i Sankt Ols Gade, hvor
oldtid, middelalder og nyere tid er
bragt under samme tag, men i separa305
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te bygningsafsnit. De fysiske ram m er
er Liebes Gård - en empirebygning fra
1802, sam t det tidligere sukkerraffina
deri - Sukkerhuset fra 1764.
Med H enrik Sten Møllers begejstre
de »Roskilde M useum ophæver skellet
mellem det kulturhistoriske museum
og kunstmuseet« i erindring besøgtes
Roskilde Museum i begyndelsen af
1998.3 For den besøgende, der kommer
til portrum m et udefra, er der to valg
muligheder: Enten at gå til højre ind i
oldtiden og derfra arbejde sig op gen
nem tid, eller at gå direkte til venstre
ind mod nyere tid. En helt tredje m u
lighed består i ikke at bevæge sig
frem, men vælge at blive stående for at
betragte glasm aleriet af Peter B ran
des. Det er sm ukt og spændende og
kan godt ses alene. Vælges den for mig
logiske rundgang - med u ret - lægges
ud med 1900-tallets industrier. Det lig
ger måske i udstillingskonceptet at
bryde kronologien på den måde, men
det er i så fald ikke uproblematisk.
Rummet er sirligt, genstandene nyde
ligt arrangeret på rum m ets rødbrune
vægge, men der lugter for lidt af sved
og adskillige af genstandene er fra
1800-tallets anden halvdel. H er m ang
ler oplysninger om produktion og m en
nesker (se fig. 3). At foreningsrummet,
jf. udstillingsplanen (fig. 1), fungerer
bedre beror sandsynligvis på større
genkendelse af de udstillede genstan
de - jeg ved hvad en talerstol bruges
til og kender til de røde faner, men h ar
behov for at få a t vide hvad et sving
hjul til en hakkelsesm askine fra
Jæ gerspris skal gøre godt for.
Det m yldrer med genstande i »Nye
tider«, og erkendelsen af at betragte
»fragmenter a f en kode, som beskriver
forudsætningerne for vores egen situa
tion, men aldrig den fulde historie« bli
ver åbenbar.4 Ikke desto m indre funge
rer rum m et, fordi koden kan dechifre
res: Der er larm i gaden og tempo på.
Og Stryhns Leverpostej i alubakke er
kendt af det ganske land. Risø, Rock &
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RUC er skuffende meget mindre stø
jende i genstandsvalget. Roskildefestivalen er næ sten fraværende.
Udvalget af genstande fra nyere tid
optager hele Liebes Gård. Stueetagen
og l.sal er forbeholdt brudstykker af
den lineære historiske fremstilling for
trinsvis med genstande fra 1700-tallet
til i dag. - Som det siges i en af udstil
lingsteksterne: »Brande og nedgangs
tider har betydet, at der ikke er mange
ting bevaret fra 1500 til 1700-tallet« —
måske netop derfor, h ar m an for denne
periode valgt at lade minutiøse bymo
deller fremstille. Til trods for at udstil
lingen h a r væ ret søgt renset for anvi
sende pædagogik5 h ar bymodellerne
funktion af glimrende pædagogiske
hjælpemidler, der på en gang er i stand
til at sæ tte fantasien i gang og hjælper
betragteren med a t orientere sig. An
dre steder i udstillingen på 1. sal er
det teksterne, der agerer igangsætter.
E t eksempel herpå er teksten til det
lille rum om Skt. Jørgensbjerg: »Bjer
get er Roskildes havnekvarter Her boe
de overvejende fiskere, daglejere, sm å
håndværker e og fuskere i små lerkline
de og stråtækte huse. De beskedne for
hold, fjordens nærhed og alsidigheden
i at skaffe sig et udkomme afspejles i
møbler og redskaber«. Man kan ane
genstandene, førend de er øjnet: En is
slæde. Alejern. Klarinet. Portræ t af
D ragonm utter fra Napoleonshæren.
Rævesaks. Musefælde. Æggekurv. Lokkeænder. Træskomagerværktøj. Yder
dør. Men det gør godt at se genstande
ne, fordi de understøtter den kortfatte
de, meget billedskabende tekst. Her
h ar m an tilvalgt mennesker, og det er
befriende dejligt. Oplevelsen accentue
rer, hvad der generelt m angler i stue
etagen: Svedlugt, råb og skrig fra ge
neralforsamlinger,
dem onstrations
togs marcheren, fabriksfløjtens tuden,
pløret fra »Smatten«. Der burde vel
være mennesker. Ikke nødvendigvis i
form af lydkulisser eller duftorgler,
men en tilstedevæ ren af det liv, der
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Figur 3. Fra udstillingens rum omhandlende industrier. Farvesætning og en æstetisk, dekorativ mani
festation har her helt taget pusten fra projektet, men smukt ser det ud (Fotograf: Flemming Rasmussen,
Roskilde Museum).

h a r aflejret genstandene. Det kan
gøres med genstande alene, men er
ikke her gjort overbevisende. Hvorfor
det forholder sig sådan, er ikke afkla
ret.
På 2. sal af Liebes Gård vises speci
alsamlinger: Glas, sølv, porcelæn, lege
tøj, sparegrise, dragter, hedebotekstiler mm. Udvalget er stort, spændende
og sm ukt arrangeret - ikke distrahe
rende smukt, men understøttende.
Nogle umiddelbare indtryk: »Dragtaf
delingen. En spændende montre med
brudekjoler. M andsdragt til bryllup
1762. Papirklip - silhuetklip på vægge
ne (...) Nok en montre - med tin. E t

særligt design har montren - denne
type i stål - de er lidt tunge måske, men
jeg kan godt lide dem. Solide. Lågkrus,
et skab fra Hedeboegnen 1838. En me
get fin montre med spænder, skospæn
der, bæltespænder, kåbespænder, knæ 
spænder, knapper (...) På den anden
side a f samme montre findes særke
spænder, sølvdobber, brocher, smykker
lavet a f knapper - og man forstår, hvor
for de befinder sig i en montre ved si
den a f Hedebodragter, for m andsdrag
ten er tæt besat med knapper. Der er et
utrolig flot panelstykke fra Hedeboeg
nen fra midten a f 1800-tallet - tilsyne
ladende sm ukt restaureret.
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En række små montrer er fin t opsat
te på væggen - med Roskildesølv fra
1600-tallet til begyndelsen a f 1800-tal
let. Fine arbejder. En anden montre på
gulvet handler også om sølv - hvoraf
hovedparten stam m er fra Hedebogårde: Sølvskeer, bægre, lågkander, hoved
vandsæg - velhavende bønder.
Bagerst i rum m et findes huenakker,
Hedeboegnen i det hele taget: Hørfrem
stilling, hørbryde, standkiste med bru
deudstyr, store skifterammer på væg
gen viser hedebosyningens finesser:
Pyntehåndklæder, knæduge, skjorter
osv. E t skuffedarium med en mængde
udtræk rumm er mange eksempler på
syningen.
Specialudstillingens rum er hvidt fritlagte hanebånd og kip - skorstenene
går op i kippen og er malet turkis eller
grønne. Det er spændende lavet«.6
Det lange citat omhandler kun en
del af udstillingen; der er meget mere:
Der udstilles en overflod af genstande
fra m useum ssam linger så rige, at det
er en fornøjelse. U dstillingsteknik og
emne går fint omend lidt traditionelt i
spand. M ontrerne er fremragende la
vet - formentlig designet specielt til
genstandene også her af Peter B ran
des. De understøtter den skildrede rig
dom og soliditet fremfor at stjæle fra
genstandene, men er selv tilstede.
Man undrer sig over, at m useet h a r
valgt at udstille kuriosa fra en af by
ens koryfæer - K ristian Hudes sam 
ling af sparegrise fra næ r og fjern n år det i en tekst oplyses, at han tillige
var en af D anm arks første ark itek tu r
fotografer. Det havde væ ret historisk
mere vedkommende om Kristian Hudes
fotografier var udstillet. Måske kunne
man endda sælge kopier h eraf i m u
seum sbutikken, som det er tilfældet
med sparegrisene.
Byens Øvrighed (institutioner, styre,
rådhus, vægter- og politivæsen, borgerog brandkorps, fattigvæsen, skolevæ
sen mm.) og personalhistorie (malerne
Jacob Kornerup og Jacob C hristian
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Gottschalk, cykelfabrikanten DursleyPedersen, forfatteren og viser det sig
m ultikunstneren Gustav Wied m.fl.)
præ senteres i den lavloftede del af
Sukkerhuset, hvis bygningshistorie
skildres kort og koncist i en tekst, altså en forklaring på hvorfor rum m et
er lavloftet og ser ud, som det gør:
»Den lave loftshøjde i disse rum skyl
des at tørrringen a f sukker krævede ek
stra megen gulvplads, som opnåedes
ved at indskyde en ekstra etage«. En
del af etageadskillelsen er fjernet i
m idten og gør rum m et højere og får
det til at syne lettere.
I publikum srum m et i stueetagen
findes en multimedie-database om Ros
kilde. Af databasens 5 hovedmenuer Roskilde i nyere tid, Roskilde i middel
alderen, Roskilde i oldtiden, Projekt
Roskildemodellen og Interaktiv bytur i
1500-tallet - var de 4 sidste ultimo ja 
nuar 1998 stadig under udvikling eller
ikke programmeret.
Projekt Roskildemodellen h a r et
spændende potentiale, bl.a. en digital
historisk-rum lig bymodel af Roskilde,
hvor m an skulle kunne gå ru n d t i by
ens gader og pladser og iagttage byg
ningers størrelse og udseende - med
farver, lys og skygger. N år projektet er
færdigudviklet skal det også være m u
ligt at bevæge sig i tid med indblik i
byens udviklingsår 1682, 1782, 1882
og 1997. På iagttagelsestidspunktet
var skærm billedet af den rumlige mo
del temmelig ringe, formentlig på
grund af for dårlig billedopløsning.
Samme forhold gjorde sig gældende for
det tilknyttede inform ationsark, hvor
grafikken var dårlig og skriften for
tynd til at læse. Det er velsagtens for
hold, der enten allerede er udbedret el
ler vil blive løst.
D atabasens m est udviklede m enu
punkt er »Nyere tid«, under hvilket
der findes 13 hovedemner. E t næ sten
vilkårligt opslag på emnet Stryhns le
verpostej fungerer fint og hurtigt; foto
grafierne er gode og fortællende. Må-
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ske m an kunne have anvendt dem
samm en med genstandene fra virk
somheden i udstillingen? En anden
søgning af ord/emne ved at klikke på
bogstaver, f.eks. Wied, gav to ikke helt
indlysende resultater: Dursley-Pedersen cykel og fotograf K ristian Hude.
Men det er vel også til at rette op på.
Det er ikke vanskeligt at forestille
sig, at der ganske hyppigt vil kunne
blive træ ngsel ved databasen, såfrem t
blot én term inal er til rådighed. Gan
ske vist kan flere iagttage det samme
skærmbillede på én gang, men det vil
stadig være personen, der sidder ved
tastatu ret, som styrer forløbet gennem
en ræ kke m enupunkter eller vejen
ru n d t i Roskildes gader anno 1500.
Også her er den faktiske genstand den
digitale virkelighed langt overlegen.
Nogle af de spørgsmål en kritisk
rundgang i den nyere del af »Tidens
Samling« accentuerer er: E r det sam 
lingerne, der h ar vundet over histori
en? Hvad er vigtigst: Historien der
skal fortælles, eller museets samlinger
der haves, og derfor h a r krav på at bli
ve vist. Hvem vandt? Ifølge Frank Bir
kebæk, er det genstanden, den auten
tiske genstand, der er udstillingen.
Det er rigtigt et langt stykke ad vejen,
men på Roskilde Museum h a r m an i
særdeleshed taget fødselshjælpere i
anvendelse for at befordre fantasien,

n år genstanden betragtes: æstetikken,
kunstværker, lys og farver. De er i stor
udstræ kning en del af udstillingen og
bragende flot lavet, det er bare ikke
hver gang historien bliver synlig eller
nærværende. Der udkæmpes stadig
kampe i Liebes Gård og i Sukkerhuset.
Kampen står mellem på den ene side
at turde fortælle en historie og på den
anden at præ sentere de genstande
m an h a r valgt som historiebæ rere løf
te t så langt ud af den oprindelige sam 
menhæng, at m an taber dem af syne.
Hvis genstandene blot overlades til
æ stetikken, er der ikke langt til en
genstandens fetichering, men meget
langt til den kultur, der h a r frem bragt
den.

Noter:
1. Frank Birkebæk: Tidernes Samling fra Ros
kilde Museum 1997, s. 9.
2. Sst. s. 11.
3. Anm. af udstilling i Politiken 13. november
1997.
4. Frank Birkebæk: Tidernes Samling, s. 10.
5. Se Frank Birkebæks: Fragmenter af en ud
stillingshistorie, her i dette tidsskrift.
6. Fra udskrift af optagelse fra diktafon med
bragt ved anmelderens besøg den 27. januar
1998.
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På vej mod samtidshistorie
- 15 lokalhistoriske årbøger anno 1997
Kim Furdal
Fortid og Nutid december 1998, s. 310-316
Hen mod årets slutning udkommer der landet over en række lokalhistori
ske årbøger og årsskrifter. Kim Furdal har nærlæst en del af dem, der ud
kom i 1997, og han giver i sin debatanmeldelse et signalement af denne
omfattende produktion.
Kim Furdal, f. 1959, cand.mag. i historie og europæisk folkelivsforskning,
leder af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie i Aabenraa. Har bl.a. skrevet
bøger og artikler om kommunalhistorie, byudvikling og lokalhistorie.

Set i et bredt perspektiv er det kun en
meget begræ nset del af den historiske
forskning og ikke m indst den lokalhi
storiske, der formidles via de lands
dækkende historiske tidsskrifter som
Historisk Tidsskrift, Historie og n æ r
værende tidsskrift. Tager m an et blik
ud over landet, så er der en bred vifte
af am tshistoriske årbøger, museale
årbøger, byhistoriske årbøger og en
stor underskov af lokalhistoriske å r
bøger. I det perspektiv er det egentligt
bemærkelsesværdigt, at de ikke får
større opmærksomhed fra den faghi
storiske verden, n år man lige ser bort
fra medlemmerne af redaktionsudval
gene og forfatterkredsen.
Hvad rører sig i den lokalhistoriske
verden? Hvilke veje går lokalhistorien
netop nu? Med udgangspunkt i en lille
buket af årbøger fra 1997, der er ind
sendt til redaktionen af Fortid og N u 
tid skal jeg i det følgende forsøge at
tage tem peraturen på det lokalhistori
ske arbejde.1 Få årbøger er m edtaget
og de fleste forbigået vel vidende, at
blot en tilnærm elsesvis dækning er
umulig med det massive udbud, der
udkommer hvert år i november og de
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cember måned. For Sønderjyllands
vedkommende drejer det sig således
om 30 lokalhistoriske årbøger med et
sam let oplag på knap 20.000 eksem
plarer.2

Indpakningen
Jeg indrøm mer det gerne, men sig det
ikke til andre! Jeg starter altid med at
læse billederne og billedteksterne i en
ny bog. Det er næsten, som at indrøm
me, at m an læ ser dødsannoncerne i sin
avis. Der er desværre stadig en vis
aura af uvidenskabelighed over billed
mediet i historiske publikationer. Der
er græ nser for, hvor mange billeder
m an kan anvende i bøger med tung vi
denskab. På den anden side er det de
færreste, som ikke erkender layouten
og billedmediets betydning for formid
lingen af stoffet. Kun en lille hård k er
ne af hard core puritanere kan forfæg
te brødtekstens absolutte prim at og
det synspunkt, at layouten og illu stra
tionerne ikke spiller nogen rolle. En
god layout og gode illustrationer gør
læsningen til en behagelig leg med
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indholdet, så læseren let og ubesværet,
n år gennem teksten og dermed bud
skabet.
Det er der også en generel erkendel
se af i de mange årbogsredaktioner.
Flere steder arbejdes der utvivlsomt
h ård t på konceptet «intet opslag uden
illustrationer«. Arets m est spektaku
lære udgivelse i den henseende er
uden sammenligning årbogen fra Fre
deriksborg am t om Esrum Kloster. Her
er antallet af opslag uden illustratio
ner til at overse og antallet af farveillustrationer næ rm est overvældende.
Store, smukke, knivskarpe illustratio
ner og en layout, som ikke står tilbage
for de store professionelle forlag. Om
vendt kan m an i den anden ende af
skalaen finde en enkelt årbog, som
med et omslag, papirkvaliteten og en
række uskarpe billeder mere bringer
m inderne frem om de spæde halvijerdsere. Nu skal m an ikke gøre layouten
til sin gud. Årbøgerne har også en ind
holdsside, men alting er tegn og i dette
tilfælde signalerer layouten tydeligvis
en tilstand, som nødigt skulle stå som
overskrift for indholdet.
Standarden er generelt høj. Skulle
m an indvende noget, er det måske den
konservatisme, som præger årbøger
nes udtryk. Man bliver ikke overras
ket, n år m an bladrer i årbøgerne. Jeg
kunne måske godt tæ nke mig lidt
mere uforudsigelighed og lidt af den
frækhed, som præ ger reklam eindu
strien. Ikke den smagløse farvelade,
som præ ger superm arkedernes re
klamefoldere, men det mere frie for
hold til brugen af billedmediet. E t godt
eksempel på dette er grafikeren Lene
Grønlund Iversens bog I dialog med ti
den. Lokalhistoriske stemningsbilleder
fra Sdr. Stenderup sogn (Kolding
1997). H er er der leget og kæ let for bil
ledsproget. Hvorfor skal billeder f.eks.
være firkantede? U bundet af faghisto
rikernes traditioner h a r hun sendt en
række af billederne i Photoshop. Her
h a r hun friskrabet billedelementer,

som f.eks. hestevogne, biler og perso
ner og derpå placeret dem i bogen
uden den billedmæssige kontekst, som
de oprindeligt indgik i. Selv om flere af
billederne er blevet forstørret mere
end de kunne tåle, så fungerer de m an
ge steder godt.

Samtidshistorie?
Lokalhistorie dæ kker i princippet lo
kalsam fundets historie i sin helhed fra
Arilds tid og frem til disse ord. Men
hvordan forholder det sig i de lokalhi
storiske årbøger? Det belyser tabel 1,
der bygger på de 15 årbøger, som jeg
h a r haft til gennemlæsning. Nu er det
kun et udpluk fra et enkelt års
årbøger, men resu ltatet er ikke desto
mindre interessant.
Ser m an på fordelingen af de 137 a r
tikler på perioder, så behandlede ikke
mindre end 42% af artiklerne emner
inden for de sidste 200 års historie.
Det er i sig selv en betragtelig skæv
vridning af stoffet til fordel for den ny
este tids historie. Reelt er skrævvrid
ningen dog langt mere m arkant, da
den helt overvejende del af de 38 artik 
ler, som dæ kker flere perioder ved
rører de sidste 100 års historie. Træ k
ker man disse artikler ind, så drejer et
sted mellem 60% og 70% af artiklerne
sig om em ner inden for de sidste 200
års historie med en hel klar overvægt
til fordel for de sidste 100-150 år.
Går m an lidt længere ned i tallene,
så er der im idlertid en række m arkan
te forskelle mellem de am tshistoriske
årbøger, m useernes årbøger og de
kommunale arkivårbøger. Mest m ar
kant er den periodemæssige fordeling i
de kommunale arkivårbøger, der ikke
indeholdt en eneste artikel vedrørende
tiden før 1800. Bedst er den ældre hi
storie dæ kket i museernes årbøger,
hvor 36% af artiklen behandler emner
fra Arilds tid og frem til 1799. Det er
isæ r museernes arkæologiske forplig311
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Tabel 1. Artikler fordelt på perioder
I a lt

A ntal Andel
artikler
Oldtid
Middelalder
1536-1799
19. årh.
1900-1945
1946flere perioder
Ia lt

Amts
årbøger

Antal Andel
artikler

Kommunale
arkivårbøger

A ntal Andel
artikler

A ntal Andel
artikler

11
17
13
18
19
21
38

8%
12%
10%
13%
14%
15%
28%

1
12
10
9
11
5
19

2%
18%
15%
13%
16%
8%
28%

10
5
3
9
3
10
11

20%
9%
6%
18%
6%
20%
21%

0
0
0
0
5
6
8

0%
0%
0%
0%
26%
32%
42%

137

100%

67

100%

51

100%

19

100%

teiser, der her kommer til udtryk. Hele
20% af disse artikler vedrørte oldtiden
mens m an kun finder en arkæologisk
artikel i de am tshistoriske årbøger.
Med et statistisk grundlag på kun 15
årbøger skal m an være varsom med at
drage for vidtrækkende konklusioner,
men tendensen er klar i retning af en
uformel arbejdsdeling mellem de tre
former for årbøger, så m useernes a r
kæologiske medarbejdere stort set kun
publicerer deres artikler i m useernes
egne årbøger. For den nyeste tid h ar
kom m unearkiverne bevidst eller ube
vidst valgt em ner inden for de sidste
150 års historie med hovedvægten på
tiden efter 1900. Set i lyset af, a t de lo
kalhistoriske arkivers arkivalier kun
sjældent er ældre end 150 år, er det
måske ikke bemærkelsesværdigt, men
det er unægtelig på bekostning af lo
kalsam fundets ældre lokalhistorie,
hvis de to årbøger - Koldingbogen og
Odensebogen - tegner et mere generelt
billede af de lokalhistoriske årbøger.
På baggrund af mine egne undersøgel
ser af de lokalhistoriske årbøger synes
dette at være tilfældet.3
Mellem de to yderpunkter finder vi
så de am tshistoriske årbøger med en
mere ligelig fordeling af artiklerne på
de forskellige perioder, n år man ser
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bort fra oldtiden og langt færre a rtik 
ler om perioden efter 1945 end såvel
museernes årbøger som de kom m una
le arkivårbøger. Går m an som læ ser ef
ter en tidsm æ ssigt bredt sam m ensat
årbog, så er de am tshistoriske årbøger
tilsyneladende sagen mens de arkæo
logisk interesserede kunne tegne et
abonnement på museets årbog og an 
dre med forkærlighed for den nyeste
lokalhistorie passende kunne vælge
arkivårbogen. Spørgsmålet er im idler
tid om den generelt store vægtning af
det tyvende århundredes lokalhistorie
- m ands minde - er særlige hensigts
mæssig endsige ønskelig? E r det sæ r
ligt hensigtsm æssigt, at der fokuseres
så kraftigt på de seneste 100 års lokal
historie med risiko for, at læsernes h i
storiske bevidsthed indskræ nkes til
svarende? Med al respekt for den ge
neration, som h a r oplevet besættelsen,
er det ikke helt ligegyldigt, om de fem
forbandede år holdes op mod de 100
års lokalhistorie eller f.eks. de sidste
500 år med bl.a. de ulykker, som ram te
landet i 1600, og som fik helt anderle
des drastiske konsekvenser for sam 
fundet. Man skal passe på, at m an
ikke graver sig så meget ned i sam tids
historien, at perspektivet forsvinder.
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Fra erindringer til
transporthistorie
Ser m an de program erklæ ringer om hi
storiefagets fremtid, som med jævne
mellemrum dukker op, så er de præget
af store forhåbninger og perspektiver,
men hvordan ser realiteterne ud i
årbøgerne? Det får man en oversigt
over i tabel 2, hvor den emnemæssige
fordeling i årbøgerne er opgjort i antal
sider. Ud fra denne er det tydeligvis den
personlige tilgang til lokalhistorien,
som h a r forfatternes, redaktørernes og
læsernes interesse. Ikke mindre end
27% af siderne var optaget af biografier
og erindringer. Til samm enligning fyld
te dette stof sidste år 39% af siderne i de
sønderjyske lokalhistoriske årbøger.4
Mest m arkant finder man denne til
gang i de kommunale arkivårbøger,
hvor knap halvdelen af pladsen er til
godeset til biografier og erindringer.
Spændvidden i denne genre er stor. I
Søllerødbogen finder m an Peter M.M.
Christensens artikel om M atthias
Moth. Det er blevet til en meget grun
dig skildring af en indflydelsesrig
skikkelse under C hristian 5., hvis be
tydning for Søllerød prim æ rt er knyt
te t til hans landsted, Mothsgård, hvor
Søllerød Museum h a r haft til huse si
den 1974. Går vi længere syd på Sjæl
land, så finder vi Eiler Worsøes erin
dringer »Direktør Peter Axelsen - om
en københavnerdreng og hans onkel i
Slagelse« i årbogen for Sorø. Det er
blevet til en let læ st skildring, hvor der
spilles på de litteræ re virkem idler og
det er bestem t ikke alle forfattere, der
indleder deres erindringer med en
ulykke - selvmordsforsøg? - og en mor,
der m åtte indlægges på »nervehospita
let«. Men det er også sam tidig blevet
til den særegne blanding af erindring
og historisk skildring, der er så k arak 
teristisk for meget af den lokalhistori
ske litteratur. Skellet mellem erindrin
ger og historiske skildringer er her
som mange andre steder flydende.

I Vejle am ts årbog h ar Birgit Øskov
Jensen på baggrund af sin slægtshi
storiske interesse skrevet en lille a rti
kel med den m anende titel »Det er en
ringe mand, der ikke h ar slægtsm in
der« om gårdejer og sognefoged Otto
Jensen i Løsning. Det er blevet til en
fin lille artikel, hvor Birgit Jensen ty
deligvis træ kker på sit slægtshistorie
arbejde. Den m est ram m ende beskri
velse af Otto Jensen er måske nok bil
ledet på s. 40 af hans kasket, stempel,
seglsignet og (måske hans) sognefo
gedskilt. Billedet efterlader i hvert in
gen tvivl om Otto Jensens virke.
Erhvervshistorie fylder godt i de 15
årboger. Det skyldes ikke m indst Arbog
fra Svendborg og Omegns Museum,
hvor E rik Møller Nielsens artikel »90
år på en ø - om A/S Svendborg Værft«
fylder godt. Anledningen er den for
Svendborg beklagelige økonomiske si
tuation for Svendborg værft, som fik
Svendborg Museum til at foretage en
registrering af væ rftet i 1997. Det er
blevet historien om et værft, der gen
nem 90 år på godt og ondt h a r reddet
på de økonomiske bølger. På s. 125 i
årbogen finder m an et billede fra m a
skinvæ rkstedet med de for mange a r
bejdspladser så karakteristiske pinup
piger. Dette og et par andre billeder er
de eneste steder, hvor vi n år ned til
m anden på gulvet i en artikel, som pri
m æ rt beskæftiger sig væ rftets historie
og ledelsens dispositioner.
Det er også en lidt trist erhvervs
mæssig baggrund, som ligger bag den
anden af årbogens erhvervshistoriske
artikler »Kellogg’s i Svendborg - et ve
modigt farvel« om det kendte firma
Kelloggs, der netop h a r lukket sin af
deling i Svendborg. I artiklen h ar Ib
Freuchen skrevet om familien Kel
loggs, hvis navn de fleste børnefamili
er stifter bekendtskab med hver mor
gen. En af de m indre kendte firm aer
møder vi i Vends 1997, hvor Peder Pe
dersen h a r skrevet om Hum lem agasi
net i H arndrup, hvor familien efter tre
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Tabel 2. Emnefordelingen i årbøgerne opgjort på antal sider
I a lt

Amtsårbøger

A ntal Andel
sider
Biografier
252
Erindringer
213
Erhvervshist. 207
182
Kirkehistorie
Arkæologi
143
Institutionshis. 115
Topografi
85
69
Socialhistorie
Politisk hist.
68
Landbrugshist. 50
Økonomisk h.
58
52
Transporthist.
41
Skolehistorie
41
Foreningshist.
Kilder
34
Søfartshistorie 29
21
Retshistorie
Besæ ttelseshist . 4
Andet
79
I alt

1.743

Kommunale
arkivårbøger

Antal Andel
sider

A ntal Andel
sider

A ntal
sider

Andel

15%
12%
12%
10%
8%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
0%
5%

127
117
48
164
39
52
45
53
27
50
46
22
41
16
26
18
15
4
27

14%
12%
5%
17%
4%
6%
5%
6%
3%
5%
5%
2%
4%
2%
3%
2%
2%
0%
3%

84
10
103
18
104
39
40
0
0
0
12
30
0
25
8
0
6
0
37

16%
2%
20%
3%
20%
8%
8%
0%
0%
0%
2%
6%
0%
5%
2%
0%
1%
0%
7%

41
86
56
0
0
24
0
16
41
0
0
0
0
0
0
11
0
0
15

14%
30%
19%
0%
0%
8%
0%
6%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
5%

100%

937

100%

516

100%

290

100%

generationer ophørte med salg af m alt
og humle for i stedet at fortsæ tte for
retningen som kunstgalleri. Knap så
lang levetid fik M uslingekogeriet på
Strib, hvis historie er beskrevet i sam 
me årbog. Her gav et m uslingeeventyr
i Stribbuggen fra 1942 til 1944 på de
bedste tidspunkter grundlag for op til
200 arbejdspladser. En af de virksom
heder, som stadig lever i bedste vel
gående er M errild kaffe i Kolding, hvis
historie fra den lille lokale forretning
på Enevold Sørensens Vej til et lands
dækkende firm aer er beskrevet i Koldingbogen af N.E. Thrane.
Selv om socialhistorien i de seneste
år er kommet til a t stå lidt i skyggen af
det nye m antra »kulturhistorie«, som
det nye »holistiske« begreb, så h ar
D anm ark en stæ rk socialhistorisk tra 
dition. Det m æ rker nu ikke specielt i
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de udvalgte årbøger, hvor de socialhi
storiske artikler kun fyldte 4% af spal
tepladsen. Selv om m an ikke skal u n 
derkende det socialhistoriske stof, som
også ligger i de mange erindringer og
biografier, som f.eks. Olaf Jespersens
erindringer »Far var skidtm and, og
mor var vaskekone« i Odensebogen, så
efterlader de 69 sider stadig det ind
tryk af, at de mange socialhistoriske
program erklæringer i 1980’erne ikke
har sat sig de spor, som m an kunne øn
ske.
Går m an tæ ttere på de enkelte a r
tikler, så er det sjældent, at m an finder
socialhistorisk stof, der ræ kker dybere
end til de sociale institutioners adm i
nistrationshistorie. Det er også tilfæl
det med Sven Tygesens i øvrigt udemærkede artikel om fattiggården i
Vorbasse i årbogen Fra Ribe amt. Ar-
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tiklens kvaliteter ufortalt, så er vink
lingen fattiggårdens, hvor klienterne
kommer og går. Mest tydeligt kommer
det til udtryk i afsnittet »en oprørsk
væver«, der indledes med ordene »Det
største problembarn, fattiggården og
sognerådet havde gennem mange år,
var Anders Sørensen, der var væver a f
profession« og senere »Han var hver
ken syg eller svagelig, men vistnok tem 
melig doven, dog ikke mere end at han
havde tillagt sig mange børn«. Efter
disse ord får m an appetit på en social
historisk artikel, der beskriver et helt
menneskeliv på bunden af sam fundets
pyramide uden den optik, der er
sognerådets forhandlingsprotokoller.
Samtidig skal jeg være den første til at
erkende, at de officielle kilder er svære
at komme uden om i denne sam m en
hæng.
E t af de emner, som tilsyneladende
er poppet op fra en relativ upåagtet til
værelse er transporthistorie, hvor m an
i årbogen fra Fyn kan læse Peter F ran 
sens artikel »Konkurrence eller a r
bejdsdeling? V aretransport på Fyn via
havn og jernbane 1865-1920«. Til den
mere traditionelle j ernbanehistorie
hører F rank V. Nielsens artikel om
jernbanen på Nordfalster 1872-1997 i
årbogen fra Lolland-Falster ligesom
man i anledning af den første jernbane
i Kongeriget i 1847 kan læse Pauline
Kvorning og Marie Ørsted Holms a rti
kel »Saa skal da den første Jernbane
aabnes« i Roskilde Museums årbog om
jernbanen ifølge lokalaviserne. Der
imod er Esben G raugaard og Bent
Holms artikel »Fra bilens barndom i
Holstebro« den eneste artikel om bi
lens lokalhistorie. Jeg lader mig gerne
korrigere på dette punkt, men der er
intet forhold mellem bilens sam funds
mæssige betydning i dag og den manglende opmærksomhed, som bilen
h a r fået i den historiske litteratur.
En af mine positive oplevelser var
Helge Hagem anns demografiske ana
lyse i årbogen fra Lolland-Falster af

befolkningsudviklingen. I artiklen »Er
befolkningsudviklingen på LollandFalster skæv?« ser H agem ann Lol
land-Falsters nuværende økonomiske
problemer, som resu ltatet af en m ang
lende befolkningsmæssig udvikling fra
sidste halvdel af 1800-tallet og frem.
Selv om jeg ikke deler den ensidige
vægtning af befolkningsvækstens be
tydning for økonomisk vækst, så var
artiklen bestem t et næ rm ere be
kendtskab værd. Det er sjældent, at
m an ser en historisk artikel, der så
konstruktivt tager afsæt i nutidens
problemer.

Grænser og tabuer?
Arbøgerne n år langt omkring fra villa
navne i Holstebro over jazz i Søllerød
og Holstebro til miljøsager om heste
pærer, svin og tobak i 1700-tallets Ros
kilde. Ikke desto mindre er der inte
ressante sorte huller. I betragtning af
den voksende betydning idræ tslivet
h ar fået op gennem det tyvende å r
hundrede, er det bemærkelsesværdigt,
a t m an ikke finder en eneste artikel
om den største folkebevægelse i Dan
mark. Kun i Niels Kayser Nielsens a r
tikel »Folkelig samling i Trekantom rå
dets landsogne 1860-1918 - om mis
sionshuse, forsamlingshuse og skytte
bevægelse« i årbogen fra Vejle am t
strejfes dette emne. Den tid er for
læ ngst fortid, hvor fodboldspillerne
m åtte løbe uden om køernes efterla
denskaber på engen. I dag er sund
hedspaladserne kommunale prestige
projekter og i motionscentrene sveder
m otionisterne i sindrige og kostbare
maskiner. Kan den manglende lokalhi
storiske interesse for em net skyldes,
a t idrætsforeningerne ikke som er
hvervsvirksomhederne er ophørt eller
i krise?
Egentligt er det også lidt trist, at vi
helst vil skrive om ophørte eller døen
de virksomheder. Der kunne ellers bli315
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ve nogle spændende undersøgelser af
de eksisterende virksomheders histo
rie, om livet i direktionslokalerne og
arbejdet i produktionshallerne, hvor
tonen kan være anderledes bramfri.
Og hvor bliver vore nye danskere a f i
årbøgerne? På Lolland-Falster skriver
m an gerne om roepigerne, men hvad
med f.eks. tyrkiske indvandrere eller
»gæstearbejdere«, som vi kaldte dem i
1960’erne. N år vi i årbøgerne kan skri
ve om institutioner, der h a r 25-års ju 
bilæum, så kan vi vel også skrive om
en befolkningsgruppe, der kom til lan
det for ca. 30 år siden.
E r vi for tæ t på? Eller h a r vi nogle
uskrevne tabuer eller emner, som vi
overlader til etnologer, antropologer,
økonomer og andre, der skriver til be
tænkninger, rapporter eller i fagtidskrifter, som ikke bliver læ st af
årbøgernes brede læ serskarer? De lo
kalhistoriske årbøger er ikke alene
godt emballeret, de når også vidt om
kring, selv om de h a r deres grænser.
Set på denne måde bidrager årbøgerne
ikke alene med viden om vores lokalhi
storie, m en også med inspiration, der
kan styrke det fremtidige lokalhistori
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ske arbejde. Der er altså gode grunde
til a t læse landets mange lokalhistori
ske årbøger.

Noter:
1. Artiklen bygger på følgende årbøger: Bogen
om Esrum Kloster. Frederiksborg amt 1997,
Fynske Årbøger 1997, Holstebro Museum års
skrift 1997, Koldingbogen 1997, Lolland Fal
ster 1997, Odensebogen 1997, Mark og Mon
stre. Museerne i Ribe amt 1997, Fra Ribe amt
1997, ROMU. Årsskrift fra Roskilde Museum
1997, Historisk Samfund for Sorø amt. Årbog
1997, Årbog for Svendborg & Omegns Muse
um 1997, Søllerødbogen ° 1997, Vejle Amts
årbog 1997, Vends 1997. Årbog for Lokal- og
Kulturhistorie på Nordvestfyn, Fra Viborg
amt 1997.
2. Kim Furdal: Succes og genkendelse. De lokal
historiske foreninger og årbøger i Sønderjyl
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Steffen Stum m ann Hansen: Arkæologi
ens Farum. Antikvarer, Fortidsminder
og Oldsager, Farum s Arkiver & Muse
er, 1997 i Studierækken fra Farum s
Arkiver & Museer, 140 s., 180 kr.
Arkæologiens Farum er en umiddelbart indby
dende bog, flot og læsevenligt sat op og indehol
dende flere fotografier, kort og tegninger i sorthvid. Forfatteren er tidligere amtsarkæolog i
Nordsjælland og nu ansat som forskningslektor
ved Institut for Arkæologi og Etnografi.
Bogen er foruden en kort indledning inddelt i
tre hoveddele: en redegørelse for Nationalmu
seets rejse virksomhed fra midten fra forrige og
langt ind i vort århundrede, de såkaldte herredsberejsninger, en række korte biografier om
antikvarer med tilknytning til Farums fortids
minder og en række beskrivelser af forskellige
arkæologiske fund og fortidsminder i Farum, da
terende sig fra ældre stenalder og op til middel
alderen. Bogen slutter af med et par guides til et
par af de før omtalte fortidsminder og et tryk af
to centrale paragraffer i naturfredningsloven fra
1937 og museumsloven. Bogen er forsynet med
noteapparat.
Steffen Stummann Hansen lægger ud med det
grundlæggende argument, at han ikke ønsker at
skrive en syntese over Farums oldtidshistorie,
fordi de nutidige sogne- og kommunegrænser
ikke kan bruges eller har relevans for stedets
oldtidshistorie, sagt på den måde, at »Målet med
bogen var ikke at skrive en syntese over Farums
oldtidshistorie, da denne ikke lader sig definere
udfra moderne dages sogne- og kommunegræn
se« (s. 112). Argumentet udbygges i indledningen
(ovennævnte citat er taget fra bogens efter
skrift). De administrative grænser i dag er med
til at skabe lokal identitet. Netop disse admini
strative grænser havde ingen relevans i oldti
den, og der er som sådan i oldtiden ingen speci
fikke, historisk identificerbare identiteter, som
man kan hæfte på Farum. Ethvert forsøg på at
hæfte kultur på den administrative enhed, vi i
dag kalder Farum, vil føre til et falsk billede.
Kobles kultur på, skabes der dybest set en histo
risk indsnævring og en falsk identitet. Formålet
med bogen er derimod at give et kalejdoskopisk
indblik i de oldtidssamfund, der bl.a. omfattede
Farum kommune samt i udviklingen i den histo
riske interesse, der især fra midten af forrige

århundrede i stigende grad kom til udtryk i
målrettede forsøg på at bevare de materielle
levn fra fortid, og derved blev begyndelsen til
den administrative arkæologi (s. 9).
Men skal man følge Steffen Stummann Han
sens argumentation, vil enhver form for forsøg
på at skrive historie - etablere synteser - være
umulig, og det ville også gælde de forsøg i nyere
tid, der er gjort for at lave en Danmarkshistorie,
det være sig Gyldendals Danmarks historie (af
sluttet 1992) eller Gyldendal og Politikens Dan
markshistorie (afsluttet 1991). Hvorfor forsøge
at skrive en Danmarkshistorie, når det Dan
mark, hvis grænser i dag definerer landet, er an
derledes end for blot 80 år siden? Eller når lan
dets interne, administrative grænser blev grund
læggende ændret ved kommunalreformen i
1970? Hvorfor overhovedet skrive historie, når
forholdene i dag er så ganske anderledes end
fortidens livsvilkår og livsmønstre? Er al histo
rieskrivning dybest ikke netop et forsøg på at
sætte sig ud over dette? Argumentet er - efter
min bedste overbevisning - udtryk for en grund
læggende misforståelse af, hvad historieskriv
ning er.
Nu skal en bog jo ikke bedømmes på, hvad den
ikke gør, men på om forfatteren opfylder de for
mål med bogen, som han stiller op, og måden
han gør det på. I dette tilfælde ønsker Steffen
Stummann Hansen for det første at give et ka
lejdoskopisk indblik i de oldtidssamfund, der
blandt andet omfattede Farum kommune. Det
gør han ved at gennemgå en række genstande
og fortidsminder. Begrebet »oldtidssamfund« de
fineres desværre ikke nærmere, men det ses i
praksis at dække diverse samfundstyper fra æl
dre stenalder til middelalder. Kalejdoskopisk be
tyder normalt stadigt skiftende, broget; i dette
tilfælde menes formentlig en oversigt og et ind
blik i de pågældende oldtidssamfund. Men hvor
meget indblik i et bronzealdersamfund får læse
ren ved omtale af fundet af en fibula ved Lille
vangsgård og fundene af tre parallelle fibulaer
fra Flengemarken nær Roskilde, Neble i Vest
sjælland og Store Havelse ved Ølsted? Eller hvor
meget indblik i et pottemagerværksted fra 1300tallet man får ved at læse om kander med appli
keret, stemplet og malet dekoration. Der er en
kelte ansatser til en lidt bredere forståelse af de
enkelte genstande. F.eks. bemærkes det, at der
måske har været tale om, at teglstryger og pot
temager arbejdede sammen, begrundet i fundet
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af en stor teglovn, hvor man bl.a. har brændt
reliefornamenterede gulvfliser på stedet, hvor
pottemagerværkstedet har ligget. Og med be
mærkningen, at pottemageren ikke leverede til
et enkelt landsbysamfund, men har haft en
langt større kundekreds. En bog alene om dette
emne kunne have været interessant at læse:
hvilken ornamentik fandt man på de brændte
gulvfliser, og hvor stammer ornamentikken fra?
Er den gængs eller usædvanlig i forhold til an
dre fund? Kender man til tilsvarende arbejds
fællesskaber mellem teglstryger og pottemager?
Og hvor stort et opland formoder man, at potte
mageren har haft? etc. etc. En sådan bog eller
artikel kunne netop have givet et indblik i et
middelaldersamfund.
Bogens andet formål er at skildre udviklingen
i den historiske interesse, der især fra midten af
forrige århundrede i stigende grad kom til ud
tryk. Udviklingen skildres gennem afsnittet om
herredsberejsningerne og de enkeltstående bio
grafier over forskellige arkæologer, konservato
rer, tekniske tegnere m.v., som på den ene eller
anden måde har været involveret i Farums tid
ligste historie - uanset hvor spinkel tilknytnin
gen er. Således fremgår det eksempelvis, at kon
servator Gustav Rosenberg (1872-1940) restau
rerede jættestuen Gretheshøj, og at dr.phil. Hen
ry Petersen i 1885 blev sendt til Farum af Natio
nalmuseets direktør J.J.A. Worsaae for at ind
samle oplysninger om et drikkehorn, der var
fundet i Stavnsholt Overdrev. Men oplysninger
af den karakter, heller ikke set i det brede per
spektiv om herredsberejsninger, er jo ikke en
skildring af udviklingen af den historiske inter
esse, der fra midten fra forrige århundrede i sti
gende grad kom til udtryk. En skildring heraf
kunne have lagt vægt på den professionalisering
af arkæologien, der også skete med herredsber
ejsningerne, og kunne have forsøgt at etablere
en forståelse af arbejdsmiljøet blandt fagets tid
ligste arkæologer. Hvad tænkte de, hvad skrev
de, hvad mente de om faget, om hinanden og om
de ivrige lokalarkæologer som for eksempel Karl
Kristian Nielsen, der hverken var dr.phil eller
noget som helst andet end kulsvier? Og dette
emne kunne have fyldt en bog for sig, for det er
stort og væsentligt for at læse og forstå - ikke
Farums, men Nationalmuseets tidligste historie
blandt arkæologerne i begyndelsen af dette
århundrede. Meget med Farum har det jo ikke
at gøre.
Steffen Stummann Hansens bog om arkæolo
giens Farum er en fragmentarisk oplistning af
personer og genstande uden forsøg på at' kæde
dem sammen i sammenhæng og historie, og
uden at man kommer en forståelse af ældre ti
ders Farum nærmere. Det er synd, for man taber
let læseren derved - og det gælder ikke kun den
brede læserskare, som det formodes, at bogen
henvender sig til, men også de umiddelbart
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mere skolede læsere. Og det er synd, for det vir
ker som om, at der er arkæologisk stof i Farum
(også inden for de nuværende kommune- og sog
negrænser), der i en anden form kunne have
været af interesse.
Helga Mohr

Dorthe Falcon Møller: Klang på Kalk m usiksymbolik i dansk kalkmaleri,
Forlaget Falcon 1996, 192 s., 285 kr.
Bedre sent end aldrig siger man. Jeg læste bo
gen, da den udkom for to år siden. Det havde jeg
glæde af, og jeg burde nok allerede dengang
have skrevet en anmeldelse. Man har nu bedt
mig om det, og jeg har derfor med ikke mindre
glæde genlæst bogen. Den er medrivende godt
skrevet og fyldt med nærværende og til tider
meget humoristiske billedlæsninger, som i be
skrivelsen af forkyndelsesscenen i Højby kirke,
hvor »hyrden tager sig til panden, som om det
glade budskab næsten ikke er til at fatte«. Forfat
teren har arbejdet med middelalderens musiki
konografiske billedsprog i mange år. Det bærer
bogen i bedste forstand præg af. Den vidner om
en stor registreringsindsats og om grundige me
todiske og teoretiske overvejelser.
Bogen fremstår som en ikonografisk udred
ning og en oversigt over musikmotiver i kalkma
lerier i kirkerne indenfor det middelalderlige
Danmarks grænser. Blandt bilagene er der et
geografiske katalog, et motivkatalog, et instru
mentkatalog og en værkstedsfortegnelse - alt
sammen vældig nyttigt. Men det er de ikonogra
fiske betragtninger som fængede mig mest.
Forfatteren opererer med en sondring mellem
om et billede har symbolsk betydning, om det er
del af en billedtradition eller om det har rod i
virkelighedens verden. Metodisk har denne teo
retiske antagelse til følge, at det undersøges om
motiverne er beskrevet i biblen, af kirkefædrene
eller kan spores tilbage til antik før-kristen sym
bolik, om de er malet efter forlæg i en middelal
derlig billedtradition eller om de afspejler virke
ligheden. Det sidste søges påvist ved at sam
menholde motiverne med viden om dem fra an
dre historiske kilder - skriftlige og billeder - og
antropologisk sammenligning. Problemerne ved
denne metode er åbenlyse.
Distinktionen mellem symbolik, og billedtra
dition på den ene side og virkelighed på den an
den er vanskelig, og det ikke alene fordi det sym
bolske og billedtraditionen må siges også at
være dele af virkelighedens verden. Problemet
er i lige så høj grad, at det viser sig, at vi ikke
ved meget om virkeligheden - den virkelighed
forfatteren kalder middelalderens musikalske
univers eller det musik- og instrumenthistori
ske. Grundlaget for at vurdere om kalkmalerier-
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nes musikmotiver er virkelighedstro er yderst
spinkelt.
I indledningen rejses spørgsmålet om kalkma
lerierne overhoved kan bidrage til vor forståelse
af dette musikalske univers, og bogen når frem
til, at kun i få snævre sammenhænge er kalkma
lerierne kilder til belysning af musik- og instru
menthistoriske emner. Bogens afsluttende be
mærkning er, at de danske kalkmalerier ikke af
slører middelalderens musikalske univers. »Det
har stadig sine hemmeligheder i behold.« Det må
kaldes et musik- og instrumenthistorisk resultat,
men dette resultat fremkommer hovedsageligt
på grund af en negation, der er en følge af bogens
ikonografiske udgangspunkt, dvs. den teoretiske
antagelse at musikinstrumenter som oftest har
en symbolsk betydning på kalkmalerierne.
I scener med musikalske optrin indgår perso
ner, danse og instrumenter altid i en eller anden
overordnet symbolik, in casu religiøs kristen
symbolik. Man kan sjældent slutte fra billede til
virkelighed, hævdes det, og der argumenteres
ihærdigt og overbevisende for dette standpunkt
med eksempler på forkert eller unøjagtigt udfør
te instrumenter og musiske scener. Alligevel na
ger tvivlen, når et af bogens hovedresultater
som nævnt er, at middelalderens musikalske
univers stadig har sine hemmeligheder i behold.
Hvis det er rigtigt, hvordan kan vi så vide, at
kalkmaleriernes billeder i almindelighed ikke
afspejler virkeligheden - middelalderens musi
kalske univers?
De metodiske problemer forbundet med di
stinktionen mellem det symbolske og billedtraditionen er ikke mindre. Før reformationen er
det meget småt med, hvad der er overleveret af
billedforlæg til musikmotiver i danske kalkma
lerier. Med billedforlæg, mener forfatteren, for
læg i form af billeder fra andet end kalkmaleri
er, som kalkmalerne kopierede. Der opregnes
dog nogle eksempler på forlæg til de middelal
derlige kalkmalerier, og på hvordan motiver kan
spores som et kulturindlån fra udlandet - f.eks.
kombinationen Dommedag og de 24 Ældste i
Fraugde kirke på Fyn dateret til 1175-1200, som
falder fint sammen med motivets europæiske
popularitet i 1100-tallet. Alligevel forekommer
det som om netop det, at det er vanskeligt at fin
de billedforlæggene til motiverne i de danske
kalkmalerier, påvirker forfatteren i retning af at
tillægge det symbolske en overordnet betydning.
Mulighederne for at dechifrere billedernes symbolindhold ligger langt mere lige for, og bogen in
deholder da også en ganske oplysende opregning
at bibelsk, kristen og antik symbolik i motivma
terialet. Men tilbage står problemet, hvordan
sondres mellem billedtradition og symbolik.
Det er glimrende at få klarlagt symbolikken,
men en ting er, hvad en nutidig kunsthistoriker
med stort indblik i fortidige symbolsprog får ud
af at se på middelalderlige kalkmalerier. En an

den ting er hvad de der bestilte malerierne, ma
lerne og beskuerne fik ud af dem. Forfatteren er
opmærksom på problemet, men hun tager ikke
rigtig konsekvensen af det. Problemet er i hvert
fald ikke løst med indledningens medierende be
mærkning om, at de tre delspørgsmål - symbo
lik, billedtradition og virkelighed - må kombine
res og ikke nødvendigvis udelukker hinanden.
Det løser heller ikke rigtig problemet at henvise
til, at det symbolske formentlig i nogle tilfælde
kunne fortolkes af kompetente kirkemænd f.eks. i Århus Domkirke - hvorfor motivet til
skrives symbolværdi, og ikke i andre, hvorfor
disse motiver snarere skal ses som led i en bil
ledtradition.
Bogen dokumenterer faktisk en ganske stærk
billedtradition, hvis vi i stedet for billedforlæg
taler om motivforlæg. Der påvises nemlig et
temmelig kontinuerligt motivvalg i kalkmaleri
erne, og den glidende overgang mellem de kend
te stilarter, romansk stil, tidlig gotik, højgotik og
sengotik, stiller bogens kronologiske opbygning i
kontrast og får uvilkårligt en til at tænke på, om
det ikke måske kunne have været interessant at
have valgt en tematisk opdeling i stedet. Men
det er altid let at være bagklog, når en under
søgelse er bragt til ende. Det kontinuerlige mo
tivvalg var næppe blevet opdaget, hvis Dorthe
Falcon Møller ikke havde anlagt en kronologisk
struktur til grund for undersøgelsen.
Denne påvisning af motivernes sejhed og
langsomme forandringstempo sammenholdt
med at symbolikken ofte ses hentet fra antikken
og den tidlige kristendom understreger betæn
kelighederne ved at tillægge motiverne for me
gen symbolsk betydning. Den tanke er ikke
fjern, at en stor del af de danske kalkmalerier
formentlig slet ikke er tiltænkt nogen særlig
symbolsk betydning. De kan simpelthen være
udtryk for, at man ønskede en kirke udsmykket,
som der nu var tradition for, og at værkstederne
har dekoreret i henhold til motivforlæg uden
tanke for motivernes eventuelle symbolik. Det
stabile motivvalg, og det at der kan påvises for
skellige malere og værksteder taler vel for, at
der har været tale om motivforlæg, som malere
ne reproducerede i deres eller værkstedets sær
lige udtryksform.
Dorthe Falcon Møller bruger sit billedmateri
ale, som det det også er, nemlig historisk kilder.
Det glæder en historiker, der for ofte har set de
ikke-skriftlige kilder fortolket under indtryk af
almindelig historisk viden. Jeg har kun fundet
et sted, hvor hun er faldet for fristelsen, og der
er det næsten uundgåeligt. Det er rigtigt, at man
havde døden tæt på i det 14. århundrede, og at
det må have påvirket billedkunsten, men
spørgsmålet er, om ikke det gjaldt det meste af
middelalderen. En anden stor kvalitet ved bogen
er, som det turde være fremgået, at den sætter
tanker i gang - også om hvad kunst er.
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Afslutningsvis må jeg dryppe lidt malurt i
bægeret. Jeg bryder mig ikke om det noget tek
niske begreb om kunst, der præger bogen. Det er
for så vidt logisk nok, at kunstværkerne vurde
res ud fra deres håndgribelige lighed med den
ydre virkelighed, når en del af sigtet er musikhi
storisk, men denne betragtningsmåde virker no
get antikveret, når den lægges til grund for mere
almindelige vurderinger af værkernes kunstne
riske værdi. I mine øjne har f.eks. de på s. 103104 gengivne «primitivt udførte kalkmalerier« i
Stege kirke meget høj kunstnerisk værdi. Lige
ledes har jeg svært ved at se, hvorfor den rigtigt
nok nydeligt udførte madonnafigur i Bönnestad
kirke fra omkring 1425-50 på side 53 kan beteg
nes som «periodens nok mest kunstneriske
værk«. Jeg troede, at kunsthistorikere var kom
met ud over at hænge kunstnerisk værdi op på
tekniske færdigheder og bestemte opfattelser af
den ydre virkelighed.
Nils Hybel

Rikke Agnete Olsen: Riddertid og ro
m antik, Fremad, 1998,134 s., 288 kr.
Riddertid og romantik er en spændende bog,
som både giver nye synspunkter på middelalde
ren - fra antikken til 1500-tallet - og viser, hvor
dan vi i dag stadig hylder idealer og omgangsfor
mer, som blev skabt i riddertiden. Den består af
syv kapitler, som i store træk er kronologisk ord
nede.
Den antikke romerske ridderstand, hunner
nes beredne horder og deres stigbøjler og engel
ske småkongers kamp for fred (den historiske
kerne bag Arthur) er baggrunde for den ridder
stand, frankerne skabte fra 900-tallet for at
modvirke den feudale opløsning. Det er nogle af
hovedpunkterne i første kapitel om »Ridderska
bets ælde«. Der males altså med bred pensel og
nås vidt omkring, og de ofte store forskningsdis
kussioner bag hvert af emnerne nævnes ikke.
Det er ikke bogens ærinde; den skal snarere vir
ke inspirerende end diskuterende.
I de følgende kapitler fortælles om definering
og afgrænsning af ridderstanden, om korstoge
ne, om riddernes dagligliv og deres turneringer,
om ridderdigtningen og slutteligen om omform
ningen af riddervæsenet på Reformationstiden.
Som et efterskrift kommer et par sider med
»Riddersprog i dagens dansk«, fra uden frygt og
dadel til rundbordskonferencer.
Undervejs gør Rikke Agnete Olsen op med
nogle stereotyper om middelalderen, fx billedet
af den halvbarbariske adelsmand og bondepla
ger, der insisterede på sin jus primæ noctis. I
stedet har der været tale om både en gensidig
økonomisk afhængighed mellem herremænd og
bønder og et dybt følt moralsk ansvar over for de
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svage, som var en vigtig del af ridderkulturen.
Desuden understreger hun riddernes internatio
nale orientering og den hurtige kommunikation
i middelalderen samt læsefærdigheden blandt
herremændene. Rikke Agnete Olsen afviser lige
ledes den udbredte opfattelse af middelalderen
som en særlig voldelig epoke og henviser til lan
ge perioder med fred, fx angiveligt 80 år af hele
korsfarerstaternes 200-årige eksistens. Omfan
get af fred er vel svært at måle, men det er en in
teressant tanke, at vi i dag måske lader os forle
de til at undervurdere det på grund af de mid
delalderlige kilders stadige fokusering på krig,
altså netop på grund af ridderkulturens egen
selvforståelse.
Kapitlet om »Ridderdigtning« giver fine ek
sempler på historier og temaer, søgen efter gra
len, den uophørlige stræben efter den uopnåeli
ge og perfekte kvinde, troskab og så videre. Der
imod fylder krigens fysiske side markant lidt i
Rikke Agnete Olsens gengivelse i forhold til i de
middelalderlige forlæg; der er intet sprøjtende
blod, ingen kløves til sadlen, ingen udånder
langsomt og heroisk. Måske kan hun inderst
inde ikke lide krig? I det mindste får en vis mo
ralsk afstandtagen luft ind imellem på bogens
sider, og ridderordenerne bebrejdes at have
overtrådt det 5. bud - ingen mennesker bør ud
gyde blod, mener Rikke Agnete Olsen at Gud
sagde, hvad der vel ikke kan afvises sikkert,
men i hvert fald er i modstrid med den middelal
derlige teologiske udlægning. Bogens titel er
dermed ikke tilfældigt valgt, den romantiske
side af riddertiden får megen plads.
Bogen er velskreven, sprogligt en fornøjelse og
flydende. Til tider måske en smule for flydende;
der er nogle faktuelle uklarheder (muslimerne
sad ikke på den Iberiske halvø til Cordobas fald
i 1453 - Cordoba faldt i 1236 - men til Granadas
fald i 1492; Den Tyske Orden opstod først ved 3.
korstog), og der er nogle gentagelser. Men det er
en flot bog og flot illustreret, ikke mindst med
billeder af Skt. Jørgen, som Rikke Agnete Olsen
ser ud til at have en særlig faible for.
Kurt Villads Jensen

Erik Gøbel og K nut Sprauten: Kom
menteret bibliografi til dansk-norsk hi
storie 1536-1814 især vedrørende cen
traladministrationen, Rigsarkivet, Kø
benhavn og Rigsarkivet, Oslo 1997,
282 s., 200 kr.
Interessen for dobbeltmonarkiet og i det hele ta
get for den multinationale stat og dens central
administration, som blev opløst af de nationale
grænsedragninger i 1800-tallet, er blomstret op
i forlængelse af historieskrivningens stærke fo-

Anmeldelser
kusering på nationalstatens dannelse og den na
tionale identitetsdannelse. Genopdagelsen af
hertugdømmernes vigtighed i det samlede histo
riske billede skal nok komme; men lige nu er det
dansk-norsk historie, som er i centrum med ud
givelsen i 1997 af de to første bind af en almen
dansk-norsk historie 1380-1814 samt det dan
ske og det norske rigsarkivs fælles forsknings
projekt i dobbeltmonarkiets administrationshi
storie. Erik Gøbel og Knut Sprautens kommen
terede bibliografi til dansk-norsk historie 15361814 er den første publikation i dette projekt,
som udspringer af arkivaftalen fra 1991 mellem
de to lande »om løsningen a f det dansk-norske
arkiv spørgsmål«. En arkivregistratur over norgesrelevant materiale i Rigsarkivet i Køben
havn bliver næste bog i rækken, som er planlagt
til at omfatte en serie forvaltnings- og admini
strationshistoriske studier.
Den kronologiske afgrænsning af Erik Gøbel
og Knut Sprautens bibliografi til fællestiden ef
ter 1536 følger naturligt af arbejdets hovedvægt
på centralforvaltningens historie. Derved ad
skiller den sig fra sin forgænger Bibliografi til
dansk-norsk fellestid 1380-1814, som blev udgi
vet af Fondet for dansk-norsk samarbejde i
1988. Den bog var ikke alene præget af skiften
de principper for udvælgelse og systematik de
enkelte kronologiske afsnit imellem, men led
først og fremmest under vanskelighederne ved
at afgrænse dansk-norsk historie fra totaliteten
af poster i de to landes nationale faghistoriske
bibliografier. I modsætning hertil har Gøbel og
Sprauten både et klart koncept og en i det store
hele given arkiv-systematik. Det administra
tionshistoriske koncept bevirker at ca. 50% af de
1500 danske og 800 norske titler, som bibliogra
fien rummer, systematisk falder under central
administrationen og dens enkelte institutioner.
Føjer vi hertil posterne under lokaladministra
tion og arkivvæsen, så har vi passeret de 70% af
titlerne. Resten fordeler sig på biografi, politisk
historie og hjælpevidenskaber -håndbogsappa
rat.
Det er vigtigt at hæfte sig ved, at de store af
snit om centraladministrationen og dens enkelte
institutioner ikke alene medtager titler, der spe
cielt handler om administrationshistorie; men
nok så meget er der tale om, at historieforsknin
gen bliver set og klassificeret i et administra
tionshistorisk perspektiv. På den måde er det nu
med denne bog muligt bibliografisk at »læse« sig
igennem rigsarkivernes samlinger og eksempler
på deres anvendelse, som et udgangspunkt for
nye undersøgelser. Anskuet ud fra en traditionel
biblioteksfaglig systematik virker det selvfølge
lig fremmedartet, at finde et bidrag til norsk in
dustrihistorie under overskriften »Finansarkiver« og dansk skibsbygning i 1700-tallet under
»Kommercekollegiet«, men i konteksten funge
rer det fint, og i stedet for en forkortet udgave af

de nationalhistoriske bibliografier, har vi fået et
selvstændigt bud på fortrinsvis administrations
historisk relevant litteratur, suppleret med præ
cise oversigter over fagets generelle håndbogs
apparat. Dertil føjer sig en forskningsoversigt,
som runder bogen af og giver den historiestude
rende et argumenteret udgangspunkt for arbej
det med de enkelte emner. I en verden fuld af
bibliografier på hurtigt opdaterede CD-ROM og
on line bogfortegnelser, artikelbaser og fagbib
liografier på internet kan den trykte bibliografi
ikke konkurrere på aktualitet, men derimod på
overskuelighed, selektion, specialisering og
kommentar. Gøbel og Sprautens bibliografi ska
ber overblik over den administrationshistoriske
forskning vedrørende dobbeltmonarkiet frem til
ca. 1993-95, og er et godt referencegrundlag for
den løbende litteratursøgning.
Henrik Horstbøll

Karl Nielsen: Verden set fra Vesterbøl
le. Laurids Axelsen Præst i Vesterbølle
1681-1717,
Udgiverselskabet
ved
Landsarkivet for Nørrejylland, 1998,
ill., 162 s.,175 kr.
Sognepræsten var en central skikkelse i land
sognene før industrialiseringen. Han var på en
gang sjælesørger, kongelig embedsmand og bon
de. Derudover tilhørte han det mindretal af
landbefolkningen, der kunne læse og skrive.
Derfor udgør de personlige optegnelser, som er
bevaret for en del præster i 1600- og 1700-tallet,
bl.a. en væsentlig kilde til belysning af livet
blandt den menige almue.
I bogen Verden set fra Vesterbølle tager Karl
Nielsen afsæt i Laurids Axelsens dagbøger
1681-1717. Axelsen var 1681-1717 præst i
Vesterbølle og Østerbølle sogn i Viborg Stift og
fra 1689-1714 tillige provst i Rinds herred. Fra
sin kones første mand, præsten Mads Peder
Farstrup, overtog han dennes optegnelser om li
vet i Rinds herred. Axelsen videreførte disse op
tegnelser og sammen med kirkebøgerne for
Vesterbølle og Østerbølle sogn udgør de det cen
trale kildegrundlag for fremstillingen. De origi
nale optegnelser er desværre ikke bevaret, hvor
for Axelsens dagbog kun er overleveret gennem
Ignatius Bechers udgivelse af dem fra 1813, gen
optrykt som faksimile i 1987.
Karl Nielsen tilstræber med denne bog ikke at
give et portræt af Axelsen »men søger at vise,
hvordan han oplevede den verden, der omgav
ham«. Der er med andre ord ikke tale om en bio
grafi, men snarere om lokalhistorie med Axelsen
som hovedperson. Dette gør bogens fokus noget
uskarpt, og bogen er da også mere deskriptiv
end analytisk. Forfatteren gør sig således meget
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få metodiske overvejelser over sin væsentligste
kilde - dagbogen - ligesom denne heller ikke
sammenlignes med andre samtidige dagbogsop
tegnelser. Forfatteren undlader også i det store
hele at sætte de oplysninger, han fremdrager ind
i end større historisk sammenhæng, hvilket un
derstreges af at litteraturlisten blot indeholder
17 titler. Bortset fra et vellykket forsøg på at do
kumentere de nære slægtsforbindelser mellem
områdets præster og en række sammentællin
ger af kirkebøgernes oplysninger om bl.a. fødte
og døde, uægte børn samt antallet af gudstjene
ster med åbenbare skriftemål gøres der ingen
samlede forsøg på en systematisk behandling af
kildematerialets mange udsagn. Dette er synd
og skam, da Axelsen er en udmærket skribent
med et skarpt blik for stort og småt både inden
for og udenfor Vesterbølle og Østerbølle Sogn.
Bogen er forsynet med person- og stedregister
samt noteapparat. Noterne er placeret bagest i
bogen og er fortløbende nummereret indenfor
hvert enkelt afsnit. Desværre er der i noteafsnittet ikke anført sidetal for de enkelte afsnit, hvor
for læseren hele tiden skal erindre sig afsnittets
titel for at opspore den relevante notehenvis
ning. Dette skal ikke lastes forfatteren men re
daktørerne, der også burde have sikret en mere
grafisk overskuelig fremtilling af tabellerne
over kirkelige handlinger i de to sogne. Det er
ikke rimeligt at de skal presses sammen på et
enkelt opslag med små typer og uden plads til at
angive kollonneoverskrifter.
Ovenstående kritiske bemærkninger retter
sig primært mod forfatterens ambitionsniveau.
Bogen i sig selv er en velskrevet lokalhistorisk
monografi, der udover at bidrage til Vesterbølle
og Østerbølles historie, dokumenterer hvilket
righoldigt kildemateriale gejstliges dagbogsop
tegnelser for 1600- og 1700-tallet udgør.
Anders Sode-Pedersen

Michael Bregnsbo: Samfundsorden og
statsm agt set fra prædikestolen. Ud
viklingen i præsternes syn på sam 
fundsorden og statsm agt i Danmark
1750-1848, belyst ved trykte prædike
ner. En politisk-idéhistorisk undersø
gelse, Museum Tusculanum s Forlag,
1997, 464 s., 365 kr.
Samfundsorden og statsmagt set fra prædikesto
len er Michael Bregnsbos ph.d.-afhandling i en
lettere bearbejdet form. Temaet er en videre
førelse fra forfatterens specialeafhandling, der
omhandlede perioden 1775-1800. I tilknytning
til bogens titel skal det bemærkes, at bogen om
handler mere end blot præsternes synspunkter i
snæver forstand. Under læsningen bliver det
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hurtigt klart, at Bregnsbo er ligeså optaget af
spørgsmålet om synspunkternes afsmittende
virkning - dvs. prædikenernes betydning for
opinionsdannelsen i de hundrede år, der gik for
ud for enevældens afskaffelse i 1848.
Undersøgelsen omfatter (naturligvis) kun de
trykte prædikener og ikke færre end 1431 præ
dikensamlinger med ca. 10.000 prædikener har
dannet grundlag for undersøgelsen. Man kan ro
ligt gå ud fra, at kun et meget begrænset antal
trykte prædikener har undgået forfatterens øj
ne. De mange prædikensamlinger er fortegnet i
en bibliografi i slutningen af bogen og desuden
er en database med de for problemstillingen re
levante oplysninger om de enkelte prædikener
afleveret til Dansk Dataarkiv i Odense og der
med blevet gjort tilgængelig for interesserede.
Endelig er der bagest i bogen en liste over de
gennemsete tidsskrifter.
Det store kildemateriale til trods, er der ad
skillige vanskeligheder forbundet med at benyt
te prædikener til at belyse præsternes deltagel
se i den offentlige opinionsdannelse. De første 98
sider af bogen er da også brugt på en grundig
gennemgang og karakteristik af kildemateria
let. Dels på grundlag af prædikensamlingerne
selv, deres forfatteres karakteristika, de fore
trukne temaer og prædikenernes repræsentati
vitet. Dels ved en redegørelse for præstegruppens forhold, tidens åndsretninger, læsernes sam
mensætning m.v. samt en gennemgang af mo
derne viden om skriftlig/mundtlig formidlings
virkning på modtagerne. Bregnsbo er tydeligt
bevidst om svaghederne ved kildematerialets
manglende repræsentativitet og vores begræn
sede kendskab til prædikanternes reelle evne til
at påvirke modtagerne.
Bogens hovedafsnit består af to kapitler med
en overordnet tematisk inddeling. I begge kapit
ler redegøres der for de synspunkter, som er re
præsenteret i prædikenerne og for forandringen
over tid. Det første kapitel omhandler sam
fundsordenen og her behandles fire temaer: Patriarkalisme, social lagdeling, borgere og menne
skerettigheder. Det andet kapitel behandler
statsmagten, og i modsætning til første kapitel
sker dette i højere grad på grundlag af en kronologisk-tematisk gennemgang idet perioden groft
sagt deles i to dele - tiden før og efter 1800. Den
kronologiske inddeling anes også i kapitlet om
samfundsordenen, men i kapitlet om statsmag
ten er den uomgængelig - simpelthen som følge
af de store begivenheder der påvirkede den poli
tiske dagsorden: Struensees reformer, landbore
formerne, impulserne fra Frankrigs revolution,
krigen med England og endelig liberalismens in
troduktion og vejen mod enevældens afskaffelse
1848. De behandlede temaer er: Teokrati eller
samfundspagt?, hvorfor skal øvrigheden adly
des?, statisk eller dynamisk øvrighed, samt for
perioden 1807-48: Liberalismen.
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I de to kapitler gives der adskillige eksempler
på de enkelte præsters holdninger, men bag en
keltpersonernes udsagn ligger vægten af ca.
10.000 gennemgåede prædikener, og man får et
godt indtryk både af præsternes fællestræk og af
spændvidden i deres holdninger. Stærkest står
indtrykket af præsterne som en konservativ og
lidt gammeldags kongetro samfundsgruppe. Det
er ikke blandt dem, at nye tanker først vinder
frem eller kommer mest radikalt til udtryk, men
uundgåeligt præges de af tidens brydninger og
nye tanker: Teokrati bliver til samfundspagt,
menneskerettighederne nævnes stadig oftere,
reformationstidens lydighedsbegreb nuanceres
omsider, osv. Skal undersøgelsens resultat be
skrives i en enkelt sætning, må denne være at:
Præsterne gennem deres prædikener gav udtryk
for, at nye ideer om samfund og statsmagt rela
tivt hurtigt nåede den brede befolkning, men at
præsterne selv sandsynligvis kun i begrænset
omfang bidrog til at skabe de nye tanker.
Michael Bregnsbo har med sin bog leveret et
vigtigt bidrag til spørgsmålet om opinionsdan
nelsen i perioden frem mod 1848. Men stadig er
der mange spørgsmål tilbage - først og frem
mest hvordan og i hvilket omfang folk lod sig
påvirke i forskellige sammenhænge og af for
skellige medier.
Jesper Thomassen

sers omtale af begivenhederne har han gengivet,
og læsningen er fascinerende. Han har anlagt en
militærhistorisk synsvinkel på stoffet og gen
nemgår systematisk »slagets gang« med kort, og
hvad dertil hører. Beundringsværdig er den sto
re mængde litteratur, som er gennemgået. Den
viser, at det lokalhistoriske arbejde trives i bed
ste velgående, for mange mennesker har bidra
get med viden om episoden i dens mange facet
ter. Det er Torsten Friis’ ære, at han har samlet
og gennemgået dette stof samt, at han leverer en
klar gennemgang af oprørsdagenes historie, der
munder ud i nogle interessante betragtninger
over begivenhederne. Han har følgende slutbe
mærkning »Danmark 150 år efter slavekrigen er
ikke som Danmark i marts 1848 en krudttønde,
hvor en enkel glød kan forårsage en eksplosion.
Men til trods for alt moderne kommunikations
udstyr vil det også i dag kunne blive besværligt
at standse et vedholdende rygte i en krisesitua
tion«. Med denne bemærkning kan man sige, at
Torsten Friis giver bolden videre til kommuni
kationsforskerne. De bør levere deres bidrag til
vores forståelse af slavekrigens demagogi, for
spørgsmålet er, om emnet ikke rettelig set hører
hjemme her og ikke som et militærhistorisk stu
die.
Hasse Neerbek

Torsten Friis: Slavekrigen i Jylland
1848. Historien om D anmarks mærke
ligste krig, Landbohistorisk Selskab,
1998. 224 s.,198 kr.

Kåre Lauring og Kirsten A. Jappe:
Købmand, sømand og supercargo. Gui
de til den florissante handels Køben
havn, Handels- og Søfartsm useet på
Kronborg, 1998, 95 s., 198 kr.

Man kunne driste sig til at kalde denne bog for
et studie i massehysteri. Selv kalder forfatteren
bogen historien om Danmarks mærkeligste krig.
Men der var ingen krig. Sagen er simpelthen, at
et rygte om, at fangerne fra Rendsborg fængsel «slaverne«- er blevet sat på fri fod i de bevægede
oprørsdage i Slesvig-Holsten i marts 1848, bre
der sig i Jylland og får både aviser og myndig
heder til at reagere. Det drejer sig om ca. 300
mænd, men det får myndighederne til at sætte
kanoner og kavaleri ind for at imødegå truslen.
Overdrevent kunne man sige, men det skal for
stås på baggrund af den spændte situation i
martsdagene samt ses i lyset af en tid, der
manglede nutidens on location presse. Altså
ikke engang historien om en fjer der bliver til
flere høns, men simpelthen et studie i rygtedan
nelse.
Det kunne der være kommet en god bog ud af,
og forfatteren har også lagt et stor arbejde i at
samle vor viden om slavekrigen, som denne epi
sode senere blev døbt. Forfatteren har gravet
meget interessant materiale frem. De lokale avi

København er vel forsynet med bygninger fra
den florissante periode i anden halvdel af 1700tallet, men det er langtfra dem alle, vi er rigtig
opmærksomme på, når vi haster forbi i det dag
lige eller under besøg i hovedstaden. Det er der
for en ualmindelig god idé at præsentere smuk
ke fotos af de mange velkendte facader sammen
med historierne bag dem.
Hvert af de knap et halvt hundrede opslag i
bogen består af en højreside med farvebillede(r)
og en venstreside med forholdsvis kortfattet
tekst på både dansk og engelsk. Hertil kommer
enkelte rene tekstopslag henholdsvis om byen
København, om den florissante handel og om
hvert af de tre områder, bogen beskæftiger sig
med: Frederiksstaden, Christianshavn og land
stederne. Endelig er bogen forsynet med et ud
mærket bykort, hvor de forskellige bygninger er
markeret, og en bibliografi, som dog virker lidt
tilfældig i sit udvalg.
Der er tale om en gennemført flot bog, især
takket være Kirsten A. Jappes ualmindelig
smukke farvefotos. Disse er oftest taget i sprød
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frostsol eller i varme solnedgangsfarver, hvorved
husene og bygningsdetaljerne tager sig aller
bedst ud. Dette gælder såvel Frederiksstadens
pragtbygninger som Christianshavns mere yd
myge småhuse og de elegante landsteder i Klampenborg, Hellerup og Lyngby. I enkelte tilfælde
er der lidt vel stærkt styrtende linier i facadebil
lederne fra de smalle gader, men dette er de fle
ste steder behændigt undgået.
Kåre Laurings tekster er spændende og for
mår både at give de store linier i den rige han
delsperiode i 1700-tallet og at bringe de gode hi
storier og enkeltskæbner, som knytter sig til
hvert enkelt hus og dets ejere og beboere. Hel
digvis begrænser han sig ikke strengt til den florissante periode, men medtager også både ældre
og yngre tildragelser. Han har en hurtig og let
flydende pen, som gør det til en fornøjelse at
læse de veloplagte tekster. Dog kunne være ud
vist mere omhu for detaljerne i teksten, hvor for
eksempel arkitekten Joseph Jacques Ramées
navn når at blive stavet på hele tre måder
(Ramé, Ramé og Ramée), og det er i visse tilfæl
de ikke til at finde ud af, hvilket hus i en afbildet
række, der omtales i teksten.
Alt i alt er bogen imidlertid yderst vellykket.
Både den dansker, som har sin daglige gang i
København, og den udlænding, som kun kom
mer sjældent eller aldrig, kan have stor glæde og
udbytte af bogen. Den er en oplagt gaveidé.
Erik Gøbel

Birte Hjorth: Byvandring i Dragør, re
daktion: Lis Thavlov, Dragør Lokalar
kiv, 1998, 54 s. + oversigtskort, 40 kr.
Ingen, der har besøgt Dragør på østsiden af
Amager, er i tvivl om, at den gamle søfartsby er
noget særligt. De smalle gader i den gamle bydel
og de mange, tæt sammenbyggede, okkergule
huse, for størstedelen bygget ca. 1750-1850, på
de små, regelmæssigt anlagte grunde, udgør et
bymiljø, der i meget høj grad virker uberørt af de
sidste 100 års indgribende forandringer for lokal
samfundet på det transportmæssige område: af
viklingen af sejlskibsfarten, lufthavnens vækst
og (om kort tid) den faste Øresundsforbindelse.
Med sin beliggenhed og sit særpræg synes byen
som skabt til kvalitetsturisme, og Byvandring i
Dragør, skrevet af kommunens tidligere arkivar,
lever i høj grad op til dette formål.
Allerede bogens layout oser af kvalitet og hold
barhed. Den er trykt på svært papir og holdt i
klare, fint afstemte farver. Det handy format,
10,5x21 cm., har givet plads til en omfattende
tekst og mange skarpt gengivne fotos, hvoraf de
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nyere er i farver med masser af blå himmel,
mens de ældre er diskret tonet i brunt. En spi
ralryg fuldender det solide indtryk. Her er kort
sagt en bog, der indbyder både til brug på stedet
og til fordybelse hjemme i lænestolen.
Bogen er disponeret efter to hovedafsnit: Et
indledende afsnit, der formidler byens helt sær
lige historie, og herefter et meget gennemarbej
det byvandringsafsnit fulgt af et overskueligt
oversigtskort. Afsnittenes indbyrdes placering
kan diskuteres, ligeledes om den historiske ind
ledning er for omfattende for byvandreren og for
kortfattet for den mere historisk interesserede,
men tilsammen giver de et klart indtryk af, hvor
ledes det afgrænsede bysamfund har tilpasset
sig de skiftende tiders vilkår, erhvervsmæssigt,
socialt, politisk og kulturelt.
Begge typer læsere af byvandringsafsnittet vil
dog nok savne en nærmere forklaring på ordet
»blusseri«, og det samme gælder efterleddet i by
navnet. Formentlig vil samme læsere også gerne
vide »hvor gammel« byen er, og her kan det ikke
være tilfredsstillende, at det historiske afsnit
begynder med den brede og upræcise tidsangi
velse »allerede i middelalderen«, når bl.a. udgi
veren af fundpublikationen over Nationalmu
seets udgravninger i Stakhaven i bymidten har
hævdet andetsteds, at der er god grund til at tro,
at der fra 1200-årenes begyndelse har været
drevet fiskeri i Dragør. Fundene fra Stakhaven
tidsfæstes i øvrigt til ca. 1350-1620 i byvan
dringsafsnittet - og muligvis med god grund,
selv om det ældste lag i fundpublikationen date
res et tiår længere tilbage.
Et andet problem i det historiske afsnit er pe
riodiseringen og karakteren af, hvad forfatteren
kalder for Dragørs sidste blomstringstid som
søfartsby. Det problematiske ligger i begyndel
sestidspunktet. I et særligt bebyggelsesafsnit
dateres perioden fra 1830’erne og frem til omk.
1890, mens den i det generelle historiske afsnit
karakteriseres som kort men hektisk, vel omfat
tende tiden fra omk. 1860 og klingende ud i løbet
af 1880’erne. Der er tale om et periodiseringsproblem, som enhver forfatter af en oversigtsar
tikel kan løbe ind i, men fremstillingen åbner
også mulighed for, at etableringen af byens væl
dige flåde af billige, ældre sejlskibe fra omk.
1860 repræsenterer en fejlinvestering, der har
bremset en nødvendig omstilling til ny teknik og
hermed har fastholdt byen i en tornerosesøvn,
som først landtransportens udvikling og den
medfølgende turisme efter århundredeskiftet
har revet den ud af. Spørgsmålet er utvivlsomt
komplekst, men svarene kan måske findes ved
en undersøgelse af det righoldige materiale i
Dragør Lokalarkiv.
Jens Henrik Tiemroth

Anmeldelser

Henrik M. Jansen: Hugo Matthiessens
Svendborg og Troense 1916. Svendborg
og Omegns Museum og Forlaget Hikuin, 1997, 120 kr.
Endnu en publikation i skriftrækken Hugo Mat
thiessens Danmark har set dagens lys. Denne
gang er det Svendborg og Troense, der har måt
tet holde for. Det er nu den 8. bog i serien og hid
til har følgende byer været behandlet: Ålborg,
Viborg, Grenaa og Omegn, Odense, Køge, Assens
og Omegn og Horsens. De enkelte bind i skrift
serien er bygget op efter et fast mønster: En be
skrivelse af Hugo Matthiessens kontakt med
den købstad, han planlagde at fotografere. Iden
tiske afsnit om købstadsfotograferingerne og om
Hugo Matthiessen og hans Nellerød-kamera
samt endelig et afsnit med en beskrivelse af
byen og Hugo Matthiessens fotografier.
Nationalmuseets 2. afd. kunne ikke selv afhol
de alle Hugo Matthiessens udgifter ved fotogra
feringerne. Man søgte derfor om tilskud fra de
enkelte købstæder, og ved at tegne sig for et til
skud på 150 kr. kunne Svendborg få et sæt bille
der, « ..som for Eftertiden vil bevare Mindet om
Byens tidligere Udseende«. Byrådet vedtog at be
vilge dette beløb. Som et kuriosum kan nævnes,
at netop i Svendborg var der en fotograf, der fik
nys om sagen og skrev til Nationalmuseet, at
han var villig til at foretage den fornødne foto
grafering, og at han endda fra sin forgænger
havde en række fine billeder fra Svendborg og
omegn. Nationalmuseet afslog høfligt.
Kun ganske få steder støder man på en karak
teristik af Hugo Matthiessens fotografier. Hen
rik Jansen noterer selv, at eksponeringstiden på
Hugo Matthiesens billeder var lang, og at han
derfor måtte undgå at få mennesker med på bil
lederne, og han citerer siden Hans Stiesdal:
»Motiverne, det være sig arkitektur eller natur,
dramatisk eller idyllisk, er spændt inde i en be
lysningsmæssig og kompositorisk form a f egen
poetisk og renfærdig charme. Han havde en per
sonlig fotografisk stil, som næsten altid kan gen
kendes. Optagelserne blev nøje planlagt under
hensyn til belysning og alle de andre forhold, en
god fotograf må tage i betragtning; det var lang
sommeligt. Eftertiden vil takke ham for, at han
tog sig stunder til det.«
Anders Linde-Laursen skriver i sin bog om
Hugo Matthiessen (1989): «Med hans hang til
det idylliske kan det ikke undre, at resultatet ofte
fik et ganske charmerende præg - bindings
værkshusene ses som yndefulde dele a f købsta
dens offentlige rum, ikke som måske utidssva
rende, dårlige og usunde boliger«. Netop på bag
grund af Hugo Matthiessens helt klare arkitek
turhistorisk inspirerede og idylliserende motiv
valg, ville det have været spændende at få en
smagsprøve på de billeder, som den før omtalte

lokale fotograf havde fra sine forgængere, - især
da en del af dem befinder sig på museet i Svend
borg - og på denne måde få kontrasteret den
indlevede lokale beskuer med Nationalmuseets
mere nøgterne registrering.
Der er glimrende kort - flere end vi finder i de
øvrige bøger i serien - der viser Svendborgs og
Troenses udvikling fra henholdsvis 1863 og
1810 til 1995, men jeg savner nu et kort, der vi
ser placeringen af de bygninger, der er fotografe
ret. I flere af de øvrige Hugo Matthiessen-bøger
findes et sådant kort, og der er ingen tvivl om at
det øger anvendeligheden af bogen. Henrik Jan
sen guider os kyndigt igennem Hugo Matthies
sens Svendborg og Troense, og det mærkes med
al tydelighed, at han kender sin by - også den,
der kun kan ses gennem gamle fotos. Teksterne
til de enkelte billeder er dækkende omend knap
pe, og bogens tekniske udførelse er fin. Henrik
Jansen er sluppet godt fra sin Hugo Matthiessen-bog.
Skriftrækken Hugo Matthiesens Danmark
sætter et værdigt minde over en af Nationalmu
seets markante museumsinspektører. Den tilgængeliggør et stort fotografisk materiale, som
især lokalt vil have stor betydning for forståel
sen af købstædernes tidligere plan og bygnings
kultur. Hugo Matthiessen fortjener denne ind
sats, men hans format vil også kunne tåle at bli
ve kontrasteret med lokale fotografer, der har
været ude i samme ærinde som han selv - jeg er
overbevist om at Hugo Matthiessens billeder vil
vinde ved det.
Peter Blumensaadt

Dronningens og Øfolkets dragter.
Svendborg og Omegns Museums skrif
ter, bd. 40,1998, 78 s., ill., 88 kr.
Denne bog er blevet til i forbindelse med en ud
stilling omhandlende dragter og dragtdele fra
Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing, Faaborg, Tå
singe Folkemindesamling og Svendborg og Om
egns Museum. Foruden dragter og dragtdele om
fattede udstillingen også trykklodser til blåtryk
samt Dronning Margrethes Rømødragt.
Der indledes med en billedrække, der viser
Dronningens dragter, båret af Hendes Majestæt
ved rejser til Grønland, Færøerne, samt Dron
ningen i sin Rømødragt. Det første afsnit er da
også en gennemgang af dronningens dragt og
fortællingen om dens tilblivelse. Derefter følger
tre spændende artikler om forskellige temaer og
dragtdele.
Mette Havsteen-Mikkelsen skriver om folke
tøj på Ærø. Her hører man både om Ærøs histo
rie og om dragtskikken. Spændende er den væ
sentlige »detalje« om, hvordan man selv på en
mindre ø har kunnet se forskel på, hvorfra på
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øen kvinderne kom pga. en forskellig udform
ning af deres hovedtøj. Da bindingen af et ho
vedtøj ikke kan udlæses af en bevaret dragtdel,
har tegninger været en hjælp til at vise forskel
lene.
Elly Kølin giver en god redegørelse for knip
lingernes historie og udviklingen fra håndsyede
kniplinger i renæssancen til de danske tøn
derkniplinger samt erstatningen for kniplinger
ne fremstillet på bobinetmaskine fra 1800-tallets begyndelse, eller som tylistrækning, frem til
»forfaldet«, de rent maskinlavede blonder. Spæn
dende er det at læse i den korte artikel, hvordan
kendskabet til kniplingsfremstillingen blev
spredt gennem »indsmugling« af kniplersker fra
Italien til Frankrig og senere gennem det nantiske edikt, der betød udvandring af 200.000 huegenotter fra Frankrig, hvoraf mange var knyttet
til knipleindustrien. Fra dem udviklede f. eks.
Brüsselerkniplingerne sig.
Den sidste artikel handler om kattuntryk og
er skrevet af Vibeke Agger, der også i en kortfat
tet form formår at fortælle om denne tekniks ud
vikling. Resten af bogen er et smukt katalog
med mange farveillustrationer forfattet af Inga
Erichsen og Britta Johansen, der gennemgår de
udstillede dragtdele med en tekst i kortfattet,
men meget beskrivende registreringssprog.
En æstetisk smuk og spændende bog om de
farverige egnsdragter.
Ena Hvidberg

Niels Peter Stilling og Jens Johansen:
Nordsjælland omkring år 1800. A kva
reller a f Jean-Franqois de Jonquiéres,
udgivet af Søllerød Museum i sam ar
bejde med Helsingør Kommunes Mu
seer og Hørsholm Egns Museum, 1998,
72 s., ill., 120 kr.
Fra 1700-tallet har slotte, landsteder og tidlig
industri været er et særkende for Nordsjælland,
ikke mindst for området nær Øresund. Meget
kan som bekendt stadig ses in natura, men el
lers er der jo kunstnernes gengivelser. De fleste
kommer hurtigt i tanker om guldaldermalernes
dejlige malerier, mens de ældre topografiske bil
leder på papir er sværere at komme til, og en del
er derfor mindre kendt. De kan være naive og
fortegnede, men har tit stemning og rummer de
taljer, som har stor betydning i historisk sam
menhæng. Der er derfor grund til at glæde sig
over, at Søllerød Museum for nylig har erhvervet
en samling på mere end 50 akvareller (eller gouacher) fra ca. 1800. De stammer fra den fransk re
formerte familie Jonquiéres, som efter en perio
de i Holland i 1798 slog sig ned i Danmark.
Grundet fransk besættelse efter revolutionen
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var forholdene også blevet vanskelige dér, og da
der var familieskab med storkøbmanden Frédé
ric de Coninck, som ejede landstedet Dronnin
ggård i Søllerød, blev det denne egn, man ud
valgte til en ny tilværelse. Familien, der fra Hol
land var veluddannet og velstående, købte i
1798 landsted med avlsgård på egnen (Folehavegård), og i tiden herefter rejste man åbenbart
omkring i det nye land og fastholdt indtryk af de
frodige herligheder. Tegning hørte med til dan
nelsen, og produkterne var som i dette tilfælde
nok primært til privat fornøjelse. Det menes, at
det er Jean-FranQois de Jonquiéres (1775-1820),
der har udført billederne, men måske med assi
stance af andre ved færdigørelsen (stedangivel
ser og sirlige blækrammer). Samlingen er dug
frisk i farverne, da den nok har været kendt,
men i familiens eje og opbevaret beskyttet mod
lys.
I 1998-99 kan billederne ses udstillet på mu
seerne i Søllerød, Hørsholm og Helsingør. I for
bindelse med disse udstillinger er denne prægti
ge bog udgivet, i stort format. Den er tænkt som
mere end udstillingskatalog, og måske er det
derfor, at man har placeret de egentlige katalog
oplysninger til sidst, mens de meget smukt re
producerede billeder - alle i farver og på tonet
godt papir - fylder de første godt 50 sider. De
akvareller, som regnes for færdige, er gengivet i
fuld størrelse (dvs. ca. 17 x 15 cm), skitserne er i
halv størrelse. Stilen er den typiske for det ro
mantiske prospekt med en tydelig markeret for
grund ved en høj, træer eller gærder, bag hvilke
landskabet åbner sig med præsentable bygnin
ger, bløde bakker, vandløb, køer og malkepiger
som staffage. Ved at følge billederne kan man
umiddelbart begive sig ud på en romantisk rejse
fra Hørsholm til Helsingør med afstikkere ind i
landet og videre op langs nordkysten.
Det umiddelbart indbydende ved bogen er sik
ret ved at bringe alle billederne med kommenta
rer forrest, men efter min mening får man mere
ud af den, hvis man læser de små kapitler bagi
bogen først. Her sættes nemlig kunstneren, fa
milien og billederne ind i tid og rum, og et godt
afsnit om den florissante handelsperiode, høj
konjunkturen i slutningen af 1700-tallet, ansku
eliggør de økonomiske og kulturelle forudsæt
ninger for de landskabelige herligheder, som dis
se akvareller gør charmerende reklame for. Et
udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1768
og et kort med markering af de steder, hvor Jon
quiéres har været aktiv med papir, pen og farver,
afrunder indtrykket af en æstetisk og nyttig
publikation, der virkelig rækker udover udstil
lingerne, og som vil give illustrationsideer til
nye værker om perioden.
Margit Mogensen
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På sporet 1847-1997. Jernbanerne,
D SB og samfundet. Poul Thestrup:
Dampen binder D anmark sammen, bd.
1 (til 1914), Steen Ousager: Krige og
fornyelse, bd. 2 (1914-1950) og Hans
Chr. Johansen: Jernbanerne i bilis
mens skygge, bd. 3 (1950-1997), Oden
se, Jernbanem useet, 1997, 1194 s., ill.
995 kr.
Bortset fra kongehuset findes der næppe et hi
storisk emne i Danmark, der er så grundigt be
skrevet som vore jernbaner. Og selv kongehuset
har endnu ikke fået tildelt en så fornem bog som
det her foreliggende storværk om Danmarks
jernbaner fra »tidernes morgen« til i dag.
Der er mange gode grunde til den overvælden
de interesse for jernbanernes historie. Først og
fremmest er banerne indbegrebet af den nye tid
- teknisk, økonomisk og politisk. Men æstetik
ken, skønheden må også tilskrives en betydelig
rolle. Det er så smukt, dette kraftfulde, nærmest
potente, røgdampende lokomotiv. Og til jern
skinnerne og damplokomotivet knyttes en hel
række andre herlige konstruktioner fra ingeniø
rernes elegante, smukt svungne jernbanebroer
til plakatkunstnernes vidunderlige plakater.
Endelig er det elementært at pege på jernbaner
nes betydning for landskabsbilledet, hvor en
sammenligning mellem en 2 x 3-sporet motorvej
og en skinnebelagt jernbanestrækning vel altid
vil falde ud til sidstnævntes fordel.
Man må med det samme fastslå, at På sporet
fremstår som en overdådig præsentation af den
fotografiske og kunstneriske udfoldelse, som
jernbanerne har afstedkommet. Tre-bindsvær
ket er et sandt overflødighedshorn af billedmæssig dokumentation. Hvad plakatkunsten angår,
viser det rigt illustrerede storværk, at næppe
nogen anden erhvervsgren har gjort så meget ud
af design og kunstnerisk udtryk - og med så lyk
kelige resultater.
Bogværket er blevet til på den afdøde histori
ker Tage Kaarsteds initiativ. Med sædvanlig
målrettet fremsynethed foreslog Kaarsted alle
rede i 1991, at DSB markerede 150-jubilæet for
åbningen af Danmarks første jernbane, København-Roskilde i 1847. Forslaget medførte, at
DSB i perioden 1993-1997 afsatte midler til ud
givelse af det foreliggende værk i Jernbanemu
seets regi. Og lykkeligvis har DSB og den ned
satte redaktionskomité lagt vægt på, at værket
skulle omhandle jernbanehistorien som helhed
og ikke kun etatshistorien. Det store værk er et
resultat af en imponerende forskningsindsats af
tre flittige odenseanske historikere. Projektets
seriøsitet understreges af de tre foto-portætter
af forfatterne på smudsbindets bagside. Det er
skam alvor det her, synes de at sige, og de tre

herrer har bestemt skrevet et dybtgående værk
om vore jernbaner. Alene litteraturlisten, som
stort set kun omfatter danske værker, optager
45 sider i to spalter eller i alt omkring 2.760
jernbanehistoriske værker. Det understreger
den overvældende interesse for jernbanerne i
Danmark. Nu afdøde jernbaneentusiaster som
f.eks. politimester Birger Wilcke og frimærke
handler Peer Thomassen er repræsenteret i lit
teraturlisten med henholdsvis 39 og 41 bøger om
Danmarks jernbaner.
Ifølge forordet er bogens hovedtema samspil
let mellem samfundet og jernbanerne. Det er jo
en både smuk og rigtig tanke, der desværre
straks begrænses af storværkets gennemgående
problemstilling, som er formuleret på følgende
måde: »I hvilke perioder, om overhovedet nogen,
[har] de danske jernbaner direkte kunnet forren
te den investerede kapital«. Bogens slutord be
svarer dette spørgsmål entydigt, men også uen
deligt perspektivtløst: Nej, det har ikke kunnet
betale sig, idet »Jernbanerne som helhed har
været en underskudsforretning gennem næsten
hele deres levetid«. Hvilken betydning banerne
så har haft ligger underforstået i, at man trods
alt kan skrive 1.194 sider om dansk jernbanehi
storie.
Der er således grund til at se lidt nærmere på
bogens opbygning. Bind 1 er skrevet af Jernba
nemuseets leder Poul Thestrup. Det 480-sider
store bind dækker perioden frem til 1914. Bin
det er opdelt i fem hovedkapitler. Første kapitel
skildrer baggrunden: Dampmaskinen og de før
ste dampdrevne vogne frem til George Stephen
sons lokomotiver. Ad søvejen med Danmarks
første dampskib Caledonia nærmer vi os Dan
mark. Rigtignok bliver vor første jernbane an
lagt i Tyskland: Kiel-Altona-banen i hertugdøm
met Holsten blev åbnet i 1844 under det officiel
le navn Kong Christian den Ottendes Østersø
Jernbane. Dette faktum har dog ikke forhindret,
at det er jernbanen København-Roskilde fra
1847, der altid - og altså også i denne bog - fej
res som begyndelsen på Danmarks jernbanehi
storie. At banen tilmed var et privat aktiesel
skabsanliggende, som først blev overtaget af sta
ten i 1867 handler bogens andet kapitel om. I
dette kapitel redegøres grundigt for udviklingen
af det tidlige jernbanenet og især det grundlig
gende spørgsmål om privatbaner kontra offent
lig jernbanedrift. I tredie kapitel beskrives
statsmagtens overtagelse af jernbanedriften på
hovedbanenettet og udbygningen af det lands
dækkende jernbanenet i et tæt samspil mellem
offentlige og private interesser i perioden 18681880. Tiden frem til 1894 behandles i kapitel 4.
Der er tale om en stilstandsperiode med relativt
få nye baneanlæg. I 1885 blev statsbanerne sam
mensluttet under fælles ledelse med N.H. Holst
som første generaldirektør for De Danske Stats
baner.
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Under den sigende overskrift Bane til hver
mands dør handler bogens sidste kapitel om ud
bygningen af nettet i højkonjunkturperioden
1895-1914. Periodens store jernbanebyggeri tog
sigte på, at hele landet skulle dækkes af jernba
ner. Det var privatbanernes blomstringstid: I
henhold til jernbanelove 1894 og 1908 blev nye
private baner anlagt overalt i landet med bety
delig statsstøtte. De fleste af denne periodes
jernbaner er siden blevet nedlagt. Perioden er
karakteristisk ved den evigt tilbagevendende
problemstilling i Danmark: Østdanmarks »dårli
ge samvittighed« over for det økonmiske svage
Vestdanmark. Man kan sige, at banerne blev an
vendt som egnsudvikling, længe før man officielt
opfandt begrebet.
Jernbanernes politisk-økonomiske historie
samt udviklingen af materiellet fra de første pri
mitive jernbanevogne til de imponerende eks
preslokomotiver indtager naturligt nok hoved
rollen i Poul Thestrups første bind. Mere sted
moderligt behandles jernbanernes kulturhisto
riske, kunstneriske og arkitektoniske betyd
ning. Stationsbyerne og stationsarkitekturen
samt emner som design og formgivning vies kun
få sider. Det kan man dog næppe bebrejde forfat
teren, og det enestående og mangfoldige billed
materiale kompenserer i nogen grad for savnet
af en redegørelse for jernbanernes socio-kulturelle betydning og de af banerne afledte sam
fundsmæssige impulser.
Bind 2 er skrevet af historikeren Steen Ousager, der skriver i et godt og klart sprog og ind
imellem evner at distancere sig fra det politisk
økonomiske tyngdepunkt, der har været vær
kets hovedsigte. Krige og fornyelse er titlen på
bind 2, der omfatter perioden fra 1914 til 1950.
Ved udbruddet af første verdenskrig var bane
nettet med ganske få undtagelser fuldt udbyg
get. Periodens hovedproblem er den opdukkende
konkurrence fra andre transportformer og her
med hovedspørgsmålet om varetagelsen af jern
banedriften som forrretning. Værkets fem kapit
ler omfatter følgende: Jernbanevæsenets struk
tur og kravet om modernisering omk. 1914 (kap.
1). Banerne under 1. verdenskrig, nye projekter
og krigskonjunktur (kap. 2). Jernbanerne i mel
lemkrigstiden, hvor den stigende konkurrence
fra omnibusser og lastbiler bragte banerne i de
fensiven (kap. 3). Under generaldirektør Peter
Knutzens ledelse i trediverne gennemgik DSB
en større modernisering, der atter bragte jern
banerne i offensiven i kampen om kunderne fra
såvel erhvervslivet som den private passager
transport. Motorisering, anlægsarbejder, herun
der de nye broer og DSBs anvendelse af rutebi
ler og lastvogne medvirkede altsammen til at
banerne ved udbruddet af anden verdenskrig
stod relativt stærkt (kap. 4). Bogens sidste kapi
tel handler om banerne under besættelsen, hvor
man - ganske som i andre dele af det danske
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samfund - hurtigt tilpassede sig de nye krigsvil
kår, og dygtigt forstod at udnytte mulighederne.
Bogen afsluttes som rimeligt er med en diskus
sion af retsoprøret, hvor generaldirektør Peter
Knutzen var en af de embedsmænd, der betalte
prisen for de danske politikeres feje politik un
der besættelsen. Samtidig oplevede jernbanerne
den sidste opblomstring i de første fredsår, hvor
bilismen endnu var hæmmet af benzinmangel
og krigsrestriktioner.
I 3. bind Jernbanerne i bilismens skygge ven
des tilbage til det politisk-økonomiske udgangs
punkt. Hovedsagen er, som titlen antyder, »kam
pen« mellem jernbanerne og bilerne. Jernbane
driftens stagnering og nedlæggelsen af en lang
række banelinier modsvares af rutebiler, lastbi
ler og privatbilismens vækst i 1950’erne og 60’erne. I det første kapitel redegøres for 1950’ernes
trafikpolitik og transportudvikling. Dernæst ka
pitel 2, der handler om jernbanedriften i vækst
samfundet og i kapitel 3 om færger og broer i det
moderne samfund. Kapitel 4 drejer sig om DSBs
øvrige blomstrende virksomhed som rutebilejer,
rederi, rejsearrangør og restauratør. Et grundigt
kapitel 5 er koncentreret om statsinstitutionen
DSBs organisation, personale og økonomi, og en
delig afsluttes med en redegørelse for samfunds
udviklingen set i jernbaneperspektiv. Har det
moderne samfund på vej mod et nyt årtusinde
brug for jernbaner ? Svaret er ikke entydigt, og
forfatteren lader svaret blæse i vinden.
Forfatteren, Hans Chr. Johansen, der er pro
fessor i økonomisk historie ved Odense Univer
sitet, udmærker sig som den registrerende hi
storiker, der nøgternt redegør for den udvikling,
vi kan aflæse i Danmarks Statistiks årlige rede
gørelser for jernbanedriften. Den ualmindeligt
tamme og vattede afslutning på storværket un
derstreger i realiteten problemet. Økonomen
Hans Chr. Johansen har ikke ønsket at indgå i
den mere dybtgående debat om jernbanernes be
tydning for samfundet som helhed. Forfatteren
erkender selv dette. Først fastslås, som tidligere
nævnt, at jernbanerne gennemgående har været
en underskudsforretning. Men derefter frem
hæves, at jernbanerne formodentligt bør vurde
res bredere i lyset af deres »samfundsmæssige
nyttevirkning«. Desværre undlader forfatteren
denne vurdering. Storværket dokumenterer dog
i sig selv, at banernes samfundsmæssige og kul
turhistoriske betydning ikke bør undervurderes.
Men eftersom den økonomiske side af sagen har
fået tildelt hovedrollen i dette værk, så undlades
diskussionen om banernes overordnede sam
fundsmæssige betydning. Med forordet in mente
er det nok værkets største svaghed, at samspil
let mellem jernbaner og samfund bliver under
ordnet den liberalistiske grundholdnings inte
resse i banernes afkast og forrentning.
I så henseende er det lidt ærgeligt at se, hvor
dan jernbanernes betydning for kunst og design
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er blevet nedprioriteret til trods for, at værket
bringer et utal af fremragende illustrationer af
DSBs plakatkunst og en lang række fotos af sta
tionsbygninger, hvis fremragende murstensarki
tektur står som indbegrebet af det bedste i
dansk arkitektur siden slutningen af forrige år
hundrede. Det er næsten som om forfatterne
med det storartede billedmateriale har følt, at
de har redegjort for statsbanernes arkitektur og
kunsthistorie. Og det er desværre karakteristisk
for værket, at statsbanernes første arkitekt
N.P.C. Holsøe (1826-1895) kun omtales i en bi
sætning som den da næsten blinde arkitekt, der
tegnede Helsingør Station i sin pragtfulde nyre
næssance. Dette til trods for at Holsøe stod bag
alle tidlige danske stationsbygninger. Hans af
løser Heinrich Wenck får en noget mere fyldig
omtale, uden man kan påstå, at denne fremra
gende arkitekt, hvis stationsbygninger havde
betydning langt uden for jernbanernes kreds til
deles en rolle som fortjent. Helt galt - og beteg
nende for det svage bind 3 - er det, at statsba
nernes sidste store arkitekt Jens Nielsen (19371992) overhovedet ikke omtales. Som designchef
løftede Jens Nielsen De Danske Statsbaner op
til verdensberømmelse for design og funktiona
lisme.
Med sin vægt på den driftøkonomiske side af
sagen har værket en række andre indbyggede
svagheder. »Jernbane-freaks« vil formodentlig
savne noget mere om køreplaner, billet- og takst
systemer. Det er som bekendt ikke helt let at
være bruger af de offentlige transportmidler i
dag, og man kunne godt tænke sig mere dybt
gående overvejelser over de tanker, der ligger til
grund for HT-systemet for hele landet.
Bogværket gengiver en række af periodens
store jernbanemalerier. Derimod er jernbanerne
i skønlitteraturen blevet fuldstændig ignoreret.
Med forfatternes nøgterne økonomisk-registrerende udgangspunkt indebærer det også, at sta
tionen som mødested, selskabeligt samlings
punkt og centrum i de nye byer, stationsbyerne,
stort set lades uomtalt. Lad være at hovedvær
ker i dansk litteratur som Herman Bangs Ved
Vejen (1886) og Emil Bønnelyckes Lokomotivet
(1933), ikke berøres, men det betyder trods alt,
at historikernes vision om at skildre jernbaner
ne og samfundet i hovedsagen bliver til en skil
dring af jernbanernes økonomiske historie.
Jernbaner er fotogene og taknemligt stof for
historiske mennesker. De fortjener - som i dette
smukke tre-bindsværk - at blive behandlet med
respekt, men jernbanerne er mere og andet en
tør statistik og økonomi. De er udtryk for det
bedste i vort moderne samfund: Jernbanerne er
og bliver fornemme repræsentater for det nød
vendige samspil mellem teknik, kultur og øko
nomi.
Niels Peter Stilling

Helga Dragsted: Med Sygeplejen rundt
i verden, Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
1998,144 s. 178 kr.
Hvorfor er denne historie interessant for andre
end forfatterens nærmeste, var min første tan
ke, da jeg modtog bogen. Efter nærmere læsning
må jeg sige, at det er værd at bruge lidt tid på
denne erindringsbog, som især bliver interes
sant, hvis den læses som kvindehistorie. Erin
dringsbøger kan meget let blive mere private
end offentlige, og er kun vedkommende for an
dre, hvis de indeholder nye og anderledes per
spektiver. Styrken i erindringslitteratur er, at
den gør usynlige borgeres historie synlig, og fle
re erindringsbøger fra samme tidsperiode kan
tilsammen give et nuanceret billede af livet.
Med Sygeplejen rundt i verden følger alderens
kronologi, begyndende med barndomshjem og
opvækst. Afsnittet er nødvendig baggrund for at
forstå forfatterens senere liv. Hun voksede op i
Salling som landmandsdatter i en stor børneflok
og var ti år, da faderen døde. Denne situation
gav hende indsigt i de sociale konsekvenser for
familien, fordi moderens eneste mulighed for at
forsørge sine børn, blev et nyt og ulykkeligt æg
teskab med en yngre landmand, som drev går
den. Som ung gennemgik forfatteren langvarige
infektionssygdomme, som muligvis inspirerede
hende til at blive sygeplejerske. Livet som syge
plejerske var meget aktivt, og forfatterens sam
fundsansvar sås i hendes deltagelse i modstands
bevægelsen, og valg af arbejdsområder efter kri
gen, hvor hun arbejdede som sygeplejerske i
flygtningelejre forskellige steder i Europa. Driv
kraften i arbejdet var eventyrlyst (udlængsel)
samt ønsket om at være noget for andre. Et klas
sisk argument for at vælge sygeplejen også i
dag.
Hun blev kendt med og kendt for sit internati
onale sygeplejerskearbejde, og det var især ar
bejdet med børn, der fik hende til at vælge vide
reuddannelse til sundhedsplejerske. Hun blev
skolesundhedsplejerske i Esbjerg, og beskrivel
sen af dette arbejde bærer præg af solid menne
skelig og faglig erfaring og kærlighed til børne
ne. I denne stilling havde forfatteren flere perio
der med orlov for at udføre internationalt hjæl
pearbejde. Et arbejde, der har ført forfatteren til
både Indien og Afrika i politiske urolige tider,
hvor andre foretrak at blive hjemme. Dog havde
hun i den sidste internationale arbejdsopgave
mest lyst til at sige nej, men følte et ansvar for
at udføre arbejdet, og så gjorde hun det naturlig
vis. Havde hun svært ved at sige nej - eller var
det forfatterens ansvarsfølelse overfor verdens
svageste, hun ikke kunne sige nej til? Erindrin
gen inddrager også noget af det private liv, som i
bogen har den funktion, at det sætter forfatte
rens kvindelige arbejdsliv i perspektiv. På mig
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virker det, som forfatteren har stræbt meget ef
ter at kunne klare sig selv- skabe egen tryghed en tryghed hun ikke havde lyst til at sætte over
styr i et ægteskab, selv om der var tilbud nok.
Forfatteren viser, hvordan en kvinde i en periode
i Danmark, hvor kvinder helst skulle gifte sig og
få sunde og raske børn, kunne leve et selvstæn
digt, frit og særdeles indholdsrigt liv, hvor både
samfundsansvar og forpligtelse blev varetaget.
Min eneste anke mod bogen er den sproglige
fremstilling, for den lover læseren mere end den
kan holde, eller sagt på en anden måde, erin
dringen fremstilles i små fortællinger, som ikke
alle har en afslutning, derfor må læseren selv
gætte sig til noget af forfatterens historie.
Bente Sigvaldsen

Verner Bruhn, under medvirken a f
Hans Kelstrup: Det skæve træ. Træk a f
ungdomsforeningernes og gym nastik
foreningernes historie efter 1945, udgi
vet af Danske G ymnastik og Idræ ts
foreninger, 1997, 413 s., ill., 435 kr.
Dansk idrætshistorie er en relativt ny disciplin,
som eksisterer under lidt besynderlige forhold.
Den dyrkes af en mindre gruppe entusiaster, og
har efterhånden tilkæmpet sig en plads i dansk
kulturhistorie, men er underligt upåagtet af den
bredere offentlighed. Når dette forhold kan be
tegnes som besynderligt, så skyldes det, at snart
sagt enhver dansker på et tidspunkt i livet har
været aktiv i en idrætsforening, for ikke at tale
om den betydelige del af befolkningen, som ak
tuelt er medlemmer af en forening. Man turde
således mene, at der ville være et stort publikum
til den idrætshistoriske litteratur. Det er imid
lertid ikke tilfældet. Sagen er formodentlig den,
at de, der er interesseret i idræt, som hovedregel
ikke er interesseret i historie, og omvendt. Men
skønt netop idrættens publikum kan siges at
svigte idrætshistorien, så produceres der fortsat
idrætshistorie af høj kvalitet.
Det skæve træ hører til denne gruppe. Titlen er
hentet fra Kant. Det er et par erfarne forfattere,
der har skrevet den 413 sider store bog: Verner
Bruhn, der på mange måder ryddede vejen med
Plint og talerstol, 1979, og Hans Kelstrup, på én
gang aktør i historien - som De danske Gym
nastik- og Ungdomsforeningers repræsentant i
Dansk Ungdoms Fællesråd (s. 348) - og en grun
dig indsamler af kilder. Bogen har sin baggrund
i, at De danske Gymnastik- og Ungdomsforenin
ger og senere Danske Gymnastik- og Idrætsfor
eninger, på et tidspunkt bad Hans Kelstrup om
at interviewe en række ledere fra ungdoms- og
idrætsorganisationerne, således at disse menne
skers erindringer blev bevarede. Dette arbejde
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resulterede i interviews med omtrent 50 perso
ner, der alle havde spillet en vigtig rolle i dansk
idrætsliv, og på et tidspunkt opstod tanken om,
at materialet burde gøres tilgængeligt for en
større kreds. En udgivelse af interviewene ville
blive for fragmentarisk, hvorfor man allierede
sig med Verner Bruhn, der med udgangspunkt i
Kelstrups materiale, sammen med foreningsar
kiverne og supplerende kilder, påtog sig at give
en mere sammenhængende skildring af de folke
lige foreningers historie efter 1945. Resultatet
blev den foreliggende bog, hvor det ikke er de en
kelte idræts- og ungdomsforeningers historie
der skildres, men landsorganisationernes, hvil
ket kort sagt vil sige en redegørelse for arbejdet
i De danske Ungdomsforeninger, De danske
Gymnastikforeninger og De danske Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforeninger, herunder den
udvikling der førte til, at de to første i 1965 blev
slået sammen til De danske Gymnastik- og Ung
domsforeninger, frem til 1992, hvor de folkelige
landsforeninger blev samlet ved dannelsen af
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, og ti
den derefter.
Det er en grundig redegørelse, Bruhn og Kel
strup har skrevet. Indledningsvis gør man sig
den prisværdige ulejlighed at definere begreber
ne idræt og sport, som - skønt de idag bruges i
flæng - rummer fundamentale forskelle. Mens
idræt havde sit særlige indhold ved at fastholde,
at der var et højere mål med at dyrke legems
øvelser, nemlig at forme det hele menneske, var
sport karakteriseret ved resultatorienteret re
kordjageri (s. 10-11). Og skønt også Bruhn og
Kelstrup hævder, at der i dag ikke skelnes mel
lem begreberne, »selv om der sikkert stadig er
nogle,« for hvem ordene rummer betydningsfor
skelle, så viser også den nyeste debat, at netop
forskellen kan bringe sindene i kog, som forfat
terne da også selv demonstrerer s. 326, med dis
kussion affødt af Olav Ballisagers provokerende
påstand om, at der også på den folkelige gym
nastiks område findes en elite, skabt af konkur
rence.
I bogen kommer man tæt på historiens enkel
te aktører, på forhandlinger og beslutningspro
cesser, på livet i foreninger og bestyrelser, men
idrætshistorien står ikke alene. Hvert kapitel
indledes med en kort redegørelse for generelle,
samfundsmæssige forhold, og for de elementer,
der kendetegnede udviklingen i den givne perio
de, og hvilken effekt denne udvikling havde på
det folkelige foreningsarbejde. I ekspresfart op
rulles udviklingen fra 1960’ernes hippiekultur
til bz-bevægelsen (s. 196-198). Det er gjort ord
knapt, og alligevel sidder man som læser med
indtryk af, at man har fået det hele med. Også
med hensyn til bogens egentlige ærinde føler
man sig på sikker grund. De mange stridighe
der, som tilløbene til sammenlægningerne affød
te, afdækkes grundigt og overbevisende. Der er
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ikke det mindste spor af konfliktangst i Det
skæve træ; nærmere har forfatterne sat sig for at
trænge til bunds i enhver uoverensstemmelse,
der måtte have betydning. Måske derfor føles
det som lidt af et antiklimaks, forfatterne ufor
skyldt, når man på s. 381 når målet, stiftelsen af
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, »efter
en debat så rolig som en altergang.«
Bogen er rigt illustreret, måske lidt for rigt.
Visse fotos er tilsyneladende blot til stede for at
illustrere statistik eller tendens, som billedet af
en Fergusontraktor s. 26, eller dilettantforestil
lingen s. 61. Billedet af en finsk krigskirkegård
s. 41 er decideret overflødigt, hvilket eksempel
vis også gælder den læsende ungersvend s. 270,
og de badende børn s. 296. Desuden er der irrite
rende mangelfuld datering og stedsangivelse
ved adskillige fotos. Billedfortegnelsen s. 404405 hjælper ikke i den sammenhæng. Oversig
ten over litteratur og kilder er ukomplet, men
dog udarbejdet, idet man gøres opmærksom på,
at der findes manuskripter med komplette kil
dehenvisninger i Danske Gymnastik- og Idræts
foreningers arkiv i Vingsted og i De folkelige be
vægelsers Bibliotek og Arkiv i Ollerup. Hvorfor
man i bogen har udeladt en allerede udarbejdet,
komplet kildefortegnelse får stå hen i det uvisse,
når man dog har gjort sig den ulejlighed at brin
ge et register, og iøvrigt sender den store bog på
gaden med fem blanke ark til slut. Den littera
turliste, der så er i bogen, er samlet for henholds
vis s. 7-190, og s. 191-395, angiveligt for at lette
oversigten. Det gør den ikke. Listen har karak
ter af kommenteret bibliografi, i stil med Gyl
dendals Danmarkshistorie »for universiteter,«
men mangler i forhold til denne den samlede, sy
stematiske litteraturoversigt. Oversigten over
utrykte kilder angiver organisationernes og en
kelte personarkiver, men ikke en fortegnelse
over Hans Kelstrups optagelser, der blot nævnes
som en række interviews på bånd, placeret i
Vingsted. Det var jo dog disse optagelser, der for
anledigede bogen; en oversigt havde været rele
vant.
Disse anker må imidlertid ikke overskygge, at
landsorganisationerne med denne bog har fået
skrevet deres historie bedre og mere indgående,
end nogen monografi om den enkelte organisa
tion ville kunne give, ikke mindst fordi man her
har kunnet holde organisationerne op mod hin
anden og fremstille modsætningerne i forenings
kultur i skarpere lys, således at det essentielle i
de enkelte organisationer står klart. Det skæve
træ tjener Verner Bruhn, Hans Kelstrup og udgi
veren Danske Gymnastik- og Ungdomsforenin
ger til ære; resultatet har været umagen værd.
Den fornemt producerede bog vil, jf. indlednin
gen til herværende anmeldelse, næppe kunne
tjene sig selv ind igen. Men dansk idrætshistorie
er blevet et væsentligt værk rigere.
Henrik Gjøde Nielsen

Niels Hørliick Jessen, Anders Myrthue,
Per Grau Møller og Erland Porsmose
(red.): Landdistrikterne 1950-2050,
Odense Universitetsforlag, 1998, 155
s., 175 kr.
Det 14. Bebyggelseshistoriske symposium blev
afholdt på Odense Universitet i 1995. Landdi
strikterne efter 1970 var temaet, der blev be
handlet både historisk etnologisk og national
økonomisk. Skal landdistrikterne være stedet
for produktion, rekreation eller beboelse? Skal
det være en bymæssig tankegang, der skal
præge udviklingen eller en landbomæssig? Skal
de være planlagte eller vilde?
Artiklerne er meget forskellige, både i deres
emnevalg og deres tilgang. De spænder lige fra
Svend Erik Larsens filosofiske artikel om by
landskaber i landdistrikterne, Erland Porsmo
ses historiske artikel om fritidslandskabet og
Niels Karl Sørensens nationaløkonomiske be
tragtninger om landbrugets udvikling over case
studies af den historiske bebyggelsesudvikling
på Fyn af Per Grau Møller, afviklingen af en
husmandskoloni på Als af Gunnar Solvang og
fremkomsten af forstaden Tarup - Pårup ved
Odense af Johs. Nørregård Frandsen til mere
ideologiske indlæg om landbrug, landskab og
bygninger i fremtiden af Esben Hedegaard og
Jørgen Primdal.
Niels Karl Sørensen redegør i sin artikel for,
at landbruget står for 3% af økonomien i Dan
mark, udgør ca. 4 % af arbejdsstyrken, at kun
30% af de eksisterende stuehuse bebos af fuldtidsbønder (resten bebos af deltidsbønder eller
folk, der 100% henter deres indkomst i byen)
men at landbruget ikke desto mindre præger
63% af landskabet. At så få kan sætte deres
præg på så meget, det må skabe et modsæt
ningsforhold. Det leder næsten tanken hen på
U-lande, hvor 4% af befolkningen meget vel kan
eje over halvdelen af jorden. Men associationen
holder ikke. I Danmark er det nærmest modsat.
Det er de 4% der er under pres. Det er deres livs
stil og livssyn og landskabsforståelse, der an
fægtes af byen og dens måde at forstå verden på.
Udviklingen af denne byens logik og dens kon
sekvenser for resten - altså landdistrikterne,
beskriver Svend Erik Larsen utroligt fængslen
de i sit indlæg om »Bylandskabet i landdistrik
terne«. Han mener, at urbaniteten er et bestem
mende grundvilkår over hele verden. Det er her
fra det defineres, hvad landet skal bruges til, og
hvor grænsen for de forskellige funktioner skal
ligge. Byfolkene har ikke noget direkte forhold
til produktionen/funktionen af landet, men bru
ger det som oplevelses- og illustrationsmateria
le. Det være sig madpakketure i nærmeste skov
eller oplevelsesrejser til fjerne tropeøer.
Han opstiller et modsætningsordpar til forstå-
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else af de modstridende opfattelser af landskab/natur, som findes i den vestlige kultur. Den
agrare opfattelse og den arkadiske, svarende til
modsætningen mellem naturen, som det sted,
hvor mennesket kan være produktivt - og natu
ren, som det sted, hvor mennesket kan reparere
på de mentale og fysiske skader, som der rå byliv
påfører, dvs. naturen som refugium. Han fort
sætter modstillingen i ordpar som: god - ond,
dum - smart, land - by. Han viser, hvordan disse
opfattelser først i nyeste tid er blevet modsæt
ninger. For Cicero var alt frembragt. Også det
menneskeskabte var underlagt naturens love og
dermed en del af naturen. Bearbejdning og der
med arbejde fremmedgjorte ikke mennesket fra
naturen. Aristoteles mente, at alle ting havde
sine steder (genius loci). Der var steder , som var
bedst til byer, steder bedst til landbrug, steder
til kontemplation (rekreation). Stedet var ikke
vilkårligt, men nødvendigt.
Denne forestilling om, at alt har sin naturlige
plads, bryder man i følge Svend Erik Larsen
fuldstændig med i renæssancens natursyn, som
er baseret på en mekanisk naturopfattelse og
dermed på alment gældende love. Alle steder
kan være lige gode. Mennesket kan gøre, hvad
det vil, hvor det vil. Dyrke heden op, bosætte sig
i kote minus 5 bag diger, bygge sommerhuse på
den yderste pynt. Såvel det agrare som der arka
diske natursyn optræder i renæssancen, men
begge perioder gøres naturen til genstand for
den tilfældige, ikke-stedbundne menneskelige
indgriben, et forhold, der også gælder for natur
synet i oplysningstiden, i romantikken og i
marxismen. Mennesket distancerer sig fra natu
ren gennem arbejde - bliver fremmedgjorte. Og
så er det den planlagte natur kommer ind i bille
det. Parken eller de genetablerede å-slyng. Her
er alt kunstigt frembragt, men det ser ikke så
dan ud. Her kan mennesket igen opleve »natu
ren«.
Genetableringer og fredninger er planlæg
ning, hvor man ønsker at vise et fænomen, som
ikke overlever af sig selv, fordi det ikke nødven
digvis er på sit naturlige sted. Der fredes, fordi
man vil kunne bestemme, hvad det må ske og
ikke må ske indenfor fredningens afgrænsning.
Det er en ny grænsedragning. Før kunne der
bygges, fiskes, dyrkes, jages, nu skal der, og skif
tet sker, når stedet i sig selv ikke definerer
grænsen for sine funktioner. Så skal der plan
lægges. Så er det legitimt at frede. Besynderligt
nok kommer forfatteren slet ikke ind på den de
mokratiske tankegang, der også ligger bag fred
ning. Det skal ikke kun være pengenes magt,
der afgør, hvad der skal ske, hvem der skal kun
ne færdes hvor, osv.
Svend Erik Larsen behandler ligesom Johs.
Nørregaard Frandsen også den planlægnings
mæssige modsætning, der ligger imellem Ebene
zer Howards havebyer og Le Corbusiers bolig
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bjerge (megapoler), modsætningen mellem at
brede beboelserne ud over hele det eftertragtede
land eller samle dem og dermed holde den vilde
natur vild. I det hele taget kan Svend Erik Lar
sens artikel læses som en nøgle til hele bogen.
På den måde kommer Jørgens Primdals indlæg
om »Landbruget og landskabet - aktuelle udvik
lingstendenser«, hvor han ønsker reguleringer
hen hver peberet gror, og Esben Hedegaards ar
tikel om »Landbrugets bygninger og landskab i
fremtiden; et debatoplæg« til at fremstå som
partsindlæg, der forsvarer den agrare opfattelse
af landskabet og landbrugets produktionsbyg
ninger, der hvor det fødeproducerende aspekt er
vigtigst i en evt. afvejning af interessemodsæt
ninger.
Johs. Nørregaard Frandsen har skrevet en
meget spændende gennemgang af udviklingen
af en forstad, en soveby, en grænsesprænger, bypå-landet eller land-i-byen, alting og ingenting,
total uplanlagt og overraskende for beslutnings
tagerne i 60’erne og 70’erne, sognerådsafmagt og
entreprenøreldorado. Han beskriver, hvordan
folkevandringen til forstaden sker fra byen (1
million mennesker), mens kun V4 million flytter
fra gård til andet bosted, f.eks. forstad. Det er
altså byfolk, der bor i forstæder, og de gør det,
fordi der bliver flere danskere i perioden
(650.000), fordi de bliver rigere og får bil. Parcel
huset er drømmen om lys, luft og familiær pri
vathed tæ t ved naturen. Det gamle agerdyrken
de folk stikker hovedet frem i huspynten: Vogn
hjul og hammeltræk på gulstensgavlen bag li
gusterhækken. Det er de samme idealer og
drømme, der får folk til at anskaffe sig hus num
mer to: Sommerhuset. Arbejdsliv og fritid skal
adskilles, om det så kun bliver i weekenderne og
ferierne, fordi der nu skal skaffes til afdrag på to
huse.
Per Grau Møller viser med sit materiale, at
der sker en selvforstærkende udvikling eller af
vikling af landdistrikterne. I »T-et« mellem Mid
delfart og Nyborg og Svendborg med Odense
som skæringspunkt sker udviklingen, der kom
mer arbejdspladserne, der låner realkreditinsti
tutionerne penge til byggeri. Planlægger man
ikke arbejdspladser på landet, vil det blive affol
ket og overgå til rekreative formål. Man kan se,
at den nuværende udvikling vil komme til at be
tyde at det fynske »T« bliver til én stor haveby og
resten af Fyn bliver til det rekreativt definerede
land, der sætter det urbane i relief og danner
rammen om de rekreative aktiviteter, som Er
land Porsmose omtaler i sin artikel om »Fritids
landskabet - det nye kulturlandskab«. Hans
perspektiv for udviklingen er ganske klar. Dan
mark er én stor have med rekreative reservater.
Herved bevares den gamle middelalderlige op
deling af landet i produktionssteder (her altså
også beboelser) og herligheder. Herlighederne er
nu lig med fritidslandskabet.
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I beretningen om ændringerne i en husmands
koloni rejser Gunnar Solvang spørgsmålet om,
hvorfor folk flytter til landet, når de ikke vil
være landmænd? Deres sociale samvær er for
ham at se kun overflade, alle husholdninger
kunne fint klare sig alene. Han giver ikke noget
svar. Men for mig at se, ligger noget af svaret i
den enkle kendsgerning, at der er ledige beboel
ser på de tomme produktionsgårde, og de ligger
på herlige steder, der ellers er uopnåelige for en
ikke-landmand. Bilen er opfundet og vejene byg
get, og i følge gældende ideologi skal alting skal
kunne finde sted alle steder. Det være sig i lan
dets yderste kartoffelrække eller ved det yderste
badenæs. Vi har matrikuleret vort land, og hver

matrikel får i vores tid sit certifikat, sin bestem
melse, fordi vores form for civilisation ikke på
anden vis kan organisere adfærd. Om vi kan
gennem en sådan planlægning, vil tiden vise.
By- og landzoneloven har i hvert tilfælde sat
sine spor. Det åbne land er forblevet beboet som
ved udskiftningen, hvor det stod tomt. Og frem
kommer det gamle spørgsmål, som altid melder
sig ved en fredning: Hvad er det for en tilstand,
vi ønsker konserveret?
Artikelsamlingen er godt nok 3 år gammel ved
udgivelsen, men den rejser vigtige spørgsmål for
alle planlæggere, og den giver en bred vifte af
synsvinkler og forklaringer.
Kirsten Strandgaard
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Dansk Historisk Fællesråds
repræsentantskabsmøde
18. april 1998 på Hornstrup Centret, Vejle
Referat

DHF’s formand Birgit Løgstrup bød
velkommen til repræ sentantskabsm ø
det, hvorefter m an gik over til dagsor
denens første punkt:
1) Valg a f dirigent
Efter forslag fra styrelsen blev Grethe
Ilsøe valgt. Grethe Ilsøe takkede for
valget og konstaterede, at indkaldel
sen til repræ sentantskabsm ødet var
udsendt rettidigt ifølge lovene.
2) Godkendelse a f forretningsorden
Som referent valgtes Birthe Skovholm
og som stem m etællere H erluf Nielsen
og Knud Prange.
3) Godkendelse a f nye medlemmer
Danske
K ulturhistoriske
M useer
(DKM) h a r anmodet om optagelse i
DHF.
DKM’s medlemsskab blev godkendt
af forsamlingen med akklam ation.
4) Beretning
Beretningen blev aflagt af formand
Birgit Løgs trup:
DHF h a r til formål at støtte og styrke
interessen for historie ved
- at fremme sam arbejdet mellem de
tilknyttede landssam m enslutninger,
foreninger og institutioner.
- at følge udviklingen på det lovmæs
sige og adm inistrative område og at
tage politiske initiativer til gavn for
medlemmerne.
- at afholde møder, udgive publikatio
ner m.v.
- a t virke som kontaktorgan overfor
tilsvarende udenlandske og in tern a
tionale organisationer.
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Dette kan formuleres således, a t DHF
skal varetage historiens interesser, set
fra de enkelte medlemmer dvs. de fol
kelige foreninger, universiteterne og
de kulturbevarende institutioner og
set som en symbiose af disse interesser
og hensyn. Hvorfor er det nødvendigt?
Gør det en forskel for sam fundet og for
den enkelte, at historien er levende?
Verden i dag - i hvert fald vores del
af den - kan karakteriseres som den
splittede verden. Vi bombarderes med
informationer og oplysninger, som det
er svæ rt for den enkelte at holde styr
på. Det er såm ænd også svæ rt for ny
hedsformidlerne - pressen, radio, TV,
Internet osv - at holde styr på alle in
formationer, a t skabe overblik, at ska
be orden i kaos.
Her kommer historien ind med sin
mission. Den giver perspektiv. Den gi
ver det udgangspunkt, der kan få de
mange inform ationer til at danne et
forklaringsmønster. Derved bliver den
enkelte ikke fortabt, men perspektivet
gør det muligt for den enkelte at for
holde sig til inform ationssam fundets
bombardement. Historien kan danne
en helhed ud af de mange informatio
ner, der overskyller os. Men den kan og
skal også forholde sig kritisk til de in
formationer og tolkninger, vi udsæ ttes
for.
Historien skal nedgøre myter. Den
skal ved sin kritik pille de falske op
lysninger fra hinanden - og evt. vise
en anden sandhed, hvor det er nødven
digt. Dette kræver, at der er en k u ltu r
arv til stede. At der er forskere, der vil
arbejde med denne kulturarv og stille
den i relation til sam tidens problem
stillinger, så dialogen mellem nutid og
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fortid bliver levende. Og n år der siges
forskere, så m ener jeg alle forskere fra
slægtsforskere til universitetsforske
re.
At vi bruger vores kulturarv eller en
tolkning a f denne til at orientere os i
nutiden, vil ikke og må ikke medføre,
at vi lukker os inde i det danske og
lukker omverdenen ude. Tværtimod
skal vi fra det danske betragte/forholde os til verdenen udenfor. Vi skal
være åbne over for andre lande, andre
nationer og andre mennesker.
Det foregående h a r væ ret min tolk
ning af DHFs formålsparagraf. Jeg
stiller gerne denne tolkning til debat
herefter.
Hvordan har DHF så i det forløbne
år siden sidste generalforsamling søgt
at leve op til vort formål:
DKM
Den første og glædelige meddelelse i
beretningen er, a t Danske K ulturhi
storiske M useer a tte r h ar søgt om op
tagelse i DHF. Det giver DHF den læ n
ge ønskede tyngde og bredde, så vi nu
med rette kan sige, at vi taler med hi
storiens stemme. Dette m ener vi n a 
turligvis også er en fordel for DKM,
der herm ed indtager sin naturlige
plads og sam tidig kommer under vor
aftale med Kort- og M atrikelstyrelsen.
Sem inar
Denne samling af folkelige foreninger,
forskere, arkiver, biblioteker og m use
er h ar givet styrelsen anledning til at
planlægge en konference til efteråret
om Historiens Strategi; - forstået som
en strategi overfor det historieløse
samfund.
Udtalelse
Strategien fra DHF er indtil videre at
forsøge at blande os i lovgivningsarbej
det på de områder, vi opfatter som vore
kerneområder. Derfor h ar vi anmodet
K ulturm inisteriet om at blive optaget
på en udsendelsesliste over høringsbe

rettigede indenfor Arkiv-, Biblioteksog M useumsområdet.
Vi h a r i år - 3. ja n u a r - afgivet en
udtalelse om K ulturm inisteriets be
tæ nkning om bibliotekerne i informa
tionssamfundet. Hovedsigtet i betæ nk
ningen var at åbne op for, at elektroni
ske udgivelser blev indbefattet i biblio
tekernes ansvarsområde. Dette kunne
DHF kun støtte. Derimod var der i be
tæ nkningen nogle overvejelser om
brugerbetaling, som vi m åtte tage af
stand fra. Vores udtalelse lød i sine
centrale afsnit således: »Det danske
biblioteksvæsen har været hurtigt og
effektivt i anvendelse a f elektroniske
medier både i registrering og bestil
lingsadministration. Det har en væsent
lig del a f æren for, at så stor en del a f
den danske befolkning er fortrolig med
de elektroniske medier. Det forekommer
os derfor rimeligt at følge betænknin
gens anbefaling om at indbefatte elek
troniske udgivelser i bibliotekernes a n 
svarsområde med de krav dette stiller
til ændring a f ophavsretten.
Derimod kan en sådan udvidelse på
ingen måde retfærdiggøre indførelse a f
brugerbetaling, selvom det måske kun i
første omgang er på enkelte ydelser. Vi
har i Danmark altid betragtet det som
en demokratisk rettighed, at vi har gra
tis og fri adgang til bibliotekernes in
formation som en del a f den kulturelle
arv. Dette må gælde, hvad enten mate
rialet befinder sig i bogform eller på
det elektroniske medium.
I Dansk Historisk Fællesråds sam 
menhæng vil indførelse a f brugerbeta
ling medføre vanskeligheder for den h i
storiske forskning - både forskning i
lokalsamfundets historie og Danmarks
historien set fra centralt hold. Det er en
vigtig del a f den danske identitet og
nationalfølelse, der hermed kan blive
udsat for indskræ nkning i den frie ud
foldelse, der hidtil har været et kende
tegn for beskæftigelse med historie i
Danmark.
Dansk Historisk Fællesråd vender
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sig derfor stærkt imod indføring a f
brugerbetaling på bibliotekerne. Det vil
ikke gavne udviklingen i informations
samfundet, men skabe et A og B hold«.
Den nye kulturm inister Elsebeth Ger
ner Nielsen h ar i et interview i Week
end Avisen kort efter sin tiltræ delse
u d talt sig imod brugerbetaling: »...det
bliver ikke med en radikal kulturm ini
sters accept«, forsikrer Elsebeth Ger
ner Nielsen.«He/e vores kulturtraditi
on taler imod, at m an skal betale for at
låne bøger. Men selvfølgelig har vi ikke
råd til det hele, og vi må derfor have en
prioriteringsdebat i forbindelse med de
forhandlinger, der hvert år er mellem
kom muner og staten om, hvad pengene
skal anvendes til. Jeg kan dog ikke se,
at bogen skal sættes op overfor de nye
kom m unikationsm idler som Internet
og andet«.
Ophavsret
løvrigt h a r vi ivæ rksat nogle under
søgelser af ophavsretsspørgsm ål efter
ønske fra SLA og bibliotekerne, såle
des at vi kan være parate, n å r det nye
lovforslag foreligger.
Fortid og N utid
Det lykkedes den gamle redaktion at
bringe udgivelsen af Fortid og N utid
på re t køl igen. Vi fik alle 4 hefter fra
1997 inden årsskiftet. Den redaktio
nelle linie, som de gamle redaktører,
Inge Bundsgaard og Michael Gelting,
lagde, var flot og spændende. De lagde
et nyt anmeldelsesbegreb ind i tids
skriftet: Debatanmeldelsen, tem aan
meldelsen, de korte anm eldelser og
udstillingsanmeldelser. De bragte et
rigt og varieret tem a for artikler. Så vi
vil gerne sige dem begge ta k for deres
indsats som redaktører.
D ernæ st vil vi byde velkommen til
den nye redaktion: arkivar M argit Mo
gensen, Rigsarkivet, som også er kendt
for sin indsats som konsulent for DLF
og som netop h a r fået en ph.d. afhand
ling antaget ved Københavns U niversi
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tet, arkivar Karl Peder Pedersen,
Landsarkivet, der sam tidig er formand
for den lokalhistoriske forening på
Østerbro og m useum sinspektør Lene
Floris, der er leder af Holbæk Museum.
Alle tre h a r et godt kontaktnet, som vil
komme Fortid og N u tid til gode. Vi glæ
der os til at se, hvorledes I vil præge
Fortid og N utid. Det første hefte ligger
allerede klar - og det lover godt.
Måske skulle jeg nævne, at vi ud
over en alsidig sam m ensat redaktion
også h a r lagt vægt på, at den første re
daktionsperiode kun er på 3 år. Deref
ter tages der stilling til fortsæ ttelse el
ler ej.
Udgivelser
Vi h a r ikke glemt udgivelserne. I efter
året udsendte vi et medlemsbrev, om
nogle af foreningerne havde lyst til at
indgå i et samarbejde med DHF enten
om et af de projekter, vi h a r på bedding
eller et nyt, som medlemmerne selv er
optaget af. Vi kunne tilbyde know how
med udarbejdelse af m anus sam t fi
nanciering og et salgsapparat. Der var
én henvendelse om at medvirke ved
udgivelsen af biografiske grunddata.
Her h a r vi nedsat en styregruppe til
udvælgelse af e tater til et pilotprojekt.
Projektet bliver sandsynligvis fysisk
placeret ved Landsarkivet i Aabenraa.
Skovhistorien planlægges udgivet i
1998.
Vi er ligeledes gået i gang med en
nyudgivelse af Historie til Salg, der er
et fælles katalog for medlemmernes
publikationer. Det vil formentlig få et
forøget format i forhold til 1995, da
museernes væ rker nu også vil indgå i
kataloget. Medlemmerne vil snarest få
en henvendelse, som vi håber, I vil lade
gå videre til jeres medlemmer.
Dette var en beretning om året 1997/98
for DHF. Tilbage står kun at takke be
styrelsen for et godt samarbejde og In 
grid Christensen fra vores lille adm ini
stration for et fint arbejde for os.
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Spørgsmål og kommentarer til
formandens beretning
Knud Prange opfordrede styrelsen til
at udsende en omtale sam t en tolkning
af den nye ophavsretslov til medlem
merne.
Tove Glud, Århus, oplyste, at regi
stre over personalhistorie er undtaget
i den gamle registerlov, men at dette
ikke bliver tilfældet i den nye revide
rede lov.
Birgit Løgstrup takkede for kom
m entarerne, og fortalte a t styrelsen
netop arbejder med ophavsretsloven.
Lovgivning er et af de emner, der ved
rører alle vore medlemmer, og som det
derfor er oplagt, at styrelsen tager op
til fælles bedste.
Beretningen blev godkendt med ak
klamation.
5) Regnskab
K assereren Peter Korsgaard fremlagde regnskabet, der blev godkendt med
akklam ation.
6) Indkom ne forslag
P unktet bortfaldt, da der ikke var ind
kommet forslag.
7) Budgetforslag og kontingent
fastsættelse
Budgetforslaget blev omdelt og gen
nem gået af Peter Korsgaard. Efter
trykningen af budgettet, var der ind
løbet følgende rettelser:
Styrelsen:
Indtægter:
Historie til Salg

kr. 80.000

Udgifter:
Historie til Salg

kr. 100.000

Hvorefter punktet Styrelsen ialt ender
på kr. - 90.000
Trykning af Fortid og N utid forhøjes
med kr. 20.000 til kr. 160.000.
Hvorefter punktet Fortid og N utid
ialt ender på kr. - 35.000.

R esultater af den ordinære drift en
der på kr. -125.000, hvilket betyder et
underskud på budgettet på kr.
110.000.
Der kom bem ærkninger fra salen,
om at budgettet burde være rettet, før
det blev omdelt. Styrelsen var enig og
tog kritikken til sig.
Styrelsen foreslog uæ ndret kontin
gent, hvilket blev vedtaget.
8) Valg a f 2 styrelsesmedlemmer
På valg var Birgit Løgstrup og Peter
Korsgaard, der begge blev genvalgt for
2 år med akklam ation.
9) Valg a f suppleant til styrelsen
På valg var Thomas Bloch Ravn, der
ikke ønskede genvalg.
Styrelsen foreslog forskningschef på
Kongl. Bibi. John T. Lauridsen, der
blev valgt.
9a) Godkendelse a f revisor
Det hidtidige revisionsfirma, E rn st &
Young blev på styrelsens forslag god
kendt.
10) Eventuelt
K assereren i DLF ville gerne vide,
hvordan styrelsens medlemmer er pla
ceret ren t geografisk. Dette resultere
de i en præ sentation af styrelsen:
Lars Holst - Skagen
Birgit Løgstrup - København
Ulla Nørskov - Silkeborg
Peter Korsgaard - Holbæk/København
Birthe Skovholm - Allerød
Erik Helmer Pedersen - København
G unner Lind - København
G unnar Jakobsen - København
John T. Lauridsen - København
Alle var enige om, at det er en god idé,
at styrelsen bliver præ senteret, og til
næ ste år, skal dette ske i begyndelsen
af mødet.
Grethe Ilsøe spurgte, om DHF går
på Internet? Birgit Løgstrup svarede
bekræftende på spørgsmålet, og kunne
337

Meddelelser

oplyse, a t Charlotte S Jensen i øjeblik
ket arbejder på en hjemmeside til
DHF.
Historie til Salg bliver både udgivet
i bogform og lagt ud på nettet.
Grethe Ilsøe takkede herefter forsam
lingen for god ro og orden, hvorefter
repræ sentantskabsm ødet blev afslut
tet.
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Referent:
B irthe Skovholm
R eferatet godkendt a f dirigenten Gre
the Ilsøe.
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Dansk Historisk Fællesråd årsregnskab for 1997
Resultatopgørelse for 1997
Regnskab
1997

Budget
1997

Regnskab
1996

36.735

75.000

57.126

DHF Styrelsen

Indtægter .........................................
Udgifter:
Møder m v ..........................................
A ktiviteter .......................................
A dm inistration inkl. software . . . .

-

9.582
0
- 34.278

- 25.000
- 20.000
- 39.000

- 20.742
- 31.482
- 42.937

DHF Styrelsen ia lt ................... ___

-

-

9.000

- 38.035

7.125

Fortid og Nutid

I n d tæ g te r ..................................... ___
Udgifter:
Trykning og d is trib u tio n ........... ___
Andre omkostninger .................

162.055

195.000

178.935

-142.331
- 10.617

-175.000
- 25.000

-171.763
- 17.411

Fortid og N utid i a l t ................... ___

9.107

-

5.000

- 10.239

Boglageret

Indtægter ............................ ...............
U d g ifter:..............................
Omkostninger .................... ...............
Udgivelser .......................... ...............

68.545

64.000

96.078

- 29.150
- 2.700

- 30.000
- 20.000

- 51.916
- 20.159

Boglageret i a l t ................... ...............

36.695

14.000

24.003

Resultat af ordinær d r i f t ...........

38.677

0

- 24.271

Finansielle indtægter og udgifter

24.570

25.000

29.335

Tab på d e b ito re r...................................

0

0

-1.554

Samlet resultat at overføre
til næste å r ...................................

63-247

25.000

3.510

Debitormellemværende:
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1997 kr.

Balance pr. 31. december 1997

1996 kr.

Aktiver

Likvider:
Mellemværende med kasserer ...........
Mellemværende med bogekspedition .
U n ib a n k ..................................................
BGbank ..................................................
Obligationer nom. kr. 607.000 anskaf
felsessum (kursværdi kr. 607.685) . . .

245
0
29.448
281.711

0
1.504
53.409
260.014

600.456

600.456
911.860

Debitorer:
Medlemmer ...........................................
Abonnenter Fortid og N utid ...............
Bogsalgstilgodehavende ......................
Tilgodehavende for indlæg .................
M om sm ellem væ rende..........................
Tilgodehavende: for meget betalt
A -s k a t......................................................
Tilgodehavende: andel i PC og printer
Tilgodehavende tils k u d ........................
Tilgodehavende obligationsrenter . . .

915.383

1.750
53.965
8.299
0
376

2.100
16.517
8.927
10.000
0

0
0
25.000
5.288

5.079
5.020
0
5.665

94.678

53.308

Inventar (ikke værdisat)
(DHF ejer printer til brug for kas
serer købt i 1995, telefax og andel i
kopimas-kine, PC og printer til brug
for bogekspedition købt i 1 9 9 6 )...........

0

0

Aktiver i alt ...........................................

1.006.538

968.691
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Balance pr. 31. december 1997

1997 kr.

1996 kr.

639.438
63.247

635.928
3.510

702.685

639.438

30.000
98.269

30.000
98.269

128.269

128.269

0
664
6.384
147.758
0
778
20.000

610
0
8.537
169.037
2.031
769
20.000

175.584

200.984

1.006.538

968.691

Passiver

Egenkapital:
D riftskapital, primo .....................................
Årets d r if ts r e s u lta t.......................................

Hensættelser:
Fremtidige aktiviteter - p rim o ...............
Nyudgivelser - primo ..............................

Kreditorer:
Mellemværende med k a s s e r e r ...................
Mellemværende med bogekspedition........
Mellemværende med r e d a k tio n .................
Skyldige o m k o stn in g e r................................
M om sm ellem væ rende..................................
A-skat og A M -bidrag.....................................
DKO-resthonorar .........................................
Passiver i alt ..................................................

København, den 14.04.1998
Birgit Løgstrup
Formand

Holbæk, den 14.04.1998
Peter Korsgaard
K asserer
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Revisionspåtegning

Vi h a r revideret det af styrelsen aflag
te årsregnskab for 1997 for D ansk Hi
storisk Fællesråd.
Den udførte revision
Vi h a r i overensstemmelse med alm in
deligt anerkendte revisionsprincipper
tilrettelagt og udført revisionen med
henblik på at opnå en begrundet over
bevisning om, a t årsregnskabet er
uden væsentlige fejl eller mangler. U n
der revisionen h a r vi ud fra en vurde
ring a f væsentlighed og risiko efter
prøvet grundlaget og dokum entatio
nen for de i årsregnskabet anførte be
løb og øvrige oplysninger. Vi h a r h er

under taget stilling til den a f styrelsen
valgte regnskabspraksis og de udøve
de regnskabsm æssige skøn sam t v ur
deret, om årsregnskabets informatio
ner som helhed er fyldestgørende.
Revisionen h a r ikke givet anledning til
forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, a t årsregnskabet
er aflagt i overensstemmelse med lov
givningens krav til regnskabsaflæg
gelsen, og at det giver et retvisende
billede a f fællesrådets aktiviteter og
passiver, økonomiske stilling sam t re
sultat.

Århus, den 15.04.1998
Ernst & Young

S tatsautoriseret Revisionsaktieselskab
Klavs Klercke Rasm ussen
S tatsautoriseret revisor
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Dansk Historisk Fællesråds budget for 1998
DHF Styrelsen

Indtægter:
K o n tin g e n te r.........................................
T ils k u d ....................................................
CD-ROM-»stater«...................................

35.000
40.000
25.000

100.000

Udgifter:
Møder m m ................................................
A k tiv ite te r..............................................
A dministration, re v is io n ......................
CD-ROM-»stater«...................................

25.000
20.000
35.000
25.000

105.000
- 5.000

DHF Styrelsen ia lt ..............................

Fortid og Nutid

Indtægter:
S a lg ..........................................................
T ils k u d ....................................................

160.000
35.000

195.000

Udgifter:
Trykning og d istrib u tio n ......................
Andre omkostninger ............................

175.000
30.000

205.000

Fortid og N utid i a l t ..............................

-10.000

Boglageret

Indtægter:
Salg fra l a g e r .........................................
Nysalg: S k o v h isto rie ............. ...............
Tilskud: Skovhistorie............................

45.000
60.000
35.000

140.000

Udgifter:
Omkostninger .......................................
Udgivelser: S k o v h isto rie......................
Udgivelser .............................................

20.000
100.000
5.000

125.000

Boglageret i alt .....................................

15.000

Resultat af ordinær d r i f t .............

0

Finansielle indtægter og udgifter

20.000

Resultat ........................................

20.000
343

Indhold
Michael Bregnsbo: Danmark 1848
- systemskifte og borgerkrig..... 249
Carsten Bach-Nielsen: Dogmer og
dilemmaer i mellemkrigstidens
kirkearkitektur: traditionalisme
eller funktionalisme. I skyggen
af K lint.......................................... 270

Debat
Frank Birkebæk, Ditlev L. Mahler
og Peter Sorenius: Roskilde 1000
å r ................................................... 294

Debatanmeldelse
Kim Furdal: På vej mod sam tids
historie - 15 lokalhistoriske år
bøger anno 1997........................... 310

Anmeldelser
Steffen Stummann Hansen: Arkæ
ologiens Farum (Helga M ohr)....
Dorthe Falcon Møller: Klang på
Kalk - musiksymbolik i dansk
kalkmaleri (Niels Hybel)............
Rikke Agnete Olsen: Riddertid og
romantik (Kurt Villads Jen sen ).
Erik Gøbel og Knut Sprauten:
Kommenteret bibliografi til
dansk-norsk historie 1536-1814
især vedrørende centraladmini
strationen (Henrik Horstbøll)....
Karl Nielsen: Verden set fra
Vesterbølle, Laurids Axelsen
Præ st i Vesterbølle 1681-1717
(Anders Sode-Pedersen).............
Michael Bregnsbo: Samfundsor
den og statsm agt set fra prædi
kestolen (Jesper Thom assen)....

ISSN 0106-4797

317
318

Torsten Friis: Slavekrigen i Jyl
land 1848 (Hasse N eerbek).......
Kåre Lauring og Kirsten A. Jappe:
Købmand, sømand og superkar
go (Erik Gøbel).............................
Birte Hjorth: Byvandring i Dragør
(Jens Henrik Tiemroth)..............
Henrik M. Jansen: Hugo Mattiessens Svendborg og Troense 1916
(Peter Blumensaadt)...................
Dronningens og Øfolkets dragter
(Ena H vidberg)............................
Niels Peter Stilling og Jens Johan
sen: Nordsjælland omkring år
1800 (Margit M ogensen)............
På sporet 1848-1997. Jernbaner
ne, DSB og samfundet (Niels
Peter Stilling)...............................
Helga Dragsted: Med Sygeplejen
rundt i verden (Bente Sigvaldsen )................................................
Verner Bruhn: Det skæve træ.
Træk af ungdomsforeningernes
og gymnastikforeningernes his
torie efter 1945 (Henrik Gjøde
N ielsen)........................................
Niels Hørliick Jessen m.fL: Land
distrikterne 1950-2050 (Kirsten
Standgaard).................................

323
323
324
325
325
326
327
329

330
331

320

Meddelelser
320

321

Dansk Historisk Fællesråds re
præsentantskabsmøde 18. april
1998............................................... 334
Dansk Historisk Fællesråds års
regnskab for 1997....................... 339
Dansk Historisk Fællesråds bud
get for 1998.................................. 343

322

Special-Trykkeriet Viborg a-s

