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Flagning med fremmedflag i Sønderjylland i
mellemkrigstiden set under en
administrationshistorisk synsvinkel
Peter Fransen
Fortid og Nutid december 1999, s. 259-280
I mellemkrigsårene blev flagning med tyske flag og bannere et påtrængen
de problem for de danske myndigheder i det hjemvendte Sønderjylland. I
artiklen dokumenteres det, hvorledes spørgsmålet om flag og faner i sam
menhæng med det tyske mindretals voksende politiske selvtillid gav de
danske myndigheder problemer. Vanskelighederne blev ikke mindre af, at
de danske myndigheder var uenige om, hvilken strategi, der skulle følges
over for mindretallets stadig mere udfordrende brug af det tyske flag og
foreningsfaner med symbolsammenfald med tyske højhedstegn.
Peter Fransen, f. 1962, ph.d., arkivar ved Landsarkivet for Fyn. Har i 1998
udarbejdet afhandlingen Politiet i Sønderjylland. De politimæssige foran
staltninger i Sønderjylland fra tiden omkring Genforeningen set i lyset af
udviklingen inden for det danske ordens- og kriminalpoliti frem til en
hedspolitiordningen i 1938.

I forbindelse med frem væksten af n a
tionalstaten - og den kollektive be
vidsthed om begreber som nation og
folk, blev flaget uden sidestykke det
stæ rkeste nationale symbol. Fra mid
ten af 1800-tallet omgærdet af en n æ r
m est m ytisk tilbedelse og under alle
omstændigheder med en symbolkraft,
der var så stærk, at alle er klar over,
hvorledes det at vise flaget skulle tol
kes - nemlig som udtryk for nationalt
tilhørsforhold. Derfor blev det at vise
flaget naturligvis anvendt både af
dansk- og tysksindede i forbindelse
med afstem ningerne i 1. og 2. zone i
1920. Billederne af gaderne i de sles
vigske byer i rødt, hvidt, sort og blåt
(dvs. Dannebrog, kejsertidens tyske
rigsflag og den slesvig-holstenske
fane) h a r alle, der blot perifert h a r be
skæftiget sig med Sønderjyllands h i
storie, set i hobevis. Mest dram atisk
blev det i 2. zone, hvor Den internatio
nale kommission, der stod for styret
i afstemningsområdet, ville forbyde

flagkrigen i de sidste dage før afstem 
ningen i 2. zone 14. m arts 1920. Tyske
protester førte dog til, at flagforbudet
blev indskræ nket til offentlige bygnin
ger og andre huses stueetager. Vel
kendt er ligeledes brugen af flaget på
afstem ningsplakaterne i 1920. Efter
Sønderjyllands genforening med D an
m ark rejste der sig en skov af flag
stæ nger i landsdelen. Hvis der ikke
blev rejst en flagstang på en gård, så
var der nok tale om en tysksindet, og
det blev husket. Alt dette skulle være
kendt stof, men det skal nævnes her
for at understrege, at spørgsm ålet om
kring flaget - isæ r i Sønderjylland havde stor følelsesmæssig betydning
for befolkningen.
Jeg vil i artiklen væ sentligst kon
centrere mig om den sidste del a f mel
lem krigstiden - ikke fordi der ikke var
konflikter omkring flagning i forbin
delse med afstemningen i 1. og 2. zone
i 1920, men fordi problem atikken fra
slutningen af 1920 "erne er mindre
259
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kendt og lægger op til a t anvende en
adm inistrationshistorisk synsvinkel.
Spørgsmålet om og problemer vedrø
rende flagning med fremmed nationa
litetsflag og foreningsbannere med
symbolsammenfald med, hvad der
kunne udlægges som tysk højheds
tegn, blev i Sønderjylland særdeles
spræ ngfarligt i 1930'erne. Vægten vil
blive lagt på det adm inistrationshisto
riske aspekt forstået som hvilke myn
digheder, der var involveret, og hvorle
des de forsøgte a t håndtere problemet.
Spørgsmålet om flagning med fremmedflag belyser nogle af de vanskelig
heder, som det tyske m indretals øgede
selvtillid og aktivitetsniveau afsted
kom for de danske myndigheder igen
nem 1930'erne, men jeg vil også doku
mentere, a t problemstillingen havde
rødder længere tilbage i tiden. Kon
krete historiske eksempler på flagning
vil også blive inddraget - men m ålet
med artiklen er prim æ rt a t få placeret
flagspørgsmålet i den rette sønder
jyske adm inistrationshistoriske kon
tekst, hvor krum tappen fra 1934 var
politiadj udanten.

Flagspørgsmålet i Tønder
politikreds i 1927
Kort tid efter Genforeningen indskæ r
pede departem entschefen i ju stitsm i
nisteriet over for de sønderjyske politi
mestre, at der ikke m åtte skrides ind
mod flagning med tysk rigsflag i de
indlemmede distrikter, uden at der for
ud var konfereret med og opnået enig
hed med am tm anden.1 R etningslinier
ne var afstukket for at forsøge at
mindske eventuelle konflikter med det
nye tyske m indretal i Sønderjylland.
De første år efter Genforeningen forløb
uden de store episoder, og spørgsmålet
var om den mundtlige instruks, der
var udstedt i lyset af den umiddelbare
Genforening, stadig var gældende.
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I året 1927 dukkede flagspørgsmålet
for alvor op igen og skabte i de kom
mende år adskillige adm inistrative
forviklinger. Det nationale klim a i Søn
derjylland blev fra m idten a f 1920 "erne
tilspidset. Landbrugskrisen kradsede,
og herm ed fulgte øget tilslutning til det
tyske m indretal, - m indretallet gik så
ledes kraftigt frem ved folketingsval
get i 1926, og samme år var K reditan
stalt Vogelgesang blevet oprettet, som
bl.a. ved hjælp af tysk kapital støttede
hjem m etyskerne i jordkam pen i Nord
slesvig og med lån bejlede til de natio
nalt blakkede. H ertil kom den nord
slesvigske selvstyrebevægelse under
ledelse af Cornelius Petersen og senere
samlingsbevægelsen under ledelse af
H.C. Lei. Disse bevægelsers fiasko var i
midten og slutningen af 1920" erne
ikke givet på forhånd.
Politim esteren i Tønder, Aage Sei
denfaden - den senere formand for po
litim esterforeningen og endnu senere
politidirektør i København, henvendte
sig i 1927 flere gange til justitsm ini
steriet, da han havde modtaget klager
fra dansksindede i Tinglev og i Tønder
over hjem m etyskernes brug af det ty
ske flag og den slesvig-holstenske fa
ne. De danske Forsvarsbrødre i Ting
lev havde f.eks. på vegne af de danske
beboere i Tinglev anmodet om, at poli
tiet ville gribe ind over for brugen af
det tyske flag. Den konkrete anledning
var, at der i Tinglev skulle indvies en
privat tysk realskole, og til denne begi
venhed ventedes stort rykind sydfra
bl.a. skoleautoriteter fra Flensborg,
Slesvig og Berlin. I den forbindelse var
der blevet rejst en stor flagstang uden
for den ny skolebygning, og planen var
utvivlsomt, a t der skulle flages med
det såkaldte slesvig-holstenske eller
det tyske flag. En sådan m anifestation
ville ifølge Forsvarsbrødrene skabe
forbitrelse blandt den dansksindede
befolkning, så der blev tru e t med skri
verier og protester i den danske presse
i Sønderjylland. Det skal tilføjes, at

Flagning med fremmedflag i Sønderjylland i mellemkrigstiden

Figur 1. Storegade i Åbenrå på afstemningsdagen den 10. februar 1920. Som overalt i afstemningsom
rådet blev de nationale standpunkter markeret med flag. Dannebrog, det sort-hvid-røde kejserflag og
Weimarrepublikkens sort-rød-gule samt den slesvig-holstenske fanes blå-hvid-røde farver (Institut for
Sønderjysk Lokalhistorie, Åbenrå).

festen og den tyske flaghejsning ikke
gav anledning til nogen uorden, og po
litiet foretog sig ikke noget i anledning
a f flagningen. Dog skabte begivenhe
den, som Seidenfaden udtrykte det, en
del m isstem ning blandt Tinglevs dan
ske flertal.
Seidenfaden satte forstandigt sagen
ind i en større sam m enhæng ved sin
henvendelse til justitsm inisteriet. H an
anførte, a t det ikke var første gang, a t
flagspørgsmålet v ar rejst i hans em
bedstid i Tønder (siden 1922). For Tøn
ders vedkommende havde der ingen
vanskeligheder væ ret, idet han på
henvendelser konsekvent havde fulgt
den linie, a t han ikke ville finde sig i
anvendelsen af tysk flag ved processio
ner o.l., og han var ikke vidende om, at
nogen beboer eller institution i byen
havde hejst det tyske flag fra hus eller

plads. På landet havde han accepteret,
a t der fra enkeltliggende gårde var fla
get med tyske flag (ved familiefester
og begravelser), men det forekom sjæl
dent. I Tinglev var der foruden episo
den, der var ved a t tilspidse sig om
kring skoleindvielsen, endnu et pro
blem med den tyske højskole, som om
søndagen og ved enkelte andre lejlig
heder flagede med det slesvig-holsten
ske flag. Seidenfaden havde på trods af
henvendelser fra danske tinglevboeres
side ikke m ent a t have hjemmel til at
skride ind imod flagning med dette
flag. Der var jo i dette tilfælde ikke
tale om noget egentligt nationalitets
flag.
Det, der i 1927 for alvor bekymrede
Seidenfaden, var den tyske agitation,
der var begyndt a t blive stadig mere
pågående med muligheden for natio261
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nal uro til følge. Seidenfaden var af
den formening, at flagspørgsmålet var
ved at blive brændende, og det ville
være meget ønskeligt, om der snarest
kunne gennemføres samme flagord
ning som i det øvrige land. Seidenfa
dens profeti skulle med nogle års for
sinkelse komme til at holde stik, men
derimod skulle det knibe voldsomt
med at få den samme flagordning i
Sønderjylland som i resten af landet.
Faktisk var de eksisterende regler
ganske klare. I justitsm inisteriets be
kendtgørelse af 10. april 1915 blev det
fastslået, at der som regel ikke m åtte
flages med fremmed nationalitetsflag.
Det blev præciseret, at det med at hej
se flaget og flage med udenlandsk n a
tionalitetsflag var et anliggende for ju 
stitsm inisteriet - og at politimyndig
hederne er den myndighed, der på veg
ne af m inisteriet udøvede kontrollen.
Med Sønderjyllands Genforening med
resten af landet i 1920 blev spørgsmå
let om a t flage med udenlandsk natio
nalitetsflag et reelt problem. 1915-bekendtgørelsen var aldrig udtrykkeligt
blevet indført i de sønderjyske lands
dele, og blev af bl.a. Seidenfaden ikke
anset for gældende ret syd for Kongeåen.2
De omtalte enkeltsager vedrørende
flagning i Sønderjylland ligger n a tu r
ligvis i justitsm inisteriets arkiv, men
også i statspolitiets arkiv, fordi Valde
m ar Mensen, der var chef for statspoli
tiet - reelt krim inalpolitiet - også var
chef for det sønderjyske ordenspoliti.3
I Sønderjylland blev ordenspolitiet
statsligt fra 1920, mens det i resten af
landet var kom m unalt frem til 1938.
Årsagen til, at ordenspolitiet i Sønder
jylland var statsligt fra Genforeningen,
var bl.a., at m an ikke ønskede kom
m unal indflydelse på korpset. Man
frygtede, at i de kommuner, hvor tysk
heden stod stæ rkt, kunne det give an
ledning til at ansæ tte betjente, der
måske ikke var 100 % loyale over for
den danske stat.
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Nuvel, Mensen fik nys om flagsagen
og gav Seidenfaden en påtale om, at
han skulle orienteres om denne type af
sager, da det var ham, der skulle frem 
lægge slige spørgsmål for m inisteriet.
Men hvilket m inisterium ? Ju stitsm i
nisteriet konfererede med statsm ini
steriet, og statsm inisteriet meddelte
telefonisk Mensen, at der i næ rm este
fremtid ville blive nedsat en kommissi
on til at overveje hele flagspørgsmålet.
For ikke a t præjudicere den kommen
de ordning havde statsm inisteriet ind
til videre stillet sagerne fra Tønder i
bero. Seidenfaden kunne således ikke
um iddelbart hente hjælp til at løse
spørgsmålet om flagningen.

Den fortrolige sønderjyske
flaginstruks af 1928
Statsm inisteriet nedsatte i juli 1928
en flaglovskommission, som to år sene
re afgav betænkning.4 Der var tidligere
gjort forsøg på at få en mere ensartet
lov om flaget og flagføring. Allerede i
1854 havde m an følt behovet, men sa
gen var blevet henlagt, da m an ikke
kunne enes om, hvilket m inisterium
sagen skulle henhøre under. I 1904 og
1907 havde der væ ret nedsat kommis
sioner, men ingen af disse førte til no
gen lovordning. Således skulle det også
komme til at gå for kommissionen af
1927. På trods af a t flertallet anbefa
lede en lovgivning, og statsm inister
Stauning både i 1930/31, 1931/32 og
1933/34 frem satte lovforslag med for
ankring i kommissionsbetænkningen,
blev der ikke vedtaget nogen ny flag
lovgivning. Om ju stitsm inisteriet hav
de forudset dette udfald, kan ikke af
gøres, men m inisteriet fandt det trods
statsm ininisteriets arbejde påkræ vet
at få præciseret, hvorledes spørgsmålet
skulle tackles i Sønderjylland.
Den 11. juni 1928 udsendte ju stits
m inisteriet en fortrolig instruks an-
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Figur 2. Denne nødpengeseddel fremstår umiddelbart som neutral ved at gengive både tyske og danske
symboler. Tegneren har dog ikke været kendt med dansk flagtradition, for Dannebrog ses hejst på en
flagstang, der er tofarvet. De stribede flagstænger i hvidt og sort var en tysk tradition. Falsk nødpen
geseddel fra Varnæs (Museet på Sønderborg Slot).

gående flagning i de sønderjyske
landsdele.5 I forhold til bekendtgørel
sen af 1915 var der tale om en lempel
se af reglerne. Den fortrolige instruks
til politim estrene i Sønderjylland var i
relation hertil en lempelse af de alm in
delige forbud mod brugen af fremmed
flag ved i en lang række tilfælde at
påbyde politim estrene ikke at skride
ind. Fortolkningen lød på, at der kun
skulle skrides ind, hvis en udpræ get
dem onstration skønnedes tilsigtet. I
praksis blev instruksen fortolket for
skelligt - m est lempeligt i Tønder amt,
hvor hjem m etyskerne stod stæ rkt. Her
blev der fulgt en mild kurs fra adm ini
strationens side. Over for privatperso
ners flagning med tysk flag blev der
f.eks. udvist stor tolerance. Det blev
understreget, at politim estrene skulle
forhandle med am tm anden, inden der
blev skredet ind imod flagning med
fremmed flag. Der skulle typisk skri

des ind, n år flagningen var re tte t imod
staten, eller hvis flagningen var af
krænkende k arak ter i forhold til den
øvrige befolkning, i særdeleshed hvis
flagningen med fremmed flag fandt
sted på danske eller tyske festdage.
Ved processioner, hvor der ikke var
tale om internationale møder eller
stævner, var det heller ikke tilladt at
føre eller bære udfoldede faner. I til
fælde af privates flagning på en en
keltdag, ved højtidelige lejligheder,
f.eks. indvielse af tyske bygninger til
officielt brug (privatskoler, forsam
lingshuse o.lign.) på festpladser og ved
sportsstævner, skulle der almindelig
vis ikke skrides ind.
Instruksen var dog ikke mere klar
end, at resu ltatet blev, at de lokale po
litim estre fulgte en u en sartet procedu
re, der til dels var betinget af, hvilken
politik am tm anden over det pågælden
de område ønskede ført.
263

Peter Fransen

Dele a f instruksen kan siges at være
blevet stram m et i 1931, hvor ju stits
m inisteriet i en fortrolig instruks for
Sønderjylland af 18. november pointe
rede, a t der skulle skrides ind imod
udlændinge, der under dem onstratio
ner m arkerede udenlandske korpora
tioner eller organisationer, bar frem 
mede uniformer eller ensartet påklæ d
ning, der kunne sidestilles med uni
form, medførte udenlandske flag eller
bannere eller medførte musikkorps,
der spillede udenlandske m usikstyk
ker, eller hvis der blev sunget uden
landske sange. Instruksen var nu ikke
udelukkende re tte t imod udlændinge.
Det blev også fremført, at hvis der var
tale om at tillade eller nægte tilladelse
til foranstaltninger, der havde natio
nalpolitisk karakter, ville det også
være på sin plads at gribe ind.6 Kompetancem æssigt blev der henstillet til
politimestrene, at en konkret afgørelse
angående foranstaltninger, der havde
nationalpolitisk karakter, skulle træ f
fes efter konsultation med am tm an
den. Amtmændene skulle sørge for en
en sartet praksis i de forskellige amter.
Men praksis blev trods dette ikke ens
fra am t til amt.

Nazismen skaber øgede
spændinger
Problemet vedrørende flagning og
fremvisning af tyske højhedstegn i
Sønderjylland blev for alvor et pro
blem efter nazisternes m agtovertagel
se i Tyskland i 1933 - hvor hagekors
flaget og det tyske sort, hvid, røde flag
begge blev officielle tyske rigsflag. Me
get kort fortalt så den generelle situa
tion i Sønderjylland således ud: I
m arts 1933 rettede Schleswig-Holstei
ner Bund et voldsomt angreb imod
grænsedragningen, bl.a. ved møder på
Knivsbjerg, og det blev startskuddet
til »Påskeblæsten« i 1933. Det politi
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ske uvejr drev ind over Sønderjylland
fra syd. Regeringen følte, at situatio
nen ved grænsen var ved at udvikle
sig truende, ikke m indst fordi der ver
serede rygter om samling af bevæbne
de grupper nord og syd for grænsen, og
den 8. april blev det besluttet at træ k 
ke mere statspoliti til Sønderjylland.
R esultatet blev oprettelsen af 100mandsholdet, et uniform eret statsligt
kriminalpoliti. Korpset blev først etab
leret med base i Sønderjylland, men
kunne sæ ttes ind over det ganske land
ved lejligheder, hvor det stedlige or
denspoliti ikke slog til. Begivenheder
ne i Tyskland med nazisternes m agt
overtagelse 30. ja n u a r 1933 gav anled
ning til bekymring i den danske rege
ring, specielt efter at H itler fuldstæ n
dig havde sikret sig diktatorisk m agt
efter pseudovalget i m arts. Omkring
påske 1933 rejste der sig i Slesvig-Holsten og blandt de yderliggående grup
per af det tyske m indretal et politisk
stormløb imod grænsen. De danske
myndigheder frygtede i perioder direk
te aktioner. Oprettelsen af 100-mandsholdet i Sønderjylland ses som en di
rekte følge af urolighederne i græ nse
landet, og loven om forbud mod at
bære uniform m.v. af 12. april 1933 må
ligeledes ses som en udløber h eraf
sam t de senere urolove. »Påskeblæ
sten« var ikke et organiseret oprør sty
ret fra Berlin, og fra m idten af året
drev den umiddelbare fare over.
Derimod voksede de danske myndig
heders bekymring over, a t den tyske
nazistbevægelse befæstede sin stilling
inden for de hjemmetyske kredse. Spe
cielt i Tønder Amt blev situationen an 
spæ ndt pga. hjem m etyskernes relative
styrke i området. Hertil kom, at politi
m ester Aage Seidenfaden og am tm and
O.D. Schack ikke var enige om hvilken
linie, der skulle følges - og det gjaldt
ikke blot i spørgsmålet om flagning. J u 
stitsm inisteriet var generelt mere til
sinds at følge am tm andens mere efter
givende politik end den linie, politime-
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Figur 3. Foto fra Sønderborg sandsynligvis fra
Hindenburgs bisættelse den 7. august 1934. Fra
de danske myndigheder var der givet tilladelse
til, at tyske institutioner i Sønderjylland kunne
udtrykke sorg ved flagning på halv stang. Dette
hus var ejet a f en privatmand, den tidligere re
daktør for Sonderburger Zeitung, så der var her
tale om en overtrædelse a f flagtilladelsen (Lokal
historisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønder
borg).

steren ønskede. Følgende eksempel kan
illustrere forholdene. Da D anm arks
Nationale Socialistiske Arbejder Parti
(DNSAP) i slutningen af august 1933
anmeldte et dem onstrationstog gen
nem Tønder by til den 17. september,
anbefalede Seidenfaden, at dem onstra
tionen skulle forbydes. Han henviste til,
at nationalsocialisterne i hvert fald i
Sønderjylland var et parti af urostifte
re. Anmelderen af demonstrationen,
bagerm ester Kretzing i Bylderup-Bov,
der for tiden optrådte som dansksindet
natinalsocialist, havde også væ ret
med til a t stifte Nationalsocialistische
Arbeitsgenmeinschaft Nordschleswig
(NSAN) på et møde i april på Saksborg
Kro i Burkal sogn. De hjemmetyske
kredse havde en tradition for ikke at op
træ de partipolitisk, men forholdene var
ved at æ ndre sig. Seidenfaden slog der
for fast, at i »Grænseegnene, specielt i
Tønder, maa jeg formene, at Optog a f
Nationalsocialister, være sig danske el
ler tyske, paa offentlig Gade ikke bør

taales«.1Schack var af en anden overbe
visning, så sagen blev forelagt ju stits
m inisteriet. Den 9. september 1933
meddelte justitsm inister Zahle, at mi
nisteriet var enig med am tet i, at der
ikke forelå tilstræ kkelig grund til at for
byde den omtalte demonstration.
Ved selve dem onstrationen i Tønder
by deltog ca. 140 personer, som med
bragte 10 faner med hagekors - dog
ikke det »tyske« hagekors, men fanen
med det hvide hagekors i den røde
fane, som var de danske nazisters fore
ningsfane. Ikke desto mindre samlede
dem onstrationen både dansk- og tysk
sindede. U nder marchen gennem Ves
tergade spillede m usikkorpset melodi
en til H orst Wessel-sangen, og de tyske
tilskuere, der stod på fortovet, istem te
straks »Die Fahne hoch, die Reihen fest
geschlossen« og hilste med Heil Hitler.8
Byens tyske nazistgruppe optrådte
som Tordenskjolds soldater, idet de
skiftede fra gadehjørne til gadehjørne
for at komme til at gentage nazist-hil
senen og deltage i sangen. Der var ad
skillige af de danske tilskuere, der
fandt optoget så latterligt, a t de m åtte
le, og det medførte dagens eneste vol
delige episode. En tysk statsborger, der
deltog i optoget, så sig gal på en tilsku
er, som han mente lo af ham, hvilket
gav ham anledning til at give tilskue
ren et slag i ansigtet. Politiet greb
straks ind og anholdt manden, som
blev idømt en bøde og som subsistens
løs udvist af landet med tilhold i hen
hold til fremmedloven. Politiet havde
ved denne lejlighed en heldig hånd og
på trods af, at optoget k lart blev opfat
te t som en provokation, kom det ikke
til alvorlige udskejelser.
Med til den nazistiske ideologi,
hvor den enkelte er intet og fælles
skabet alt, hører store suggestive
masseopbud med propagandamarch,
faner, pomp og pragt - vel bedst illu
streret ved de årlige partidage i
Nürnberg. Hjemmetyskerne i Sønder
jylland ville gerne efterligne dette
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masseopbud, men generelt må det si
ges, at de propagandam archer og flagog fanedemonstrationer, de kunne
frembyde, end ikke kunne siges at
have en svag afglans af det 3. riges
propagandaopbud. Set fra en dansk
synsvinkel var det tyske m indretals
talm æssige styrke ikke foruroligende.
Dets kraft bestod i den faste organi
sation og den store støtte sydfra. Bag
det tyske m indretal stod Slesvig-Holsten, og bag Slesvig-Holsten stod Det
tyske Rige. E t mønster, der kunne føl
ges både før og efter 1933. Hvis ikke
det havde væ ret pga. den nationalso
cialistiske sejrsgang i Tyskland og det
faktum, at det tyske m indretal i D an
m ark sluttede så m assivt op om
nazismen, ville hjem m etyskernes pro
pagandam archer kun have påkaldt
sig de danske myndigheders hovedry
sten.

Politiadjudantstillingen
Det tyske m indretals nazificering fik i
1934 den danske regering til at oprette
en særlig politistilling i Sønderjylland.
De særdeles spegede forhold omkring
genoprettelsen af politiadjudantstillingen skal jeg ikke komme næ rm ere
ind på her,9 og hvad angik flagning
med fremmedflag, var spørgsmålet, om
det overhovedet faldt ind under politi
adjudantens ressort. Udviklingen kan
følges i de nedenstående tre uddrag
fra henholdsvis politiadjudantens an
sættelsesbrev og de efterfølgende in
strukser for stillingen.
Med beskikkelsen af Fritz Jacobsen
fulgte den 20. april 1934, hvad der
kunne opfattes som en foreløbig in
struks for arbejdet. Heri hedder det
bl.a.: »Som Politiadjudant i de sønder
jyske Landsdele er De direkte under
lagt Justitsm inisteriet som Raadgiver i
Sager angaaende grænse-polititiske
Spørgsmaal. Det vil navnlig paahvile
Dem gennem Politimestrene og i S a m 
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arbejde med Statsadvokaten, Am tmændene og Centraladministrationen
at samle alle Oplysninger om de særli
ge sønderjydske Forhold og skabe en
hurtigt virkende Oplysningscentral for
Landsdelen under Anvendelse a f Per
son- og Sagskartoteker Til Fremme
heraf kan De, i det Omfang De skønner
det nødvendigt, sætte en udvidet Efter
retningstjeneste i System i de enkelte
Politikredse i Samarbejde med den
stedlige Politimester.
De vil derhos, saafremt der i Tilfælde
a f uroligheder, Demonstrationer o.lign.
bliver Spørgsmaal om Anvendelse a f
større Politistyrker, have Dispositions
ret over det i Sønderjylland stationere
de Politi, ligesom De bør være tilstede
ved Uroligheder a f denne A rt og even
tuel lede Politiets Bevægelser i Marken.
A f de a f Dem til Justitsm inisteriet af
givne Indberetninger og Indstillinger
vil De sam tidig have at sende Genpart
til Chefen for Statspolitiet«.
I politiadjudanturens instruks af 12.
ja n u ar 1935 var ordlyden: »For at opnaa ensartede Afgørelser i Sager a f
grænsepolitisk Art, saasom Flagning,
Processioner eller Optræden a f uden
landske Talere her i Landet, har J u 
stitsministeriet paalagt Politimestrene
i de sønderjydske Landsdele at indsen
de Indstillinger i saadanne Sager til
Politiadjudanten, der derefter forelæg
ger Sagerne for Amtet. Kun i Tilfælde
af, at Sagen er a f særdeles hastende
Karakter, kan Politimesteren indsende
Sagen direkte til Am tm anden, men den
skal da, saafremt m undtlig Forhand
ling med Politiadjudanten har fundet
sted, indeholde Oplysninger om dennes
Standpunkt, en Genpart a f In d stillin 
gen skal derhos tilstilles Politiad
judanten. Saafrem t A m tet ikke kan til
træde Politiadjudantens Indstilling,
bør Sagen forelægges Justitsm inisteri
et til Afgørelse«.
I den ændrede instruks af 11. decem
ber 1935 var der sket æ ndringer i kom
petencespørgsmålet. De sønderjyske
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Figur 4. Et stemningsmættet billede a f Kresten Refslund Thomsen sammen med sin kone Ingeborg og
sandsynligvis en a f familiens døtre, muligvis på terrassen i amtmandsboligen Brøndlund slot engang i
1920'erne. Refslund Thomsen blev i 1920 landråd over Åbenrå Amt, 1920-1954 amtmand og 1935-1944
tillige politiadjudant. I mellemkrigstiden blev Refslund Thomsen den mest centrale politisk / admini
strative skikkelse i Sønderjylland (Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, Åbenrå).

politim estre skulle nu »indsende In d 
stillinger i saadanne Sager til Politiad
judanten, der derefter træffer Afgørel
sen i Sagerne eventuelt efter forhand
ling med vedkommende am tm and. I
Tvivlstilfælde forelægges Sagen for J u 
stitsministeriet«. 10
Ud over de forhold, der blev næ vnt i
ansæ ttelsesbrevet, hvilke retningslini
er havde politiadjudanten ellers at
holde sig til? Her må specielt henvises
til justitsm inisteriets tidligere omtalte
fortrolige instruks af 11. juni 1928 an
gående flagning i de sønderjyske
landsdele og instruksen af 18. novem
ber 1931 angående foranstaltninger til
a t forebygge dem onstrationer af ud
lændinge på dansk statsom råde og til
at sikre opretholdelse af den lovlige or
den ved grænsen.

Disse to tjenestebefalinger viser
samm en med retningslinierne for poli
tiadjudanten den kontinuerlige udvik
ling fra, at myndighederne fokuserede
på problemerne i Sønderjylland som et
nationalt mindretalsproblem til, at der
skete en forskydning i retning af, at det
centrale var tiltag, der afspejler den
frygt, som radikaliseringen/nazificeringen af det tyske m indretal forår
sagede.

Kresten Refslund Thomsen amtmand og politiadjudant
Fritz Jacobsen kom kun til a t virke i
stillingen som politiadjudant i godt 1
år. Den 4. august 1935 døde han af
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hjertelam m else i en alder af 43 år. Stil
lingen som politiadjudant blev den 19.
november 1935 overtaget af am tm an
den over Åbenrå og Sønderborg Amter,
K resten Refslund Thomsen, uden at
han i øvrigt havde søgt stillingen. Alle
rede i 1933 havde dommeren i Åbenrå,
Chr. Andersen, peget på Refslund
Thomsen som en mulig lokal »overle
der« af politiet og frem hævet følgende
fortrin: Refslund Thomsen var sønder
jyde, havde et indgående kendskab til
græ nselandets mange aspekter og sine
landsm ænds m entalitet, han var for
sigtig og tilbageholdende, vovede nø
digt pelsen, men var ikke bange for at
tage sit ansvar, n år det skulle væ re.111
1935 fandt den nyudnævnte ju stitsm i
nister K.K. Steincke, at tiden var inde
til at forlade den mere udfarende stil,
som Fritz Jacobsen havde væ ret eks
ponent for. I stedet blev det prioriteret
at udnævne en mere tilbagetrukken og
reflekterende embedsmand, der um id
delbart havde bedre forudsætninger
for a t handle fra kulissen. Steincke gik
med andre ord i gang med at præ pare
re Refslund Thomsen. Set på baggrund
af, at Refslund Thomsen selv i 1933
havde afvist tanken om, a t en am t
mand kunne beklæde stillingen som
politiadjudant, virker det ganske
sandsynligt, at udnævnelsen først ske
te efter et m assivt pres fra regeringens
nye justitsm inister, statsm inister Th.
Stauning, sam t svigerfaderen H.P.
H anssen.12
Politiadjudant Fritz Jacobsens plud
selige død i august 1935 faldt sammen
med, at hjem m etyskerne havde m ar
keret sig med fornyet selvtillid og styr
ke. Det kunne frygtes, at der ville ske
en samling af de hjemmetyske nazi
ster under dyrlæge Jens Møller. Nationalsocialistische Deutcher A rbeiter
partei Nordschleswig (NSDAPN) var
blevet dannet juli 1935, og i selve den
nazistiske bevægelse var der sket en
yderligere radikalisering. Situationen
m åtte betegnes som kritisk.
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Også spørgsm ålet om flagning med
fremmedflag (med det tyske rigsflag,
Slesvig-holstens flag, hagekorset og
foreningsbannere med symbolsam
menfald) voldte svære problemer. De
lokale politim estre fulgte en u ensartet
procedure, der til dels var betinget af,
hvilken »linie« am tm anden over det
pågældende område ønskede lagt. E t
forhold som kunne give den førte poli
tik over for m indretallet i Sønderjyl
land et skæ r af vilkårlighed, som in
gen af parterne kunne være tjent med.
Med oprettelsen af politiadjudantstillingen i 1934 og denne stillings gradvi
se »indhug« i am tm andens kompeten
ce i grænsepolitiske problemstillinger
blev spørgsm ålet om flagning ikke kun
et spørgsmål om de danske myndighe
ders forsøg på at dæmme op for de sta 
dig mere nazificerede hjemmetyskere,
men også en slagm ark for forskellige
adm inistrative instansers interesser.
Problemstillingen involverede således
de lokale politimestre, politiadjudan
ten, de sønderjyske am tm ænd, ju stits
m inisteriet og statsm inisteriet. Spæn
dingen mellem politiadjudantstillingen og am tm andsfunktionen er nok
det m est centrale, men for at forstå
hvorfor det faktisk ikke lykkedes Refs
lund Thomsen at få indført en ny flag
instruks, er det nødvendigt også at
inddrage centraladm inistrationens ov
ervejelser. Fra ju stitsm inisteriet og
frem for alt fra statsm inisteriet var
holdningen fra m idten af 1930 "erne
generelt afvisende over for en stram 
ning af flaglovgivningen. Det skal ses i
lyset af den førte sm åstatspolitik, hvor
det gjaldt om ikke a t komme til at stø
de mere magtfulde naboer. H ertil kom,
at der skulle tages hensyn til det dan
ske m indretal syd for grænsen. Rege
ringen frygtede, at en stram ning over
for det tyske m indretal kunne føre til
repressalier over for det danske m ind
retal.
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Eksempler på hvorledes
flagkampen blev ført
Hvorledes og hvornår blev flagkampen
faktisk ført af det tyske m indretal?
O ptræk til konfrontation var der ved
Knivsbjergfesterne, H indenburgs be
gravelse, Heldengedenktag, Volkstrau
ertag, de tyske nazisters partidage og
særbegivenheder som 30. ja n u a r til
ære for Die Machtergreifung for at
nævne de vigtigste.
Uden samm enligning var den stør
ste hjemmetyske begivenhed den (næs
ten) årlige samm enkomst ved Knivs
bjergfesten. I 1933 havde stæ vnet væ
ret en nazistisk propagandaopvisning
med klar brod imod den danske stat.
Festen i 1934, der skulle afholdes søn
dag den 24. juni, var nr. 40 i ræ kken og
var lagt am bitiøst an med pomp og
pragt. Indholdet af arrangem enter
ne var sædvanligvis sportskam pe og
idrætsøvelser, gudstjeneste, fællessang
og opildnende taler.
Da ansøgningen om at afholde mø
det i 1934 indløb, afkrævede Fritz J a 
cobsen festkomitéen et tilsagn om, at
den ville modvirke enhver imod den
danske sta t re tte t dem onstrativ op
træ den fra udlændinges side, hindre
udlændinge i at optræde som politiske
talere sam t sørge for, at flagning med
udenlandsk flag blev indskræ nket til
enkelte flag på selve festpladsen. E t
ønske fra nazisterne om at lade en
gruppe gå i sluttet optog med musik og
faner gennem Åbenrås gader blev ikke
imødekommet. Der kunne forventes et
tusindtalligt fremmøde, så Fritz J a 
cobsen udarbejdede en detaljeret for
trolig instruks for politiets virke. Det
gjaldt om at kunne foregribe eventuel
le overtrædelser af den indgåede afta
le. Nok så væ sentligt var politiad
judantens konkrete anvisninger af, at
der skulle skrides ind imod afsyngning
af Deutschland, Deutschland über al
les,
Schleswig-Holstein
Meerum
schlungen og den tyske Horst Wessel

sang. H an var dog fuldt ud k lar over,
at specielt politiet i Sønderjylland ikke
opnåede de bedste resu ltater ved
blindt a t følge en instruks. Der skulle
indføling til, for at alt skulle forløbe så
gnidningsfrit som muligt, hvilket var
årsagen til, at samtlige tjenestegøren
de betjente var lokale. Ud på de små ti
mer kunne han med baggrund i sine
betjentes rapporter og sin egen delta
gelse tilfreds indberette til ju stitsm in i
steriet, a t arrangem entet havde haft
ca. 7.000 deltagere, hvoraf halvdelen
var børn og unge. Andelen, der kom til
rejsende fra Tyskland, havde væ ret
væsentlig større end tidligere og blev
anslået til ca. 50%. På festpladsen sås
blot 3 tyske flag, og den 40. i ræ kken af
Knivsbjergfester forløb roligt uden de
monstrationer. Der var ingen episoder,
hvor politiet havde væ ret nødt til at
skride ind. Jacobsens måde at håndte
re Knivsbjergfesten i 1934 på kom til
at fungere som model gennem resten
af 1930"erne. Selvom Knivsbjergfe
sterne frem mod 1940 blev stadig mere
udfordrende, og det lejlighedsvis kom
til små bataljer - isæ r med ulovlig
flagning og processioner ledsaget af
hagekorsfaner - lå det helt k lart for
m indretallet, at der var græ nser for,
hvad politiet ville tillade ved disse fe
ster. Fritz Jacobsen var en handlekraf
tig herre - der selv uden at have nogen
egentlig hjemmel hertil - prøvede at
inddæmme det tyske m indretals mere
radikale bestræbelser.13
En m indre heldig hånd havde ju stits
m inisteriet i spørgsmålet om flagning i
forbindelse med rigspræ sident H inden
burgs begravelse. Da H indenburg døde
den 2. august 1934, rettede Johannes
Schmidt, Vodder, lederen af det tyske
m indretal - eller i hvert fald m indretal
lets folketingsmand - en henvendelse
til justitsm inister Zahle angående tysk
flagning i Nordslesvig ved H inden
burgs jordefærd. Ønsket gik på, at der
fra bygninger, som på en eller anden
måde var samlings- eller arbejdssteder
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for det tyske folkelige arbejde som f.eks.
tyske skoler, forsamlingshuse, aviskon
torer o.lign., m åtte flages på halv stang
med tyske farver. Zahle gav sit sam tyk
ke, men herm ed var problemet ikke
løst. Pastor Schmidt blev af de mere ra 
biate hjemmetyskere voldsomt kritise
ret for ikke at have sikret sig m indre
tallets generelle re t til privat flagning
på bisættelsesdagen. H.B. Jepsen ud
sendte på vegne af NS AN en pro forma
bekendtgørelse, hvori han kundgjorde,

at »Vi ønsker ikke at se den tyske Sørge
stund benyttet til at vække Anstød ved
ulovlig Flagning. Vi beder derfor om at
se bort fra privat Flagning«. Hvor
»dybtfølt« denne fordring var, fremgår
af, a t H.B. Jepsen selv hejste det tyske
flag ved sin private bopæl i Tinglev.
De danske myndigheder blev kraftigt
angrebet i H.P. H anssens avis H ejm d a f
hvor beslutningen i visse danske kredse
havde frem kaldt harm e og sorg. Ju stits
m inisteriet havde nok ikke forestillet

Figur 5. Ved Knivsbjergfes
ten den 23. juni 1935 var
den centrale plads prydet
med den slesvig-holstenske
fane og det tyske hagekors
flag. Med radikaliserin
gen / nazificeringen af det ty
ske mindretal blev Knivs
bjergfesterne også en del af
den nationalsocialistiske
propagandavirksomhed. Po
litiadjudanten holdt her
skarpt øje med begivenhe
derne, og det viste foto er op
taget afen a f de civilklædte
betjente. Knivsbjergfesterne
holdtes første gang i 1894,
og granittårnet blev indviet i
1901 med en 7 meter høj
Bismarck-statue placeret i
den store niche. 1 1919 blev
statuen flyttet til Aschberg
ved Eckernförde i Sydsles
vig. Knivsbjergmonumentet
blev i august 1945 sprængt i
luften af ukendte gerningsmænd (Politiadjudanten
1935/1354, Landsarkivet
for Sønderjylland).
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sig de forviklinger, som deres ikke
særlig klare tilladelse afstedkom. Såle
des flagede f.eks. tyske frimenighed
spræ ster og formænd for tyske forenin
ger fra deres bolig - var det i overens
stemmelse med tilladelsen? H elt ab
surd blev situationen omkring den dan
ske kommuneskole i Rens i grænsesog
net Burkal. Den danske kommuneskole
havde en tysk afdeling, og lederen af
denne havde hejst det tyske flag fra den
danske institutions flagstang. Flaget
blev på skolekommissionens formands
foranledning fjernet, men røret afsted
kom protester fra det tyske m indretal.
Sognerådet og skolekommissionen for
søgte sig herefter med en salomisk
løsning, der gik ud på, at hvis ju stitsm i
nisteriet i fremtiden ville give en lig
nende tilladelse til flagning, kunne der
rejses en flagstang uden for den tyske
afdeling af den danske skole, og herfra
ville der kunne flages med tysk flag!
H erefter var det B urkal sogns danske
samfund, der klagede. Det var faldet
foreningen for brystet, at skoledirektio
nen for Tønder Amt havde udsendt en
erklæ ring om, at sagen var ordnet til
alle parters tilfredshed. Holdningen i
Burkal sogns danske forening var, at en
offentlig dansk institution under alle
omstændigheder kun skal flage med
Dannebrog. Episoden viser, hvor grote
sk flagspørgsmålet kunne udvikle sig,
og det må siges at være justitsm inisteri
ets held, at hele situationen var særde
les speciel, forstået således, at der i de
efterfølgende år ikke opstod en lignen
de lejlighed, hvor et tysk dødsfald kun
ne give anledning til nye ønsker om ge
nerel flagning.14Ved andre enkeltståen
de lejligheder som f.eks. den tyske afstem mingssejr i Saar flagede promi
nente skikkelser inden for m indretallet
også. Det blev k lart opfattet som en pro
vokation - som et ønske om, at Nord
slesvig også skulle vende »Heim ins Rei
ch«. I sådanne tilfælde frem kaldte flag
ningen en strafferetssag.
E t tilbagevendende problem var,

hvorledes de danske myndigheder
skulle forholde sig til hjem m etyskernes
ønske om at m arkere den tyske Volkstrauertag, hvor det officielle Tyskland
mindedes de faldne i 1. verdenskrig. I
Sønderjylland ønskede det tyske m ind
retal også at nedlægge kranse og m ar
kere dagen med flag og faner ved k ri
gergrave på flere af landsdelens kirke
gårde. I slutningen af 1920 "erne og be
gyndelsen af 1930 "erne gav det ikke an
ledning til de helt store konflikter, men
efter 1933 blev situationen en anden.
Nu blev der f.eks. i Haderslev nedlagt
kranse og flag med hagekors, som efter
følgende fjernedes af dansksindede el
ler hjemmetyskere, der ikke sym pati
serede med nazismen. Som m odtræk
mod dette ønskede de nazistiske hjem
metyskere, at der skulle opstilles vag
ter, hvilket de kirkelige myndigheder
afviste. Biskop Valdemar Ammundsen
havde ellers i 1934 indgået en aftale
med Kampgenossen und Kriegerverein
om, at foreningen kunne anbringe sin
ensfarvede gule fane og kranse med
sort-hvid-røde bånd ved det tyske mo
num ent på kirkegården. Ammundsen
anførte, at det var under de sort-hvidrøde farver, at de faldne havde kæmpet,
og at der blandt de faldnes efterkom
mere f.eks. også var socialdemokrater,
som ikke ønskede at se deres sønner
m indet med hagekors.15
De her nævnte episoder er kun en
kelte eksempler på en lang række,
hvor flag og faner skabte spændinger,
så alt i alt var der god grund til at få
klare regler for flagning. E t ønske som
også kraftigt blev fremført af politiad
judanten.

Ønsket om en ny flaginstruks
for Sønderjylland
Efter udarbejdelsen af den nye in
struks for politiadjudanten i december
1935 ønskede Refslund Thomsen i
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Figur 6.1 forbindelse med
NSDAP-N's partidag i Ha
derslev 1938 gav politiet til
ladelse til march gennem
byen med sammenfoldede fa
ner. Billedet er taget kort før
fanerne på trods a f politifor
bud blev udrullet. Politiet
fulgte, som det ses, begiven
hederne tæt, men greb ikke
direkte ind over for overskri
delse. Episoden gav dog an
ledning til, at der senere blev
rejst sigtelse imod de ansvar
lige ledere fra mindretallet.
Langs med nazisternes
marchrute havde Haderslevs
dansksindede i protest smyk
ket deres private hjem med
Dannebrog. Som det fremgår
a f billedet, blev optoget også
mødt med sympatitilkende
givelser (Institut for Sønder
jysk Lokalhistorie, Åbenrå).

samarbejde med de sønderjyske politi
mestre, a t der skulle udarbejdes et for
slag til et egentligt regulativ. Dette
skulle stadfæstes a f m inisteriet som
rettesnor for behandling af sager ved
rørende flagning, demonstrationer, op
træ den af udenlandske talere m.m.
Refslund Thomsen ønskede en revi

sion af de omtalte instrukser fra 1928
og 1931.
Vurderingen i foråret 1936 var, at
den linie, der var ført i årene siden
Genforeningen, var et resu ltat af vek
slende strøm ninger inden for det tyske
m indretal. De midler, som m indretallet
havde til rådighed, blev skaffet både

Figur 7. NSDAP-N's march
gennem Haderslev ved par
tidagen 1938 førte skaren til
Bürgervereins lokaler i
Slotsgade. Ved mindesmær
ket for de faldne i 1. ver
denskrig præsenteredes fa
ner. Bemærk det hejste Dan
nebrog i baggården til ven
stre i billedet - utvivlsomt
hejst i protest imod NSDAPN's manifestation (Institut
for Sønderjysk Lokalhisto
rie, Åbenrå).
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inden for egne rækker, men frem for alt
via støtte, der var kanaliseret fra kred
se syd for grænsen. Investeringerne i
m indretallets kulturelle arbejde havde
dog i hele perioden væ ret tiltagende.
Det samme gjaldt på det økonomiske
område i jordkam pen og i arbejdet for
skabelsen af tyske økonomiske organi
sationer. På det polititske felt var der
derimod tale om en stæ rk skiftende
indstilling. Efter en i hvert fald på
overfladen afspænding i den Stresem anske periode i 1920 "erne var natio
nalitetskam pen a tte r blevet skærpet
efter nazisternes magtovertagelse. De
tyske bestræbelser gik så vidt, at de
danske myndigheder m åtte få det ind
tryk, at de tyske nazister nord og syd
for græ nsen troede ved en kraftig pro
paganda at kunne fremkalde forhold,
som kunne retfærdiggøre kravet om en
grænseflytning. Frygt for m ilitæ r op
stand og uroligheder gjorde sig også
gældende.
Hjemmetyskernes politiske stilling
blev i slutningen af 1935 svækket. År
sagen var isæ r den fornyede splid, der
opstod i de hjemmetyske rækker, sam t
at regeringen i Berlin lagde stadig
større afstand til kravet om en revi
sion af den dansk-tyske grænse. For
H itler var m indretalsproblem atikken i
Nordslesvig sekundæ r i forhold til de
udenrigspolitiske mål, han forfulgte.
Tvunget af disse forhold blev nationa
litetskam pen fra de nu så godt som
fuldt ud nazificerede hjemmetyske
kredse i slutningen af 1935 præget af
indadvendthed i m odsætning til den
offensive fremtoning, der havde præ 
get årene lige efter H itlers magtover
tagelse. Politiadjudantens mål var at
benytte en i det ydre roligere periode
til at klargøre de danske myndighe
ders synspunkter. Reelt var det, han
bad om, at få stadfæ stet den procedu
re, han og hans forgænger havde ud ar
bejdet. Proceduren, der havde udviklet
sig, var i korthed følgende:
N år der til politim esteren eller til

politiadjudanten indløb en anmeldelse
om et optog, samm enkomst med uden
landsk deltagelse el.lign., blev anm el
deren, eller den der stod som ansvarlig
for arrangem entet, kaldt til en sam ta
le med politim esteren. U nder sam ta
len skulle det klarlægges, hvilken k a 
rak ter arrangem entet ville have, hvem
der skulle deltage, om der ville blive
spillet musik, sam t hvilke melodier
der blev påtæ nkt spillet, om der ville
blive medført flag og bannere og i be
kræ ftende fald hvilke. Tilladelse til a r
rangem entet kunne tildeles under for
udsæ tning af, at:
1) Der ikke deltog udlændinge i større
tal.
2) De udlændinge, der deltog, ikke op
tråd te i særskilte grupper, m arkere
de korporationer og organisationer.
3) Ingen udenlandske musikkorps.
4) Indenlandske musikkorps ikke spil
lede udenlandske national- og kam p
melodier.
5) Flag eller bannere ikke blev med
ført, hvis der var tale om udenland
ske nationalflag eller påfaldende
m inder om udenlandske flag eller
højhedstegn. Tilladt var forenings
flag og -bannere, som havde væ ret i
vedkommende forenings eje fra før
Genforeningen.
6) Ingen fællessang i gader inden for
den bymæssige bebyggelse .
Lempelige regler blev praktiseret
ved sportsstæ vner og ved ligtog.16
Refslund Thomsen var i og for sig til
freds med den ovenfor refererede pro
cedure. Sigtet med det nye initiativ
var ikke en skærpelse af re tstilstan 
den, men alene a t skabe klarhed og ac
cept af den praksis, der havde udviklet
sig.
Hvad angik sagerne af grænsepoli
tisk a rt så som processioner sam t
udenlandske talere i landet, lykkedes
det i vid udstræ kning Refslund Thom
sen at komme igennem med de ønske
de præciseringer, hvorimod det ikke
lykkedes at skabe yderligere klarhed
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vedr. brugen af fremmede flag, faner
og bannere.
Allerede den 30. juni 1936 forelå der
en ny instruks for foranstaltninger an
gående forebyggelse af dem onstratio
ner af udlændinge på dansk statsom 
råde. Heri hedder det bl.a.: »I alle
Tilfælde, hvor der herefter er Spørgs
mål om at tillade eller nægte Tilladelse
til Foranstaltninger, der har en natio
nalpolitisk Karakter, eller hvori der
paatænkes Deltagelse a f Udlændinge,
bør Politimestrene forelægge Sagen for
Politiadjudanten, der derefter træffer
Afgørelse i Sagen, eventuelt efter For
handling med vedkommende A m t
mand. Der bør saa vidt m uligt ikke
uden Politiadjudantens Sam tykke
skrides ind overfor Demonstrationer a f
saadan art.
Med hensyn til Flagning henvises til
Justitsm inisteriets fortrolige instruks
a f 11. ju n i 1928.
Saasnart noget a f de i denne In 
struks omhandlende Forhold maatte
indtræde, skal Politiadjudanten straks
sætte sig i Forbindelse med Ju stitsm i
nisteriet«.17
Bem ærkelsesværdigt er spørgsm å
let om, hvad der skulle stilles op ved
rørende generelle dem onstrationer af
nationalpolitisk karakter. Det vil reelt
sige dem onstrationer foretaget af det
tyske m indretal i Sønderjylland med
eller uden udenlandsk deltagelse. Her
gjaldt forsamlingsfriheden heller ikke
som hovedregel, men hvert enkelt til
fælde skulle forelægges politiadjudan
ten til afgørelse. Mere præcise regler
var ikke givet, men dem forventede
Refslund Thomsen at kunne få på
plads, n år flaginstruksen skulle revi
deres - et ønske han ligeledes havde
frem sat over for m inisteriet.
Vigtigt er det ligeledes at påpege, at
politiadjudantens kompetence i disse
nationalpolitiske anliggender var su
veræn også set i forhold til am tm an
den. Passagen i politiadjudantens in
struks, som omhandlede hans rolle
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som justitsm inisteriets særligt kyndi
ge og ansvarlige i grænsepolitiske
spørgsmål, blev stadfæ stet med denne
instruks. 1928-instruksen angående
flag var dog stadig gældende, men
reelt ikke forenelig med politiadjudan
tens virke. Misforholdet gav anledning
til en fornyet konflikt mellem Refs
lund Thomsen og grev Schack. I forbin
delse med Refslund Thomsens forsøg
på i 1936 at styrke politiadjudantstillingen og skabe større klarhed i for
bindelse med ansvarsom rådet, kom
Schacks utilfredshed/bekymring end
nu engang tydeligt frem. Meget sigen
de titulerede han Refslund Thomsen
som kollega og ikke som politiadju
dant i et brev vedrørende politiadju
dantens politimæssige rolle. Schack
fastslog i brevet på en sprogligt noget
snørklet måde, at »det, jeg før opfattede
som de sønderjyske A m tm æ nds Opgave
paa dette Område, - en opgave, som det
nu er tilfaldet Dem at varetage. - er det
te: ud fra et nærmere Kendskab til For
holdene her, men også ud fra de E rfa
ringer, vi tidligere har gjort, da vi selv
tilhørte det daværende danske M indre
tal, politimæssigt at behandle det tyske
M indretal saa imødekommende, som
Forholdene til enhver Tid under H en
syn til Statens Interesser og til Opret
holdelse afO ffentligR o og Orden, tilla
der det, og derved bidrage til at skabe
et Tillidsforhold mellem Mindretallet
og den danske Stat«. Schacks skepsis
er ikke til at tage fejl af. H ans betæ n
keligheder skal ses ud fra hans grund
opfattelse af, a t m indretallet ikke
skulle betragtes som et fremmedlege
me uden eksistensberettigelse. Det
voksede og svandt efter egne love, og
indgreb udefra kunne ikke hæmme
væ ksten kun fremme dets vækst. U nd
tagelseslovgivning, politiregimente og
navnlig en sn art mild, sn art streng
kurs er fejlgreb, der absolut burde
undgås.18 Denne politik kunne mulig
vis føres med succes, inden den natio
nalsocialistiske bevægelse blev føren-
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de blandt m indretallet, men netop i ti
den herefter førte en hum an og ideali
stisk indstilling ikke til noget resultat.
En eftergivende politik, som Schack
reelt stod for, blev ikke kronet med
succes, når m odstanderne bestod af
yderliggående nazistiske bevægelser,
der udfoldede antidem okratiske be
stræbelser.
Amtmand og politiadjudant Refslund Thomsen havde i sit brev til m ini
steriet netop slået på, at de bedste re 
su ltater ikke blev opnået ved eftergi
venhed, »Mindretallets under preus
sisk Herredømme indpodede Autori
tetstro bevirker, at det utvivlsomt hur
tigt vil affinde sig med en fast og klar
Praksis, den være sig mere eller mindre
streng«. Protester kunne forudses, men
da m indretallet ikke kunne forvente
støtte fra Tyskland, ville de dø hen.19
Specielt politiets praksis over for flag
ning med fremmed flag blev efter Refslund Thomsens mening forvaltet alt
for u en sartet og havde ført til hyppige
flagaffærer.
I praksis blev 1928-instruksen for
tolket forskelligt, - m est lempeligt i
Tønder amt. Her blev der fulgt en mild
kurs fra adm inistrationens side, over
for privatpersoners flagning med tysk
flag blev der f.eks. udvist stor toleran
ce. Vurderingen var, at befolkningen
formentlig ikke var klar over det al
mindelige forbud mod brugen af frem
med flag. Således var i hvert fald
statsm inisteriets vurdering i 1937.20
I septem ber 1935 blev hagekorset
som nationalitetsflag enerådig i Tysk
land, og grænsen mellem hagekors og
tilkendegivelsen af ønsket om tysk
overhøjhed symboliseret ved faner og
flag endnu mere flydende, n år symbo
let blev anvendt af hjemmetyske orga
nisationer.21
N ationalsocialisterne i Tyskland
havde den 12. m arts 1933 ophøjet de
res partibanner fra 1920 - et stort h a 
gekors i en hvid cirkel i den orange/røde fane - til rigsflag, på linie med

det sort-hvide-røde flag. Hagekorset
blev endnu mere dominerende med
Reichsflaggengesetz af 15. septem ber
1935, hvor hagekorsflaget blev det
eneste rigs- handels- og nationalitets
flag, sam tidig med at hagekorset også
blev placeret i det tyske krigsflag.
De sønderjyske politim estre havde
på Refslund Thomsens foranledning i
begyndelsen af 1936 bl.a. indberettet
til politiadjudanten om flagspørgsmå
let. F ra politim ester Axel Møller Bjer
re i Lundtofte og Nybøl herreder (Grå
sten) blev det fremhævet, at flagning
med udenlansk flag, vimpler eller
stan d arter ved flere lejligheder havde
sat sindene i bevægelse i et omfang,
som ikke stod i rim eligt forhold til de
enkelte tilfældes betydning. Pressen
blev beskyldt for at piske en stem ning
op, der var helt ude af proportion med
virkeligheden, og som skabte et mod
sætningsforhold mellem befolkningen,
som burde og kunne være undgået.
Hvis der fandtes faste og for alle be
kendte regler om flagning med hjem
mel til at meddele dispensationer, ville
meget være vundet. Det blev anført, at
sønderjyderne generelt havde forståel
se for m indretallets ønsker om ved vis
se lejligheder at kunne samles om de
res nationale samlingsmærker, men at
det var den demonstration, der lå i
overtrædelse af de gængse regler om
flagning, som gav stof til harm en og
presseangrebene.
Politiadjudantens egen holdning
var, at det m åtte stå k lart for befolk
ningen, at flagning med udenlandske
flag var forbudt i Danmark. Af hensyn
til ikke blot den danske befolkning,
men i lige måde myndighedernes an 
seelse, skulle der skrides ind mod
åbenbare overtrædelser. 1928-instruk
sen skulle ændres, og der skulle henvi
ses til politiadjudanten, hvad angik
dispensationsansøgninger. Denne kurs
ville skabe klarhed, men reglerne
skulle naturligvis fra dansk side admi
nistreres uden smålig chikane, men
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Figur 8. Hagekorsfanerne
vajede også ved NSDAP-N's
hyldestmarch gennem Søn
derborg i anledning a f 6-års
dagen for Hitlers magtover
tagelse i 1939. Forrest fra
venstre ses gårdejer Jep
Schmidt, dyrlæge Jens Møl
ler og gårdejer V. Deich
gräber (Institut for Sønder
jysk lokalhistorie, Åbenrå).

væsentlige overtrædelser ville blive
påtalt. Det ville bidrage til en til
træ n g t afspænding på dette område.
Den tysksindede befolkning søgte ved
en vag og eftergivende holdning at
prøve, hvor langt m an kunne gå uden
at ifalde strafansvar. Politiadjudan
tens store problem var den reelt for
skelligartede praksis, der blev udøvet
fra politikreds til politikreds.
Det lykkedes ikke Refslund Thomsen
af få en ny flaginstruks og dermed en
bedre hjemmel til at håndtere m indre
talskonflikter. F ra statsm inisteriets
side blev det i 1937 afvist med henvis
ning til, at der var tale om en uønsket
skærpelse, men sagen var på ingen
måde afsluttet, og flagning med frem 
med flag voldte også i de kommende år
til stadighed problemer.

Flere eksempler på den
konkrete flagkamp
Østrigs indlemmelse i Tyskland i
m arts 1938 var en stor opm untring for
hjem m etyskerne i Sønderjylland, der
igen vejrede muligheden for en græ n
serevision. Med Tysklands udenrigs
politiske succes blev der også sporet en
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fremgang for NSDAPN, p artiet der fra
dets oprettelse i 1935 officielt blev
anerkendt af det tyske m oderparti. På
den baggrund blev det årlige p a rti
stævne i Haderslev imødeset med
spænding. Spørgsmålet om faner og
flag var i den forbindelse naturligvis
kun en blandt flere vanskeligheder, de
danske myndigheder havde a t tum le
med. Hovedbegivenheden ved p a rti
stæ vnet den 14. april var en march
gennem Haderslev by (se figur 6-7). I
alt deltog 800-1.000 mennesker, selv
om antallet således var betydeligt, var
det færre end forventet. Haderslevborgerne havde smykket byen med D an
nebrog, og nok skulle D anm ark spille
fodboldkamp imod England samme
dag, men den reelle årsag til, at byen
var klæ dt i rødt og hvidt, var som mod
dem onstration til det hjemmety ske op
tog. Det nazistiske optog havde fået
tilladelse til at medføre sam m enrulle
de faner i optoget og rulle dem ud for
an m onum entet for de faldne i 1. ver
denskrig. Fanerne med det tyske hage
korsflag blev dog ligeledes dem onstra
tivt præ senteret under m archen gen
nem Haderslev by. Der var her k lart
tale om en overtrædelse af den aftale,
der var indgået med politiet, men der
blev ikke skredet ind. Politiet ønskede
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Figur 9. Efter den 9. april
1940 blev det endnu vanske
ligere for de danske myndig
heder at dæmme op for flag
ninger med hagekorsban
nere. I flere sønderjyske
købstæder flagede hjemmetyskere med hagekorsflag for
at byde de tyske tropper vel
kommen. På dette billede fra
Sønderborg vajer hagekors
flaget over biografen Kosmorama. Det var blevet hejst
a f redaktøren for Nordschleswigsche Zeitung, der
havde kontor bag biografen.
I protest hejste man om
gående Dannebrog hos bio
grafens genbo, Løveapoteket
(Lokalhistorisk Arkiv for
Dybbøl, Ulkebøl og Sønder
borg).

ikke en større konfrontation og valgte
i stedet at rejse sag imod optogets an
svarlige leder landsretssagfører Lau
ritz Clausen for bevidst tilsidesæ ttelse
af påbudet, og Clausen blev idømt en
bødestraf. Året efter deltog der ca.
1.800 m ennesker i den hjemmetyske
partidag, men her kom det ikke til af
talebrud. Ved en parade for partiledel
sen blev der præ senteret 37 hagekors
faner - herunder indviet 15 nye faner
med aflæggelse af ed til H itler og Stor
tyskland. Det kompromis, der var ble
vet indgået med politiet, gik ud på, at
hagekorsfanerne herefter blev fjernet,
men at 12-15 kredsfaner blev ført i de
m onstrationstog gennem Haderslev til
Klosterkirkegården, hvor der blev ned
lagt kranse ved krigsm indesm ærker
ne.22
På trods af at der fra Berlin til sta 
dighed blev m anet til besindighed, og

der ikke blev stillet m indretallet no
gen grænserevision i udsigt, var de
hjemmetyske nazisters selvtillid støt
stigende. I anledning af 6-årsdagen for
Hitlers magtovertagelse kaldte de
hjemmetyske nazister til propaganda
optog i Tønder og Sønderborg. I Tønder
deltog over 1.100 personer, men faner
ne forblev sammenrullede, indtil for
samlingen indfandt sig på Skyttegård
en. I Sønderborg deltog lidt færre, men
her var tonen langt mere hård med
hadske udfald imod de danske myn
digheder, og partifører Jens Møller
frem satte slet skjulte tru sler imod
1920-grænsen. Det tyske hagekorsflag
blev her dem onstrativt udfoldet under
åben himmel, uden a t politiet skred
ind.23
I april 1939 kunne departem ents
chef i ju stitsm inisteriet Aage Svend
sen meddele Refslund Thomsen, at
277

Peter Fransen

Figur 10. De nationale spændinger i Sønderjylland er i 1990'erne afløst a f samarbejde og gensidig re
spekt. Nu kan der sågar laves satiriske tegninger som denne fra Æ Rummelpot 1993, hvor flagene ind
går, uden at parterne opfatter det som chikane (Gengivet med venlig tilladelse a f tegneren Fritz
Carstensen, trykt i Æ Rummelpot 1993).

hans retningslinier havde væ ret til
fornyet overvejelse i statsm inisteriet,
udenrigsm inisteriet og justitsm iniste
riet, og justitsm inisteriet havde på
grundlag h eraf udarbejdet et forelø
bigt udkast hertil. Svendsen udbad sig
kom m entarer og tilføjede, a t han var i
tvivl om, hvorvidt det for tiden ville
være heldigt at udsende en sådan in
struks. Refslund Thomsens svar date
ret den 5. maj 1939 angav, at det var
ønskeligt på baggund af de indvundne
erfaringer at træ kke retningslinierne
op, der i det væsentligste var fastslået
ved praksis, idet han understregede, at
praksis over for hjem m etyskerne i det
sidste år var mildnet. Oprindeligt var
det kun tilladt ved særlig højtidelige
lejligheder at medføre udfoldede fore
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ningsfaner, der lignede det tyske n a 
tionalflag eller var pyntet med tyske
højhedstegn, n år disse faner var fra før
Genforeningen, nu blev det tilladt i op
tog a t medføre foreningsfaner, der i ud
præ get grad mindede om det tyske ri
ges nyeste symboler. Uden den ønske
de stram ning af flaginstruksen var ud
viklingen gået i retning af, at de hjemmetyske grupper med stadig større
selvtillid kunne samles og marchere
under hagekorset, uden at politimyn
dighederne greb ind.
Den løsning, som m inisteriet nu lag
de op til, blev dog heller ikke til noget.
M inisteriet ønskede alligevel ikke at
udstede instruksen. Det skete under
hensyn til den stadig mere spændte
europæiske situation. Den foreløbige
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kulm ination kom med Tysklands over
fald på Polen den 1. september 1939,
hvor H itler forsøgte at legitimere an
grebet med polakkernes overgreb imod
det tyske m indretal. Med besæ ttelsen
af D anm ark den 9. april 1940 blev
væsentlige dele af landets magtbefø
jelser reelt sat ud af spillet.
I forbindelse med det tyske m indre
tals forventning om en genforening
med Tyskland meddelte Refslund
Thomsen den 20. juni 1940 justitsm ini
steriet, at der blev forberedt en omfat
tende tysk flagning. Hvis der ikke ind
tråd te en. afspænding, ville det være
um uligt at holde flagningen inden for
rimelige grænser. Først havde det ty
ske m indretal troet, at Ansluss ville
finde sted den 15. juni på 20-års dagen
for Genforeningen, og nu satte de deres
lid til den 28. juni, datoen for Versaillestraktatens underskrivelse. Håbet
var, at H itlers tropper på den dag ville
slette endnu en af resultaterne fra
V ersaillestraktaten. F ührer Jens Møl
ler havde på et møde den 16. juni ind
skærpet, at det var forbudt at flage
med hagekors, men tilføjet i hvert fald
ikke før den 28. juni. I avisannoncer
blev der averteret med salg af hage
kor sflag, oghjem m etyskere anskaffede
sig flagstænger. Der fandt som bekendt
ingen grænserevision sted, men under
besæ ttelsen var det ikke muligt at
stram m e reglerne. Opgaven var nu at
forsøge at begrænse flagningen med h a 
gekors.24

sønderjyske baggrund herfor var fra
1934, at politiadjudantfunktionen var
konstant under pres fra am tm andsfunktionen og i offentligheden isæ r fra
Venstre og Konservative, der helst så
stillingen nedlagt - så selv i en politisk
urolig periode i 1930"erne gjaldt det, at
frænde er frænde værst.
N år det er sagt, må det alligevel fast
slås, a t de danske myndigheder, der
sad inde med ansvaret - justitsm in i
steriet, politiadjudanten og politime
strene formåede at holde såvel flag
ningen som m indretallets øvrige akti
viteter i ave. Det skyldtes, at det tyske
m indretal i Sønderjylland var relativt
svagt og indbyrdes splittet og ikke
havde opbakning til deres grænserevi
sionskrav blandt de ledende nazister i
Berlin. Hertil kom, at den efterret
ningscentral, som politiadjudanten op
byggede, havde et imponerende ind
blik i m indretallets virke og således
ikke unødvendigt lod sig provokere. E t
særdeles vigtigt forhold da netop pro
vokation altid h a r væ ret og er yderlig
gående ekstrem isters våben imod de
m okratiet.
Hvad angår selve det at flage under
almindelige forhold, er følelsen i D an
m ark over for flaget og nationalitetsfø
lelsen i det hele taget ikke den samme
som for blot få årtier siden. E t forhold,
der heller ikke ændres af fremkomsten
a f de danske roligans og deres brug af
flaget. Jeg vil da gerne indrømme, at
hvis jeg igen en dag skulle bosætte mig
i Sønderjylland, er det ikke sikkert, at
der skal stå en flagstang i haven.

Afslutning
Konflikterne i Sønderjylland omkring
flagspørgsmålet var en indikator på,
hvorledes forholdet var mellem det ty
ske m indretal og de danske myndighe
der. Det er der ikke noget overrasken
de i - hvad der er nok så bem ærkelses
værdig, er det, at de danske myndighe
der havde særdeles svæ rt ved at finde
fælles fodslag på dette område. Den
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Den nordiske linie i dansk musik
JonA.P. Gissel
Fortid og Nutid december 1999, s. 281-304.
I artiklen behandles forholdet mellem det nordiske og det danske i dansk
musik i perioden ca. 1750-1920. Den undersøger samspillet mellem natio
nalt og internationalt i førromantikken og romantikken, og den ser på,
hvor forskellige stemninger der kunne rummes i periodens patriotisme.
Artiklen argumenterer for, at det »nordiske« i tidens musik er en særlig di
mension, som ikke kan rummes i et snævert nationalromantikbegreb.
Denne dimension søges indkredset ved hjælp af de emner, musikken knyt
ter sig til, den stemning og grundtone den frembringer, og de virkemidler
komponisterne betjener sig af; og dette sættes så igen i forhold til tidens
litteratur og billedkunst.
Jon A.P. Gissel, født 1961, cand. mag. i historie og spansk ved Københavns
Universitet, ph.d. fra 1997; forsker med bevilling fra Statens humanistiske
Forskningsråd i Johannes Steenstrups historiesyn, og er i den egenskab
knyttet til Institut for Historie ved Københavns Universitet.

Siden 1980 h ar m an kunnet iagttage
en voksende interesse for den danske
m usikalske rom antik, og m an h a r fået
flere muligheder for at høre denne m u
sik end i de foregående årtier med de
res massive Carl Nielsen-dominans.
Efter at m an i 1970’erne begyndte at
opdage senrom antikeren Rued Langgaard, h a r vi fået en række væ rker af
førromantiske og rom antiske komponi
ster opført i D anm arks Radio og efter
hånden også udsendt på cd: Samtlige
Gades symfonier og en række af hans
koncertstykker, Kunzens Holger D an
ske, symfonier og k an tater af Weyse,
H artm anns to symfonier, Heises Drot
og Marsk i den første fuldstændige ind
spilning. Det er sket i et omfang, som
før 1980 næppe havde væ ret anset for
muligt. Dog h ar jeg bem ærket, at når
radioens m edarbejdere skal introduce
re musikken, virker de tit usikre og
nøjes enten med at fortælle om kompo
nisten og en situationsbaggrund for det
pågældende væ rk eller et eller andet
kuriøst, som at teksten lyder lidt frem
m edartet i dag, men ikke hvad m usik
ken handler om. Jeg vil derfor i denne
artikel søge at indkredse denne musiks

k arak ter næ rm ere og se sam let på de
emner, komponisterne kastede sig
over. M usikken h a r faktisk tit noget
med em net at gøre ikke m indst i den
rom antiske periode. Her vil jeg prøve
at give et overblik over en særlig gren
af den danske rom antiske bevægelse:
den nordiske.
Om en af de tidligste komponister,
som denne artikel behandler, F.L.Æ.
Kunzen, skrev Angul Hammerich i
1923,1dvs. ved slutningen af den perio
de, jeg her beskæftiger mig med: »Det
er for vor Tid interessant at lægge mær
ke til den afgjort nordiske Farvetone,
som paa sine Steder præger hans M u
sik, bevidst eller ubevidst«. N år han
kunne skrive sådan, må det betyde, at
han havde en klar forestilling om,
hvad det nordiske i musikken var, og
dermed kunne anvende det som k rite
rium. Jeg vil her forsøge at beskrive
historisk, hvordan det nordiske m usi
kalsk set fik indhold og blev en tra d i
tion; hvad dette indhold var, og hvorle
des det adskilte sig fra det danske,
som den her omhandlede periode også
beskæftigede sig med. Det handler
derfor om identitet, om patriotisme,
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om fædrelandsfølelse og om det natio
nale, men også om at disse betegnelser
tit er blevet gjort til rodekasser, som
indeholder forskelligartede elementer.
Dermed er artiklen et forsøg på at
drage musikken ind i historien gen
nem en tem atisk beskrivelse af et for
løb fra midten af 1700-tallet til ca.
1920; en bestræbelses historie kunne
m an kalde det, idet komponisterne
søgte det nordiske. Det nordiske er
altså ikke nogen given ting, men m å i
enkleste forstand handle om en mørk
klang. Det handler også om folkeviser
nes uden al tvivl meget store indflydel
se på 1800-tallets åndelige atmosfære
og kulturelle dragt, men desuden om
det, der ræ kker ud over den. Jeg skri
ver som historiker, ikke som musikvi
denskabsmand, derfor tilstræ ber jeg
ikke nogen teknisk beskrivelse. Jeg er
også nødt til at tillade mig en vis in tu i
tiv tilgang; det er altid vanskeligt og
problematisk, men isæ r ved et emne
som dette uomgængeligt at bruge sig
selv som kilde. Em net er altså svært,
og jeg er mig særdeles bevidst, at jeg
styrer ud på farefyldte vande, men
genstanden er så interessant, og m å
let, der vinker i det fjerne, så perspek
tivrigt, a t et forsøg må gøres.
For i al korthed at ridse den histori
ske kontekst op, stræ kker afhandlin
gens genstand sig fra det danske mo
narki, en »konglomeratstat« med flere
sprog, eller bedre en fyrstestat, først og
fremmest bundet samm en af fyrstetro
skab, med en voksende patriotisme,
over den nye tids nationalfølelse knyt
tet til sproget, de slesvigske kriges tid,
som også var skandinavism ens tid, og
derefter, til genforeningstiden i 1920.
Forskellen mellem den ældre fyrste
stat og den nyere nationalstat er ikke
nogen ny konstatering; allerede Jo
hannes Steenstrup sagde k la rt i Dag
bladet 28. december 1881, a t der i den
ældre sta t var andre bånd end sproget,
der bandt sammen. Denne bevidsthed
om forskellen mellem før og nu i selve
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den periode vi beskæftiger os med, er
nok værd at m ærke sig. Den danske li
nie i dansk litte ra tu r og musik, er som
sangene, n æ rt knyttet til det sønder
jyske spørgsmål, ligesom den i stil læg
ger sig op ad folkevisen; interessen for
nordisk mytologi og kam pen mellem
hedenskab og kristendom i Norden
kan kun i meget indirekte forstand si
ges at have noget at gøre med den, i
kraft af samtidigheden. I øvrigt fortje
ner det at bemærkes, at mens Oehlenschlägers Hakon Jarl stam m er fra
et tidspunkt, da Danmark-Norge end
nu eksisterede, skrev H artm ann sin
musik til denne og andre tragedier
med norsk emne på en tid, da det for
læ ngst ikke mere var tilfældet. H a rt
m ann blev født i 1805, h a r altså væ ret
9 år, da staten opløstes; det h a r væ ret
noget underligt noget, de voksne snak
kede om. Hans nordiske væ rker be
gynder også før skandinavism en2 tog
fart og fortsæ tter længe efter, den hav
de m istet al politisk betydning. Som
helhed vil jeg forudskikke den be
mærkning, at de politiske forholds ind
flydelse på den nordiske linie i m usik
ken var ret begrænset; den kan ikke
kun hægtes op på en politisk skandi
navisme, men var noget, som kom til
udtryk bredere i en længere periode.
Hvad der er kunst, og hvad der er
natur i det nordiske, er svæ rt at af
gøre; sandsynligvis er der tale om lidt
af hvert; i en vis forstand bliver man
til det, man vil være, men det havde
næppe væ ret muligt at opbygge en n a 
tional identitet på denne måde, hvis
der ikke i forvejen havde ligget »no
get«, der kunne lade sig bruge sådan.3
Den nordiske tone er udtryk for en
længere periodes m usikalske og natio
nale bestræbelse, men det er også lyk
kedes komponisterne at frembringe
noget, der i mange tilfælde opleves
som særlig dansk/nordisk. Det handler
dels om emner, dels om hvad komponi
sterne h a r lagt i selve det musikalske
udtryk. Man kan stille det spørgsmål,
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om der findes nogen sam m enhængen
de dansk tradition, eller komponister
ne på til dels samme måde h a r reage
ret på de impulser, der kom udefra;
svaret må snarest blive et både-og. Ro
m antikken søgte i mange henseender
det ßerne, men i dens særlige tilknyt
ning til det dansk/nordiske også det
nære, det hjemlige. Man ville hjem fra
den klassiske oldtid. Poesi er et nøgle
begreb; m an ville have rum, stem ning
om begivenheden, nok en gribende
handling, nok et etisk budskab, men
ikke m indst det uforklarlige, antyd
ningen. H er kan der ske et sam m en
stød mellem den mere kontante Valhalshelteagtighed og det bagvedlig
gende ønske om mere subtilitet.
Da vi ikke h ar nogen musikalske ide
er fra D anm arks Oldtid, m åtte en nor
disk stil bygge på »en stiltiende Vedta
gelse, en fælles ensartet Opfattelse«,
skrev William Behrend meget træ f
fende, ligesom Angul Hammerich i slut
ningen af perioden.4»Vor nationale Ton
ekunst er heller ikke i samme Maal som
f.Ex. den norske eller den russiske, grun
det paa direkte Efterligning eller Opta
gelse a f folkemusikalske Idéer eller M a
nérer. Den har sin Rod i tysk romantisk
M usik og bygger videre paa den danske
middelalderlige Folkevise; ad denne Vej
har en kort Række a f danske Komponi
ster med genial Ævne skabt et Tones
prog, en m usikalsk Udtryksmaade, der
har et saadant Særpræg, at vi - og ikke
blot vi, men ogsaa fremmede M usikven
ner - uvilkaarligt føler, at det er en M u
sik for sig, Udtryk for vor Nations Folkeejendommelighed og Følelsesliv saavel
som for vor N aturs Egenart og Stem nin
ger«. Behrends formulering vil måske
virke frem m edartet på nogle i dag, men
jeg synes, der ligger nogle vigtige ind
sigter gemt her, som måske delvis er
gået tab t siden: Behrend er meget vel
klar over, at det drejer sig om opbygnin
gen af en ny stil, at der er en internatio
nal baggrund, og at folkemusikken h ar
betydning, men kun til en vis grænse.

Endvidere er han her i 1918 klar over
receptionens (publikums modtagelse af
værket) betydning, komponisterne h a r
formået a t frembringe noget, der væk
ker genklang. Ja, netop genklang, fordi
komponisterne kunne udtrykke følel
ser, som publikum kunne nikke gen
kendende til.
Det vil her ikke være overflødigt at
nævne, at den musik, jeg omtaler, h ar
forskellige funktioner. Der er skuespil
musik, balletter og operaer, hvori for
tolkningen er indbygget; der er symfo
nier og anden absolut musik, hvor den
stilistiske beskrivelse og opfattelsen af
de følelser og idéassociationer, som
m usikken vækker, m å danne grundla
get for forståelsen. I begge tilfælde er
det vigtigt at udbygge indtrykket af
helheden ved inddragelse af k arak teri
stiske enkeltheder, uden at beskrivel
sen skal blive ren t teknisk.
Om den nordiske linie kan m an finde
mange spredte bem ærkninger i m usik
litteraturen, men nogen sam let be
handling findes mig bekendt ikke.
H.Aa. Bruun: Dansk m usiks Historie III, 1969, en overvejende komponistori
enteret fremstilling, næ vner underti
den det nordiske som i forbindelse med
H artm ann, men behandler det ikke
sam let som tema. Det samme gælder
N. Schiørrings bredere anlagte frem
stilling: M usikkens Historie i Danmark
1-3, 1977-78; K. Clausen: Dansk Folke
sang gennem 150 År, 1958/1975, som er
stæ rk t præ get af den Laub/Nielsenske
retnings syn på rom antikken, tager
heller ikke emnet op som tem a, og G.
Schepelerns Operaens historie i D an
mark 1634-1974,1995 gør det slet ikke.
Lad os vende os fra de brede frem stil
linger til en mere speciel.

N ationalromantik?
Niels M artin Jensen beskrev i 1964
bredt den danske romance5bl.a. ud fra
dens baggrund i folkeviseinteressen.
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Siden h a r han sat fokus på begrebet
»nationalromantik« og m ener at kun
ne udskille en bestem t periode, ca.
1840 - 1864, som særlig præ get af en
m usikalsk retning, der stod i forbin
delse med den nationalliberale hold
ning, enten dram atisk/frihedsorienteret eller konservativt/ afdæmpet/idyllisk, og som skal skille sig k lart ud fra
den foregående og den efterfølgende
periode.6 Det forekommer mig, at m u
sikken her presses ind i for snævre
kategorier. Jensen opstiller f.eks. et
forløb, hvor Gades tidlige væ rker fra
ca. 1840 - O ssm nouverturen og 1.
symfoni - skal repræ sentere en revo
lutionæ r periode og Elverskud (1854)
en afdæmpet nationalrom antik.7 Des
væ rre inddrager han ikke Baldurs
Drøm, som falder indenfor perioden og
som netop ikke er afdæmpet idyllisk.
Og hvad med Gades 6. symfoni, der
mere end noget andet væ rk er kam p
præ get (se nedenfor)? N år Jensen ta 
ler om den kølige modtagelse af Drot
og Marsk (1878),8 som han mener, var
et tegn på, at tiderne var skiftet, må
m an gøre opmærksom på, at også B al
dur og Bournonvilles og H artm anns
Trymskviden mødte kritik, og uden for
m usikhistorien var udsmykningen af
det nationalhistoriske museum på
Frederiksborg netop præ get af det
dram atiske, som i Drot og M arsk-sam 
m enhæ ng er relevant, ved Otto Ba
ches 4 år senere billede. Man skal nok
ikke undervurdere tidens engagement
i det stilistiske. Endelig er det et
spørgsmål, om Jensens skelnen mel
lem idé og ideologi9 ikke snarere hører
til i anden halvdel af det 20. årh u n 
drede end i m idten af det 19.
I Dansk Identitetshistorie h a r Niels
M artin Jensen udbygget og modifice
ret sit standpunkt om nationalrom an
tik som receptionskategori.10Frem stil
lingen præges (bortset fra Gade, som
fremhæves) af et re t negativt tonefald
{»stereotyp« s. 272; »musikalsk sim ili
univers« og »kliché- og kulisse-kunst«,
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s. 299). H ertil er at sige, at enhver stil
opererer med et vist sæ t af udtryks
midler for at fremkalde bestem te
stem ninger og er i den forstand et po
stulat, jvf. Behrends ovenfor citerede
udtryk. Det forekommer ikke rim eligt
at fordømme en bestem t historisk stil
på denne måde. N.M. Jensen bem ær
ker,11 at tysk kritik opfattede Gades
gennem brudsværker netop som nordi
ske, men h ar han ret i, at den danske
reception omfortolkede særpræ get
som dansk? Modsiges Jensen ikke af
det citat han anfører på næ ste side fra
Dagbladet 11. april 1878 om Gades 1.
symfoni, udprægede nordiske Kolorit',
er det tilfældigt, at der ikke står »dan
ske«? Jeg mener det ikke, uanset at jeg
ikke vil påstå nogen voldsom stringens
i sprogbrugen.
Jeg m ener derfor, at m an m å gå en
anden vej og sige, a t der i det længere
stræ k findes en interesse for det nordi
ske, som står i forbindelse med, men
ikke er sammenfaldende med det dan
ske; og at det må være værd at se på,
hvordan dette nordiske fungerer i m u
sikken. Det er dermed denne artikels
påstand, at bestemmelserne nordisk
Oldtid og dansk M iddelalder om to ho
vedtem aer i den danske rom antik ikke
er tilfældige størrelser, som m an bare
kan slå samm en i en pærevælling og
kalde »nationalromantik«, men at til
lægsordene nordisk og dansk h ar ud
sendt forskellige signaler; de er nok
beslægtede, men ikke identiske. Dette
er uundgåeligt mere diffust og vil der
med ikke få den flotte teoretiske og be
grebsmæssige stringens. Men jeg vil
hævde, a t resu ltatet til gengæld ligger
den historiske virkelighed nærmere.
Det kan ikke undgås, at vurderingen i
sidste instans kommer til at bygge på
fornemmelser, men det må dog være
værd for hele åndshistorien i det 19.
århundrede at søge at indkredse, hvori
dette særlig nordiske bestod, og hvori
forskellen mellem nordisk og dansk
bestod. Dette vil i det følgende blive
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Figur 1. Otto Baches kendte maleri »De sammensvorne rider fra Finderup efter Erik Glippings drab«
viser med sin skumle uhyggestemning og med marskens massive, ranke og trodsige skikkelse i forgrun
den en opfattelse a f begivenheden og a f det nordiske, som ligger tæt på Heises næsten samtidige opera
»Drot og Marsk« (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød).

forsøgt gennem en forholdsvis histo
risk/ kronologisk fremstilling.
Endelig bør det vel nævnes, at det
nazistiske misbrug af nordiske symbo
ler, som lurer i 1930’erne,12 ikke bør
skygge for de store værdier, som ligger
i en tidligere tids optagethed af det
nordiske. I det hele taget er det værd
a t bemærke - hvis nogle kun vil se
»ekstrem nationalisme« i rom antik
kens interesse for det nordiske - at et
træ k som asernes indvandring fra
Østen ikke nedtones, men tværtim od
fremhæves af de forfattere i selve ro
m antikken,13 der skrev om den nordi
ske mytologi. Der er meget i dette, som
ikke um iddelbart lader sig sæ tte på en
formel!

Førromantik, syngespil,
indvandrede komponister
Indledning
Tidlig dansk opera kan m an kalde pe
rioden fra m idten af 1700-tallet til
1830. V ærkerne er hovedsagelig af
syngespilstypen med ta lt dialog mel
lem numrene, og det er indvandrede
komponister, der præ ger billedet. Hvis
m an vil spørge, hvorfor et dansk syn
gespil opstår netop i anden halvdel af
1700-tallet, vil et bud være, a t det n et
op var på den tid, m an begyndte at be
skæftige sig med gravhøje; hvad det
m usikalske angår, blev der i 1797 fun
det 6 bronzelurer i Brudevælte Mose i
Lynge sogn, syd for Hillerød.14 At de
var fra Bronzealderen og ikke havde
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noget a t gøre med nordisk mytologi,
som vi kender den, vidste m an n a tu r
ligvis ikke. Der var en voksende inte
resse for det gamle Nordens mytologi
og historie, ikke m indst i digtningen;
man begynder at forlade de klassiske
forbilleder og søge noget andet; der er
en sprogrenserbevægelse i midten af
1700-tallet: Man ville af med frem
medordene.15I 1745 stiftede Langebek
Det Kongelige danske Selskab for
Fæ drelandets Historie og Sprog, som i
fortalen til Danske M agazin s.å. skrev
»Det er roesværdigt, at det danske Folk
dog engang begynder at elske sig selv
og faae Sm ag paa sit eget.« Denne be
stræbelse fortsatte århundredet igen
nem; i det Kongelige danske genealo
giske og heraldiske Selskabs love fra
1778 hedder det f.eks., at »Alt hvad
som skrives maa være Dansk og ei ind
rykke noget enten a f de ny gjorte Ord el
ler som naturaliserede Ord, uden hvor
Nødvendighed det udfordrer, sc. hvor
intet dansk Ord findes ligesaa be
kvemt«.16Kort sagt, der er en større pa
triotisk bevægelse i tiden, og det er en
reaktion mod en tidligere overvælden
de kulturel indflydelse udefra. Man
havde f.eks. haft italienske operatrup
per på Det kongelige Teater. Men det
er værd at mærke sig, at der ikke kun
er en dansk patriotisk bevægelse, men
også en interesse for det gamle Norden
ud over D anm arks grænser; i 1772
blev den A rnam agnæanske Kommisi
on stiftet17 med den opgave at udgive
nordiske antikviteter, og det som hidtil
havde væ ret en ren t lærd beskæftigel
se, blev nu mere udbredt, isæ r gennem
oversættelser og digterværker.
Det, a t indvandrede komponister
satte m usik til syngespillene, strider
ikke imod denne sammenhæng, men
viser bare, at der går mange tråde på
kryds og tvæ rs i m ønstret. Italieneren
Sarti skrev 1757 Gram og Signe, altså
et nordisk emne, ganske morsomt på
et så tidligt tidspunkt; derimod kom
1771 Tronfølgen i Sidon, som er en
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episode fra Alexander den Stores hi
storie.18 I 1773 oprettedes den danske
syngeskole.19
J.E. Hartmann, Ew ald og Balders Død
Men J.E. H artm anns Balders Død
1779 til Ewalds tek st er et hovedværk
i dansk musik og fortjener en nærm ere
analyse. Halvguden Balder elsker en
jordisk kvinde, Nanna, og søger derfor
bestandig til Jorden, til trods for at
han ved, at han kan dræbes af et spyd,
som skæres af et bestem t træ; han
kender sin skæbne, men forstår ikke
at kæmpe imod den. N anna elsker
Hother, kongen i Lejre, og ved Lokes
forskellige intriger får H other det
spyd, som kan dræbe Balder. Tilsidst
løber Balder selv ind i spydet. Det er
en sørgelig historie med m asser af
tårer, og heller ikke kæ rlighedshistori
ens dominans kan siges at være særlig
»nordisk« efter en senere tids opfattel
se. V ærket tilhører så udpræ get den
følsomme periode i åndshistorien: Alle
personerne h a r en grædearie, Balder
synger i sin præ sentationsarie »Taare
lad - lad af at græde!«, og N anna syn
ger i sin smukke arie, som afslutter
første akt, om det nytteløse i gråd og
klage. Teksten gør således ikke um id
delbart noget nordisk indtryk, men
komponisten h a r dog søgt at give Bal
ders arie et friskere præg ved en lys cdur-klang. Derimod er H others første
arie en jæ gerarie, som er mere ener
gisk anlagt. Den er mere en udm aling
af en jægerscene end en enkel melodi.
M usikken ligner i m angt og meget
Carl Philip Em anuel Bach og Gluck,
men i visse partier kan m an mærke at
komponisten h a r prøvet at anslå en
mere nordisk tone. Valkyrierne er
dem, der opm untrer heltene til kamp,
og deres to terzetter skiller sig ud som
mere m arkante. H er er der tydelig for
bindelse mellem tek st og musik; digter
og komponist h a r på hver sin måde
presset deres tids udtryksm uligheder
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for at få en usædvanlig virkning frem.
I den første: »Over Bjerg over Dal/Over
brusende Søer« er det et energisk og
kam pberedt tonefald, der tilstræbes,
og komponisten prøver a t anskuelig
gøre, at de flyver. Men i den anden er
tonefaldet mere dystert, understreget
af tonearten f-mol;20her gælder det til
virkningen af det våben, der skal
dræbe Balder, og kontrafagotten, et på
den tid sjældent instrum ent,21 bruges
til at frembringe uhyggestemning; det
skumle og hemmelighedsfulde, da val
kyrierne hæ rder spydet i N astrons
(ligstrandens) flammer og derefter kø
ler det i m arv af bjørne og blod af trol
de.
Thors arie »Naar Sielen ei vil vin
de«, som afslutter anden akt, er et m u
sikalsk forsøg på at genoplive folke
visestilen, bygget på en gammel-islandsk melodi22 og foregriber dermed
et m ægtigt område af rom antikken.
H an synger om Balder, der selv iler sin
undergang imøde; det kan ikke næg
tes, at førrom antikkens følsomhed slår
kraftigt igennem trods komponistens
hørbare bestræbelse på at frembringe
noget mere storladent og trods den
ægte tragiske atmosfære, og en senere
tid h ar nok svæ rt ved at forbinde m u
sikken med Thor. Det er snarere tilfæl
det med hans første arie »Bjergtrolden
zitrer for min Hammer«, som h ar et
mere energisk tonefald. Her er også en
illustration af teksten, sådan at melo
dien sitrer på ordet »zitrer«.
Finalen er stort anlagt med delt kor
og udm aling af storm en som billede på
sorgen; dette er vel i sig selv helt i for
længelse af tidens litteræ re og m usi
kalske retorik, men man kan ikke se
bort fra, at det for sam tiden i denne
sam m enhæng kan have haft en særlig
betydning. Finalen er i en klasse for
sig, et ensemble, hvor alle personerne
stå r frem og klager over Balder, og
også n aturen sørger. Her er følsomhe
den altså også stæ rk t fremtrædende,
men anlægget er storslået, og kompo

nisten h a r formået at individualisere
personerne.
H artm ann og Ewald skrev endnu et
syngespil Fiskerne, hvori der også er
tilløb til folkevisestil, og hvori sangen
»Kong Christian« for første gang fore
kommer. Endvidere skrev H artm ann
m usik til Birgitte Boyes skuespil Gorm
den Gamle, et gammelnordisk emne
med forsøg på nordisk tone, det mørk
ladne eller folkeviseprægede, dels nog
le kampsange, som frem stiller nordmænds og danskeres drabelighed, dels
den berømte R o lf Skattekonge med om
kvædet »Men Viggo har hævnet sin
Konge«.
Kunzen og Weyse
Efter H artm ann kom F.L.Æ. Kunzen
(1761-1817),23 som stam mede fra Lü
beck, men havde studeret i Kiel, i det
daværende danske monarki; han kom
til København i 1784 og forsøgte sig
også i det nordiske. H an blev en for
løber for dansk sangtradition med sine
Viser og lyriske Sange fra 1786. Kirke
væ rket Skabningens Halleluja h a r
både dansk og tysk tekst af Baggesen.
Man skal dog ikke lade sig narre af tit
len Holger Danske (1789) på Kunzens
kendteste opera med tekst af Bagge
sen; den er hverken i handling eller
musik særlig dansk, men foregår i Ori
enten, en eksotisk opera efter Wie
lands Oberon med f.eks. tyrkisk ballet
musik. Det er svæ rt for os at høre Hol
ger Danske i denne udpræ get lyriske
tenor. Man finder dog en slags nordisk
balladetone i Kerazmins sang i 1. akt
om U rian, der færdes ved midienat,
men den er netop en undtagelse i ope
raens m usikalske univers. Den gav an 
ledning til en kritikerstrid, den så
kaldte »Holger Danskefejde«;24»Holger
Tyske« var et øgenavn, den fik (P.A.
Heibergs parodi). Det h ar m an senere
forarget sig over, men man skal huske,
at der er tale om en reaktion mod en
tidligere overvældende indflydelse
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Figur 2. Kobberstik fra en
tidlig opførelse a f Adam
Oehlenschlägers »Hakon
Jarl«. Det er scenen fra 4.
akt, hvor Hakon gør klar til
at dræbe sin søn som offer
til guderne. Hakons kostume
er højst besynderligt, og
minder mere om 1600-tallet
end om den nordiske oldtid,
kun den tætte skov fører tan
ken hen på Norge. Hele op
stillingen peger nærmest i
retning a f et gotisk gys (Det
kgl. Teaters arkiv).

udefra. Man skal være forsigtig med at
sæ tte sig til doms over det. Men stri
den gik ud over værket, som ikke fik
den plads i m usikhistorien, som til
kommer det. Kunzens senere opera
Erik Eiegod (1798) har også tekst af
Baggesen og er i langt højere grad
præget af en nordisk tone, i hvert fald
at dømme efter ouverturen og visen
»Midnattens M aane gik Skyen forbi«,
som er det eneste af værket, denne a r
tikels forfatter h a r haft lejlighed til at
høre. Visen h a r folkeviseromancen
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som baggrund, men er også fint varie
ret.25 O uverturen viser fra de første
tak ter en kraft i orkesterudfoldelsen,
som ikke findes hos Mozart, der var
død få år før, og den er tidligere end
Beethovens frem træden med hans
første symfoni (1800). Snarest kan
Kunzens ouverture sammenlignes
med Cherubinis Medea, der også lige
fra ouverturen lægger vægt på at ud
trykke dram aet orkestralt. Kunzen
indførte da også Cherubini herhjem 
me. Særlig hos Kunzen er en vis mørk-
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laden karakter, som ikke findes helt
tilsvarende hos nogen af de internatio
nale komponister. Hele orkestret sæ t
te r ind fra begyndelsen, også med slag
tøj, og derefter angiver strygerne en
nedadgående linie, men stadig med en
vis kraft. Efter den dramatisk/monum entale indledning kommer et mere
lyrisk motiv, som ikke h ar noget folke
visepræg, men snarere viser spor af
1700-tallets pastorale toner; her er
Mozart ikke langt væk, men orkester
udfoldelsen er stadigvæk kraftigere
end hos ham. O uverturen slutter med
igen a t bringe det fulde orkester i an
vendelse, men nu i hurtigere tempo.
Opbygningen er således i sig selv en
kel og følger w ienerklassikkens regler,
men tonefaldet er anderledes. Det skal
understreges, at hele dette præg ikke
kommer af molklangen: Kunzens gmolsymfoni h a r en anden tone, er ud
præget »mozartsk«; sam tidig med at
enkelte fraser viser, at der er tale om
samme komponist, befinder vi os i en
anden verden. Dette m å forstås sådan,
at Kunzen i de nordiske væ rker har
fornemmet, at her fandtes en særlig
stemning, og at han bevidst h a r søgt at
udtrykke denne.
Kunzens ouverture til skuespillet
Gyrithe (1807) viser i indledningsfigu
ren endnu tydeligere disse kendetegn.
En treleddet kraftig stigning af stry
gerne, derefter et b rat fald, der afslut
tes med indsæ ttelse af blæsere og slag
tøj. Det arkitektoniske præg i forening
med en dram atisk bestræbelse h a r lig
hed med Cherubinis samtidige musik,
men Kunzens figur h a r en helt selv
stændig klang. Det efterfølgende h u r
tige tem a h a r mere af 1700-tallet i sig,
men nok med en kraftigere orkester
udfoldelse.
Dragedukken (1797) er derimod en
slags rørende komisk opera, der fore
går blandt håndvæ rkere i København,
og her viser Jakobs klagearie i første
akt tydelige folkevisetræk. Det er en
romance, en sangtype, som netop hos

Kunzen får en drejning mod det folkeviseagtige. Lenes vise senere i operaen
h a r samme præg.26D ansk opera/syngespil viste langt frem i tiden en for
kærlighed for strofiske sange, som var
ualmindelig i den europæiske opera på
den tid.27U nder alt dette vedblev Kun
zen vistnok a t tale tysk.28
Den danskfødte C.N. Schall skrev i
1801 balletten Lagertha, som også søg
te at anslå en nordisk tone til et emne,
hvor Regner Lodbrog er hovedperson.29
C.E.F. Weyse (1774-1842) var født i
Altona, i det daværende danske mo
narki og virkede fra 1789 i Køben
havn. Haydn er gennemgående forbil
ledet for Weyses symfonier (17951797), men disse viser også nogle in
teressante afvigelser fra den euro
pæiske hovedstrøm. 3. sats af Weyses
1. symfoni viser en udpræ get folkevi
setone: En ræ kke variationer over et
balladeagtigt motiv, der til at begynde
med virker ganske blidt, men som ud
vikler sig med stadig stigende dram a
tisk in tensitet præ get af »gyselige«
modulationer. Motivet og dets behand
ling viser lighed med »Nei, Siælen kan
ei vinde« fra J.E. H artm anns Balders
Død, og 1. sats blev brugt som ouvertu
re til dette syngespil i 1832. 2. symfoni
h a r in tet sådant. I 3. symfoni h a r 2.
sats et dram atisk-m ørkladent præg
med visse tungt-m assive udbrud, som
nok ikke findes tilsvarende hos
Haydn, men som viser udpræ get lig
hed med Kunzens ouverture til Erik
Eiegod. Den 6. symfoni i c-mol h ar en
dram atisk karakter, selv m enuetten er
i begyndelse og slutning udpræ get
m ørkt farvet. Weyse skrev også adskil
lige fædrelandssange. Det h a r i denne
artikels sam m enhæng isæ r interesse,
at han 1839-41 udgav en samling be
arbejdelser af folkevisemelodier: H alv
tredsindstyve gamle Kæmpevise-Melo
dier. Weyse er mere lyst »dansk« end
m ørkt »nordisk«.30
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Den store romantik, Kuhlau og det
nationale
Hvad betød den egentlige rom antiks
indtog med Oehlenschlägers Digte
1803 og senere de slesvigske kriges tid
for m usikhistorien og for forsøget på at
opbygge en nordisk stil i musikken?
U m iddelbart tilsyneladende uhyre
lidt. Ingen af tidspunkterne m arkerer
indhug i den m usikalske udvikling,31
men Oehlenschläger fik efter 1830
væsentlig indflydelse på I.P.E. H a rt
m ann.32Førrom antikkens interesse for
det nordiske og for arkæologiske lev
ninger udviklede sig,33 og fik fastere
grund under fødderne med den viden
skabelige arkæologis fremkomst (C.J.
Thomsen, J.J.A. Worsaae), og kunstne
re optog oldsager i deres frem stillinger
af den nordiske mytologiske oldtid,
f.eks. m aleren og illustratoren Lorenz
Frølich (1820-1908).34Det kgl. nordiske
Oldskriftsselskab stiftedes i 1825 og
tog bl.a. fat på en dansk oversættelse
af sagaerne.351 første halvdel af 1800tallet dyrkede m alere det danske land
skab, som det ikke var sket før: Den
frem trædende kunsthistoriker N.L.
Høyen (1798-1870) opfordrede hertil
fra ca. 1830 ligesom han støttede a r
bejde med nordisk-mytologiske moti
ver;36J.Th. Lundbye (1818-1848) arbej
dede som m aler med sjællandske land
skaber i forskellige former, gerne med
kæmpehøje;37 i anden halvdel virkede
P.C. Skovgaard (1817-1875) med store
skovmotiver;38 senere fik historiem ale
riet en mægtig udfoldelse i udsm yk
ningen af Frederiksborg Slot, som d ra
m atiserede landskabet ikke m indst i
Otto Baches (1839-1927) De Sam m en
svorne ride fra Finderup Lade efter
Erik Glippings Drab (1882).39 Dette
maleri kom lige efter Heises opera
Drot og Marsk fra 1878, og det er n æ r
liggende, at der h a r væ ret en sam m en
hæng. Måske h a r Bache også bevidst
valgt en scene, der ligger efter afslut
ningen af operaens handling. M ar
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skens massive, kraftfulde og harm dir
rende skikkelse ligger så temmelig i
forlængelse af opfattelsen af ham i det
m usikdram atiske værk.
Den danske m usikalske rom antik
udviklede sig på samme måde grad
vist; den kom frem på Det kgl. Teater i
Weyses og Oehlenschlägers Sovedrik
ken i en ret tilbageholdende form med
romanceindslag i en wienerklassisk
ram m e.40For Oehlenschläger selv ved
blev Mozart at være det musikalske
ideal. Man kan spørge sig selv om ti
dens skik med højtlæsning41 af digter
væ rker som Oehlenschlägers h ar haft
betydning for udviklingen af en m usi
kalsk stil; i hvert fald H artm anns m u
sik til Guldhornene, der betragtes som
gennem bruddet for en nordisk stil, er
netop underlægningsm usik til den
læste tekst.
K uhlau var ligesom de nævnte en
indvandret tysker og skrev en ræ kke
operaer og syngespil. H an h a r som be
kendt skrevet m usikken til vort natio
nale syngespil Elverhøi. Det påfalden
de her - i modsætning til de tidligere
nævnte væ rker - er den direkte an 
vendelse af eksisterende folkeviseme
lodier, 11 i alt, hvoraf 5 bruges som
soloromancer,42 som komponisten h ar
gjort forbløffende lidt ved melodisk
set: »Uden at berøve dem deres Eiendommelighed, deres naive Kraft, un
derstøtter han dem med Harmoniens
mægtige Trolddom«, skrev Oehlen
schläger i en anmeldelse.431 denne a r
tikels sam m enhæng er det interes
sant, at K uhlau både benytter danske
og svenske melodier; »Dybt i Havet« er
en svensk melodi.44 Derimod vil m an
næppe kunne finde noget særligt
dansk eller nordisk i »Røverborgen« el
ler »Lulu«, med mindre m an vil kalde
det gode hum ør i »Røverborgen« for
»særlig dansk«, f.eks. den vidunderlige
»æggekagekvartet«.
Der var tilsyneladende også blandt
Det kgl. Teaters publikum i første halv
del af 1800-tallet et ønske om at værne
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de danske operakomponister Weyse og
K uhlau og en uvilje isæ r mod den itali
enske opera, som i flere tilfælde blev
mødt af udpibninger.45Det var i denne
periode, at de første danskfødte kompo
nister kom frem i første række, H enrik
Rung, Jens Peter Jensen og A.P Berggreen hed det første geled. Sidstnæ vn
te h ar øvet en ganske særlig indflydel
se ved sin indsam ling af danske folke
sange: Folke-Sange og Melodier, fædre
landske og fremmede, 1842ff. (samtidig
med I.M. Thieles Danske Folkesagn,
1843). Berggreen opstillede et æ stetisk
program for en dansk national musik,
med folkevisen som grundlag for en na
tional tonekunst.46 H an var en skarp
kritiker af den internationale opera,
særlig den italienske, men viste dog
også sans for storheden i Rossinis Wil
helm Tell? H enrik Rungs m usik til
H enrik H ertz’ Svend Dyrings Hus skal
have væ ret banebrydende for folkevi
sens fremkomst på scenen,48 og hvad
det nordiske angår, er det bem ærkel
sesværdigt, at han skrev musik til dig
te af norske digtere og prøvede a t finde
en norsk m usikalsk tone.49 Den blinde
N.P. Jensens musik til Oehlenschlägers Væringerne i M iklagard skal fore
gribe H artm anns nordiske stil,50 men
denne artikels forfatter h a r ikke haft
lejlighed til at høre noget af musikken.
Tragedien spiller på modsætningen
imellem den nordiske og den sydlige
k u ltu r - med sympati for den første,
men også med et håb for hellensk genopliven.

Gade og Hartmann
Alm en karakteristik
Niels W. Gade og I.P.E. H artm ann er
hovedfigurerne i 1800-tallets danske
musikliv. De var egentlig ikke konkur
renter, men dyrkede i mange henseen
der forskellige områder. Gade havde et

stort internationalt publikum, H a rt
m ann ikke. H artm ann var særlig af
holdt af de skandinavistiske studen
ter, hvad der ses af Carl Plougs digte
til ham; «vi, hvem Du staar allernæst
Som Lærer og som Broder«.51 Hos ham
fandt de; »Drøn a f Havets Dønning,
Sus fra Bøgeskoven, Gny fra Fædres
Grave«.52
Gribende er udtrykket for, at han
h a r ram t det dybeste i dem, uanset at
enhver tid vel tror, at den h a r fundet
den dybeste sandhed:
»Tidt, naar din K unst ikkun syntes
at være,
Flygtige Stemningers Tolk,
evige Blomster i Krands Du til Ære
bandt for Dig selv og dit Folk«.55
Som han blev ældre, blev tilknytnin
gen kun stærkere:
»Ældet, Du fostred kun højere Tan
ker,
dybere greb kun din Sands;
stærkest dit nordiske Hjerte nu ban
ker
i Harmoniernes Dands«.5*
H artm anns sange nåede nok videst
ud i befolkningen, hvorimod Gade ind
tog en enestående stilling i det køben
havnske musikliv. I 1836 blev M usik
foreningen stiftet, i 1839 Studenter
sangforeningen. H artm ann var M usik
foreningens formand 1839-92, Gade®
dens ledende dirigent i næ sten hele
sin tid som aktiv musiker. Begge sad i
bestyrelsen for M usikkonservatoriet
fra det blev oprettet 1867. Derimod
var det isæ r H artm ann, der var knyt
te t til Studenter sangforeningen.®
De er begge rom antikere, men af
helt forskelligt tem peram ent. Det
frem går tydeligt, n å r m an sammenlig
ner et stykke musik indenfor samme
genre af hver af dem: Gades Noveletter
nr. 1 for strygere og H artm anns Tre
Karakter stykker, også for strygere. Ga
des m usik er elegant, den h a r charme;
de fine klange bæ rer udtrykket. H art
m ann skriver kantet, med størst mulig
kraft sam let i det enkelte motiv. Det
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Figur 3. Dette fotografi fra
Det kgl. Teaters opførelse a f
»Hakon Jarl« i 1927 viser
opfattelsen i slutningen a f
perioden. Hakon optræder
ikke her, men OlafTryggveson står i midten som nor
disk helt, rank og med langt
sværd ved siden, og fremfor
alt som korsridder, med kors
på brystet og pegende på
korsbanneret med en stor ge
stus med udstrakt højre
arm. I baggrunden det nor
ske landskab (Det kgl. Tea
ters arkiv).

viser, a t m an skal være forsigtig med
at drage for vidtgående slutninger af
komponisters sam tidighed.57 Gade er
den m est internationalt orienterede af
de to, men en bestem t side af det dan
ske sind, det milde landskab, er nok
bedre udtrykt af ham end af nogen an
den, f.eks. i korvæ rket Ved Solned
gang. Det er heller ikke nok at spørge,
om H artm ann er mere gammeldags el
ler mere moderne end Gade; han er
begge dele - forskellen mellem dem
kan sim pelthen ikke rumm es i så enk
le kategorier. Gades koncertstykke Gefion og H artm anns korværk Vølvens
Spaadom er nok den perfekte parallel
imellem dem; Gade skaber virkning
ved en udtynding, udstræ kning af to
nerne indtil det næ sten uhørlige i h e r
rekorets gentagelse af selve navnet
Gefion, beånding; H artm ann afslutter
med en række gentagelser af ordene
paa Jord, hvoraf den sidste bringer en
svulmen. En sådan svulmen i afslut
ningen findes også hos H artm ann ud
over den bevidst nordiske stil; det ind
ledende kor i operafragm entet Saul
får sit højdepunkt på samme måde.
I det hele taget kan m an stille det
spørgsmål, hvor meget der skyldes en
særlig stil i væ rker med nordisk emne,
og hvor meget komponistens egen stil.
Da jeg engang spillede Saul for en ven,
fik jeg følgende reaktion: »Det er rigtig
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dansk Guldalder!« Sådan lyder det
nok, n å r m an ikke er bekendt med
komponisten i almindelighed. Men n år
m an kan sammenligne med andre
væ rker fra samme kilde, m æ rker m an
dog forskel; at der alligevel findes en
forskellig tone efter emne. N år H a rt
m ann i sit Hellig tre Kongers Kvad
sæ tter en kraftig molklang ind i Bethlehemskoret, lyder det helt anderledes
end i hans nordiske værker; det er
samme komponist, men en anden ver
den.
H artm anns virkemidler
K arakteristisk for H artm ann58 er b ru 
gen af gongongen, som kommer frem,
vel ikke forfærdelig tit, men på m ar
k an t måde og udtrykker kraft og pa
tos: I Hakon JarZ-ouverturen (1844)
henimod slutningen, på det tragiske
højdepunkt, som formentlig betegner,
at Hakon ofrer sin søn, lige før den
trium ferende slutning, som er kristen
dommens sejr; n år han ofrer sin søn,
ofrer han også fremtiden, h an ved, at
slaget er tabt. I Sørgemarchen over
Oehlenschläger som afslutning og høj
depunkt på hovedmotivet. Gade b ru 
ger aldrig eller næ sten aldrig gongon
gen, og slagtøjet er hos ham i det hele
taget m indre fremtrædende; da Baldur
i beskrivelsen af sin drøm kommer til

Den nordiske linie i dansk musik

dødsriget, og orkestret kort sæ tter
kraftigt ind, er det blæserne, der bæ rer
udtrykket; kun i slutningen på finalen
af den 6. symfoni - det m est dram ati
ske Gade h a r skrevet - kommer slag
tøjet m arkant i brug, lidt i Hamlet-oaverturen og koncertstykket Zion. I bal
letten E t Folkesagn er H artm anns
»Troldedans« stæ rk t præ get af slag
tøjet. H artm ann var desuden treklan
gens mester:
»Tak for hver Treklang,
som lod os forglemme,
at der er M islyd paa Jord!«59
En treklang er en akkord, der består
af grundtone, terts og kvint; men i ro
m antisk sprogbrug blev det også en
overført betegnelse for en harm onisk
helhed.60 H artm anns til tider lidt bar
ske toner blev altså a f sam tiden k lart
opfattede som harmoniske. B ruun
næ vner som et karakteristisk eksem
pel indledningen til Vølvens Spaadom?1
H artm anns Sørgemarch over Thor
valdsen er et præ gtigt eksempel på
hans nordiske stil og ligger tidsm æ s
sigt og i henseende til stem ning i di
rekte forlængelse af Hakon Jarl-oaverturen.62 Den består af gentagelse af
ganske enkelte og enkle temaer. Op
bygningen er ganske enkel ligesom i
Festklange til U niversitetets 400-års
jubilæum: En storslået indledning, der
efterfølges af et stilfæ rdigt mellemspil
og endelig af en storslået afslutning,
som i væsentlig grad er en gentagelse
af indledningen, men dog virker som
et højdepunkt (sonateform). Men en
beskrivelse af enkelthederne yder dog
ikke helheden retfærdighed; den kan
ikke forklare det uforklarlige: Stem 
ningen. Disse eksempler viser des
uden, at det nordiske er et forsøg på at
frembringe en bestem t stem ning ikke på at lægge gamle instrum enter
som lurer ind i musikken.
Nogen sam let frem stilling af m usik
ken til Oehlenschlägers tragedier fin
des mig bekendt ikke;63 kun H a rt

m anns Hakon Jarl-am sfe (1844-1857)
er kendt, og her isæ r ouverturen, ikke
det skønne norskprægede forspil til 2.
akt, skrevet før Grieg. O uverturen kan
forstås som en skildring af kam pen
mellem hedningen Hakon og den k rist
ne Olav Tryggvason, men også som et
norsk landskab med klipper og ind
imellem skønne dale. Det ville form ent
lig ikke være komponisten fremmed, at
m usikken blev forstået på begge m å
der. I det hele taget må det være vigtigt
for forståelsen af både tekst og musik,
a t handlingen foregår i Norge, ikke i
D anm ark. Det nordiske og hedenske
får et karak teristisk udtryk i indled
ningens langsomme brug af dybe in
strum enter.64 H artm ann er den m est
m arkant nordiske af de danske kompo
nister, hans gennembrud kom med
underlægningsm usikken til Oehlen
schlägers Guldhornene i 1832; enkelt
og karakterfuldt går han ind i det mystisk-nordiske emne, begyndende med
en anelsesfuld strygerklang og med et
rytm isk kraftigt motiv, der hvor Oehlenschläger indfører de nordiske, frem
m edartede navne.65Det er her væ sent
ligt, a t både tekst og musik arbejder
med et spil mellem det danske og det
nordiske: Over Norges F ielde/Til D an
marks Dale, stormen over klippetinder
og m arken, hvor hornene findes. 4. sats
a f H artm anns 1. symfoni giver mindel
ser i samme retning, indtryk af et kraf
tigt ridt med stæ rk t arbejdende stryge
re.
M usikken til sammes O laf den H elli
ge 1838 arbejder bevidst med det nordi
ske udtryk med fremhævelse af harpe,
blæsere og pauker;66balletterne Valky
rien (1861) og Thrymskviden (1868)67og
m usikken til Oehlenschlägers Yrsa68
fra 1883 hører til samme gruppe; og
han søgte til stadighed at uddybe det
nordiske udtryk. Hakon JarZ-ouverturen illustrerer kam pen mellem kristen
dom og hedenskab, lys og mørke i
stæ rk t kontrasterende mol- og dur-te
m aer og tilsvarende instrum entation:
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Fagotter og dybe strygere overfor fløjte
og harpe.® Jan n Thornberg fremhæver
modulationerne og forkærligheden for
messingblæserne som karakteristiske
for alle H artm anns ouverturer.70
H artm ann havde et m angeårigt sam 
arbejde med H.C. Andersen, først med
operaen Ravnen fra 1832, der foregår i
Napoli; dernæ st med Liden Kirsten fra
1846.71 Teksten til sidstnæ vnte er for
mentlig det m est udram atiske, nogen
h ar skullet skrive opera til, handlingen
består af forvirrede familieforhold, men
uden større scenisk virkning. H a rt
m ann h a r gjort, hvad der var muligt at
gøre i den situation: Skrevet en ud
præ get lyrisk musik i tilslutning til fol
kevisen, og den klinger frisk nok med en
vis ruhed i udtrykket; H artm ann bru 
ger f.eks. blæserne på en anden måde i
ouverturen end Gade i 3. sats af sin 6.
symfoni. Operaens h ar en »folkedans«
og en menuet; danske komponister i 19.
århundrede brugte tit m enuetten til at
skildre M iddelalderen.72Det er ikke hi
storisk, men det på én gang festlige og
værdige h ar forekommet dem at ram m e
den rigtige stemning. »Det var sig Jom 
fru Svanelil« fra Drot og Marsk er et an
det frem trædende eksempel. Den be
rømte m enuet fra Elverhøi, der ganske
vist ikke foregår i Middelalderen, er vel
det egentlige forbillede.
Brugen af harpen, som vi også fin
der i begyndelsen af ouverturen til L i
den Kirsten i arkaiserende sam m en
hæng,73 er et andet gennemgående
træ k. Nu er harpen et rom antisk in
strum ent, blandt de talløse internatio
nale eksempler kan nævnes Berlioz’
Fantastiske Sym foni, men den får hos
de danske komponister også en særlig
betydning og er ikke bare kling-klang.
Oehlenschläger skriver i 1805 m un
tert, men derfor ikke ukarakteristisk,
om »Nordens mørke Mø Melankolia« og
»hendes Egeharpes Biørnestrenge«™
H arpen forbindes med barde- og skjal
desang og dermed med det arkaiske og
også med det storslåede og festlige.751
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Gades Ossmn-ouverture er bardesan
gen direkte motiv, og det er derfor n a 
turligt, at vi hører harpen i den lang
somme indledning76og afslutning; men
også kampmotivet h ar en rytme, der
m inder om harpeslaget, uanset at den
fremføres af hele orkestret. Gade h a r i
sit første koncertdram a, Comala, som
h ar tysk tekst, brugt harpen og harpeagtigt strygerakkom pagnem ent i det
afsluttende bardekor og i Comalas
arie. I den udpræ get danske Elver skud
er harpen derimod ikke brugt; måske
h ar em net ikke forekommet Gade stor
slået nok, og der forekommer heller
ikke nogen barde eller skjald. H arpen
bruges igen i Gades nordiske dram a
Baldurs Drøm, da sangguden Braggi
synger i indledningen og slutningen,
og kun der - altså igen et skjaldemotiv.
Og i det sene koncertstykke Gefion, om
Gefion der pløjer Sjælland ud af Sveri
ges jord, er harpen brugt. Hos H a rt
m ann findes harpen i Hakon Jarl-oaverturens indledende,77 både kampagtige og lyriske afsnit, sam t dens triu m 
fafslutning, der udtrykker kristen
dommens sejr over hedenskabet, og de
andre instrum enter forstæ rker dens
virkning, for at det skal lyde kraftfuldt
nok. Og i Vølvens Spaadom , H a rt
m anns allerm est nordiske værk, dan
ner harpeklangen overgang til slutnin
gen i den nye verden. I disse to tilfælde
er anvendelsen af instrum entet såle
des snarest religiøs. Heise bruger kun
harpen ét sted i Drot og Marsk nemlig
som indledning til m enuetten, og det
står i forbindelse med tekstens ord om
havmanden, der spiller på harpe.
Vølvens Spaadom indledes med stil
færdige, men særprægede, mørkladne,
»uvisse« toner i orkestret, der siden
ledsager koret med m arkante, abrupte
rytmer. Koret, der er et ren t herrekor,
gennemgår en række korte, stæ rk t
skiftende faser; først indledningen om
Odins øje med en dyb stigende og fal
dende bue; så drabet på Gulveig med
de indre spændinger; så gudernes råd-
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slagning med kraftig hornledsagelse;
så valkyrierne der stæ vner mod guder
nes land i en kraftig march, der a f or
k estret føres direkte over til afslutnin
gen om Alfader, der alting styrer og
den nye verden i en melodisk udtryks
fuld korsats.73 Det dystre i klangen er
ikke kun nordisk; det er verdens un
dergang, der behandles. Man kan over
raskes over den udprægede tenorklang
i koret, der måske ikke um iddelbart ri
mer med forestillinger om det nordi
ske; det kan hænge samm en med, at
væ rket er skrevet til Studentersang
foreningen. Men rom antikken havde i
hele sin levetid idealismen som tvillin
gebroder og stræ bte ikke kun efter det
karakteristiske, men også efter det op
højede, og derfor h a r H artm ann øn
sket, a t væ rket ikke blot skulle være
råstyrke, men også skønhed.19
Gade og H artm ann i samarbejde
Bournonville bragte 1853 Gade og
H artm ann samm en i E t Folkesagn®.
Gade skrev 1. og 3. akt, og hans musik
udtrykker i hovedsagen lys, renhed og
h a r lidt folketone, der danner overgang
til H artm ann. H artm ann skrev 2. akt,
der foregår i Troldhøjen. H er k arak te
riseres henholdsvis de klodsede, vold
somme og grimme trolde og den sm uk
ke, sarte og livlige pige, som er deres

fange i boleroen og den um iddelbart ef
terfølgende troldedans. H er er det vig
tigt, a t trolde særlig forbindes med
Norge, »den norske trold«, i D anm ark
er nisserne de tilsvarende figurer el
lers som her elverfolk. Helt så enkel er
forskellen ikke, da de begge h a r skre
vet troldemusik. I scenen ved højen i 1.
akt er det godt nok m est elverne, der
præger billedet, men der er dog også
trolde tilstede; og Gades m usik under
streger både den rom antiske stem ning
og uhyggen. Elverpigernes dans i E t
Folkesagn h a r talrige sidestykker i Ga
des produktion, i 4. sats a f den 6. og af
den 8. symfoni. I den sam m enhæng
kan også nævnes Bournonvilles’ tidli
gere nationale ballet Valdemar, hvor
slaget på G rathe Hede indgår som en
væsentlig bestanddel; senere frem stil
lede Bournonville slaget ved Stiklestad
i Oehlenschlågers tragedie Olav den
Hellige til H artm anns m usik.81
Gade, Ossian og symfonierne
Gades Ossian-ouverture h a r trods sit
skotske emne fået plads blandt de ud
præ get nordiske værker; barden k un
ne fra førrom antikken let identificeres
med skjalden. Først 1850 kom F.L.
M ünsters versificerede oversættelse af
Macphersons digte, som tidligere Bli
cher havde oversat på prosa; interes-

Figur 4. Her ses Hakon i 5.
akt, forvildet, fordærvet,
styrtet fra magten, men dog
en kæmpe, i oprejst kraftfuld
stilling og fødderne fast
plantede på jorden, hænder
ne rolige ved bæltet, den ene
på sværdhæftet. Her er han
så, lige før han bliver dræbt
a f sin træl, Karker, der
skæver ængsteligt til ham
med hovedet dukket og højre
hånd svævende i en usikker,
halvt afværgende bevægelse
foran sig (Det kgl. Teaters
arkiv).
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sen forsatte i hele rom antikkens perio
de, senere skrev Emil H artm ann en
synfonisats med titlen Barderne. Skot
land82blev vel en slags erstatningsnor
den, et substitut for dem, der nok ville
være eksotiske og fædrelandske, men
havde et vist forbehold overfor det alt
for nordiske. Det havde Oehlenschläger tidligere på en anden måde
haft overfor Grundtvig.83 Det nordiske
i Ossmn-ouverturen ligger dels i det
kampprægede hovedtema, der stiger
op fra bardesangen i begyndelsen og
gradvist udfolder sig med stor kraft og
også afslutter helt dæmpet, og i det
blide sidetem a for obo, der h ar et
stæ rk t folkevisepræg. O uverturen in
deholder altså betydelige skift i stem 
ning, tempo og instrum ental udfoldel
se; dette er en almen rom antisk be
stræbelse; det sæ rligt nordiske er den
folkeviseagtige baggrund for det hele.
Formålet er kunstnerisk at genopvæk
ke en sagntid. Brugen af cello i indled
ning, overgange og afslutning udtryk
ker længsel, fjernhed, poesi. Den lang
somme indledning bygger på Gades
bearbejdelse af en folkemelodi, skæm 
tevisen om Ram und.84
Gades 1. symfoni (1843) er skrevet i
tilslutning til folkevisen; 1. og 4. sats
formede over Gades egen melodi til Ingemanns »Paa Sjølunds fagre Slet
ter«.85Det er en episk melodi, som i ud
præ get grad forener en folkevisetone
med en rom antisk uhyggestemning og
en særlig bøjelighed i udtrykket. Med
den som udgangspunkt skulle symfoni
en knytte sig direkte til den nationale
historie, Valdemar A tterdag og Gurresagnet, men den virker dog ikke som
programmusik;86 trods lejlighedsvis
uhygge er det ikke nogen skildring af
genfærdskongens ridt. Symfonien går
fra c-mol i 1. sats til c-dur i 4, men både
i første og sidste sats h a r m usikken en
energisk-rytm isk karakter. 2. sats er
delt mellem energiske udbrud og en
uhyggestemning. 3. sats er en afvigen
de stilfærdig idyl. Schumanns omtale
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viser, at væ rket også udenfor D anm ark
blev oplevet som særlig dansk-natio
nalt.87Man må nok sige, a t det er mere
dansk end nordisk. Ellers m æ rker m an
i denne symfoni tidens tran g til at dvæ
le i de enkelte stemninger, og den kan
derfor virke lidt lang; Gades senere
symfonier h ar ikke det præg.
Men højdepunktet i Gades symfoni
ske produktion er den 6. symfoni
(1857), som h a r en stæ rk t dram atiskkoncentreret karakter. Man h a r gerne
forbundet symfonien med begivenhe
der i Gades eget liv,88og det kan n a tu r
ligvis være en del af baggrunden. Men
på mig virker den udpræ get nordisk
dram atisk, som om komponisten h a r
levet sig ind i en verden, der ikke er
den, han selv lever i. Hvorfor h ar det
motiv, som indleder denne symfonis 4.
sats, en særlig »nordisk« klang? Det er
vanskeligt at forklare, men må ligge i
en forening af en meloditype, der henpeger på folkevisen,89 med et mørktladet, dram atisk præg i satsen som hel
hed, en dynamisk udfoldelse, som et
Thorsridt. Der sker i sjælden grad no
get i denne musik. En af molklangene
m inder om Kuhlau, en slags elverdans,
som i Elverhøi (Agnetes Drøm i 4. akt,90
hvor elverpigerne danser, den anden
melodi, Allegro). Også H artm anns 1.
symfoni h ar i 3. sats noget, der minder
om Elverhøi (elverdans, efter indled
ningens kraftigt nedadgående motiv i
strygerne), men med kraftigere linier,
ligesom hos Gade. Her m ærkes en sam 
m enhæng i traditionen. 3. sats hos
Gade h a r et festligt og storslået hoved
motiv med blæsere, der i begyndelsen
går over i en helt munter, næ sten
hvirvlende strygerklang, men som
strygerne arbejder sig videre, kommer
der dog et vist gys over dem. Hovedmo
tivet kommer igen og afløses denne
gang af et bredt hyggepræget m archte
ma, som dog også pludselig vendes til
noget gysende. Endelig sluttes med ho
vedtem aet. Trods de mange skift i m u
sikken virker den udpræ get som en
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Figur 5. Oehlenschlägers
tragedie »Væringerne i Miklagard« foregår i middelal
derens Byzans, hvor nordi
ske vikinger har fået ansæt
telse som soldater for kejse
ren: Væringer. En a f den er
skuespillets helt, Harald
Haaderaade; han er forel
sket i den byzantinske pige
Maria, der her med sine pi
ger synger en byzantinsk ode
for ham. På dette billede fra
Det kgl. Teaters opførelse i
1930 står han rank som helt
i midten a f scenebilledet
med hænderne i siden (Det
kgl. Teaters arkiv).

helhed med en norrøn karakter, man
fornemmer afgørende begivenheder i
en storslået ramme. 1. sats h a r mere
k arak ter af en sej arbejden sig opad til
en afsluttende kraftig udladning, 2.
sats h a r et følelsesladet folketoneagtigt tema, men n år sit følelsesmæssige
højdepunkt i en kort obosolo. Denne
symfoni er velegnet til at vise forskel
len mellem den danske og den nordiske
linie; i det m usikalske stof indgår klart
elementer, som den danske linie også
arbejdede med, men et storslået præg
og en kraftig mørk klang viser ud over
den. Folketonen er med, men ikke som
et dominerende element, og udladnin
gerne er kraftigere end noget, vi finder
i Elverskud og Liden Kirsten.
Den 8. symfoni91h a r også en nordisk
karakter,92 ikke meget folkevise, men
et bredt episk motiv i 1. sats. Figuren,
der indleder anden sats, får snarere én
til at tæ nke på klipper end på noget
dansk landskab. A ndantinoen består
af et harm onisk motiv og et mere dy
stert, der flettes sammen, men begge
fornemmes at udspringe af folkevisen.
Gades koncertstykker med dansk og
nordisk tema
Gades koncertstykker er egentlig små
operaer. I dem h a r koret en frem træ 
dende plads, og der er 3 personer - en

form der m inder om den græske trage
die. Comala h a r skotsk motiv og byg
ger delvis på motiver fra Ossian-oaverturen, men h a r som helhed et mere
afdæmpet, vemodigt tonefald. Comala
elsker Fingal og sørger dybt, da hun
får at vide, a t han er falden i slag, men
da hun får besked om, at han alligevel
lever, dør hun a f sindsbevægelse.
Elverskud er bygget over et folkevi
semotiv. H r Oluf møder n atten før sit
bryllup elverkongens d atter og afslår
hendes tilnærm elser; hun forbander
ham, og om morgenen dør han. I sin
berømte sang »Saa tid t jeg rider« syn
ger han om sit splittede sind, om sin
længsel efter lyset og efter mørket, ud
trykt ved to forskellige typer kvinder.
Indledningen til denne sang er ganske
kort, men særdeles m onum ental og gi
ver uhyggen i em net - en uhygge som i
sangen som helhed er ret neddæmpet.
Gade form år at opnå en stor virkning
gennem antydninger. Den tænksomme
orkesterklang efter ordene »det er som
m it H jerte var delt i to« er et m ester
væ rk af m usikalsk finhed. Denne
splittelse er meget dansk. Uhygge
stem ningen i skoven, da Hr. Oluf er al
ene, og elverpigernes dans er naturlig
vis alm ent rom antiske motiver, men
Gade h a r formået a t give dem en ene
stående stemning, som føles meget
dansk; det er vel tvivlsomt, om et pub297
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likum, der manglede denne baggrund,
ville høre andet end almindelig køn
musik i det. N.M. Jensen h a r vist,
hvordan Gade arbejder med motiver,
der k nytter sig til folkevisemelodier,98
uden at han på samme måde som
K uhlau i Elverhøi direkte bruger alle
rede eksisterende melodier.
Baldurs Drøm (1858) er kun første
del af en trilogi, som Gade aldrig gjor
de færdig, men den er også i sig selv et
slu ttet værk. N år Gade aldrig afslutte
de trilogien, skyldtes det måske den
forkølede modtagelse; m an begyndte
nemlig straks at tale om, at nu var han
ved at blive w agnerianer.91 Det er nok
ikke rigtigt, men så meget er der om
det, at Gade her forener sin egen melo
diøsitet med en talesang, som man for
den sags skyld godt kan sige minder
om Wagner. Tonen er lysere end hos
Wagner, forspillets springende polonaiserytme har ikke meget med Wagners
Valhalstoner at gøre; det er kraften,
ikke magten, der udtrykkes. A fslutnin
gerne er også anderledes, mere præ g
nante, konservative om m an vil. Kun
indledningen til Friggas store arie h a r
noget af den wagnerske dysterhed.
Men det h ar væ ret til stor skade for
opfattelsen af Gade som komponist, at
m an ustandselig h ar sam m enlignet
ham med Wagner; lige fra den næ rm e
ste eftertid er Wagner blevet gjort til
målestok for ham; efter antiw agnerianismens uddøen bebrejdede m an Ga
de, at han ikke havde næ rm et sig den
tyske komponist mere. Mere relevant
skulle det vel være at se Baldurs Drøm
som en del af Gades egen udvikling og
i sam m enhæng med den danske ro
m antiks nordiske engagement.
Vi er i Valhal; efter forspillet bringer
sangguden Braggi sin hyldest til Odin,
til Frigga og til Baldur: Sålænge hans
øje smiler, stråler Valhalla i hellig
glans. Men den almindelige jubel af
brydes af Frigga (et dram atisk træ k,
melodien afbrydes), som siger, at han
smiler jo ikke, han ser bedrøvet ud; hun
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udspørger ham om, hvad der er sket, og
efter nogen kredsen om em net fortæl
ler han om sin drøm, der er et forvarsel
om hans død, i monologen »Højt over
alle Bjerges Toppe m it Øie saa en Stier
ne Sølverklar«. H an ligger i en skov og
ser denne vidunderlige stjerne, som
gradvis formørkes af en sky. H an syn
ker ned i dødsriget og ser dødens dron
ning, Hel. Hvorledes skildrer m an dø
den, tilværelsens eneste sikre realitet?
Den m usikalske finhed, jeg nævnte før,
at m an opnår en stor virkning med små
midler, viser sig også her: Dødsriget er
4 monotone akkorder, der gentages.
Baldur ser de dødes skygger og til sidst
sig selv som en skygge mellem skygger.
I operaer findes der læssevis af døds
scener, men meget få, der som denne
egentlig beskriver døden.
Værkets hovedfigur er im idlertid
Frigga. Det er hende, der udspørger
Baldur om, hvad der er i vejen, og det
er også hende, der gør noget for at af
vende den truende katastrofe. Hendes
store arie om, at hun vil tage hele n a 
turen i ed, er det sværeste, Gade h a r
budt en sanger, med store spring i højt
tempo, og derved m arkeres vel på en
anden måde end ved Baldurs beret
ning ariens betydning.
Heise skrev i en artikel om Gade
specielt om Baldurs Drøm/. »Eet synes
os umiskendeligt, at dér nemlig spores
en frem m ed Indvirkning, og det ju s t
den, m an m indst nutildags skal ønske
en Tonekunstner, nemlig Richard Wag
ner's, en Mand, der uden Tvivl er mere
begavet i almindelig-kunstnerisk end i
speciel-musikalsk Henseende(...) Gades
Opgave er sikkerlig, rigtig forstaaet, a f
conservativ Natur; at skabe en ny Epo
ke er neppe hans Sag, snarere maaske
at afslutte en foregaaende; i denne for
virrede, urolig søgende Tid at staa som
den, der har bevaret sin sunde Sans og
sin gode Natur«?5
Grundlæggende mener jeg, at han
h ar ret; at et musikliv ikke kun kan
bestå af eksperimenter, det er nok så
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vigtigt, a t der er nogen til a t forvalte
traditionen. For Gades vedkommende
ser man, a t han herefter bliver mere
klassisk orienteret, skriver afrundede
melodier, sam tidig med a t han emne
m æssigt vender sig fra det nordiske til
verdenshistoriens og -litteraturens
store emner: Korsfarerne, Kalanus og
Psyke. Men jeg vil sæ tte et stor spørgs
m ålstegn ved den opfattelse, a t hans
senere væ rker dermed blev a f mindre
interesse,96f.eks. bliver det dram atiske
stadig mere fremtrædende. Det sene
væ rk Gefion (1869) h a r dog igen et
nordisk emne og tekst a f Oehlenschlåger;97det h a r et energisk præg, og
m an genkender Gades yndlingsvendinger ligesom klangskønheden. Sna
rere ligner det hans andre væ rker end
H artm anns Vølvens Spaadom (1872);
den indledende figur i orkestret ligger
tæ t op ad Kalanus, barytonen h a r om
tre n t samme funktion som i Baldurs
Drøm, hvor han også er sangguden.
Kun den figur i orkestret, der ledsager
selve pløjningen, virker særpræ get.
Heise og Drot og Marsk
Peter Heise havde før hovedværket
Drot og Marsk flere gange strejfet det
nordiske, ikke m indst i sangcyklen
Gudrons Sorg, hvor de enkelte sange
ikke kun er adskilte helheder, men
bindes samm en (gennemkomponeret)
af klaverets tunge motiv med en ud
præ get »nordisk« klang, der vel skal
udtrykke sorgen. Nils Schiørring taler
om udtrykkets arkaisk virkende streng
h e d ^ det er rigtigt, men der er også
stor dram atik i den strenge form. Gud
rons Sorg h a r særlig interesse i denne
sam m enhæng ved, a t teksten er fra
den ældre Eddas beretning om Sigurd
Fafnersbanes død. Den anden store
sangcyklus, Dyvekes Sange, h a r i m in
dre grad dette præg, men lægger dog
vel op til et vist folkevisepræg. Heises
eneste symfoni i d-mol er et forsøg på
a t tegne Oehlenschlågers Helge i m u

sik.® M usikken til E rn st von der
Reckes skuespil Bertrand de Born er
trods det fransk-middelalderlige emne
ikke fransk i sit tonesprog; den virker
udpræ get nordisk og vidner om, a t for
denne komponist var det nordiske
ikke alene fantasi eller noget til
stræ bt, men det var gået ham i blodet.
I øvrigt dyrkede Heise tekster og moti
ver a f vidt forskellig national oprindel
se.160
Drot og Marsk er højdepunktet i fol
keviseefterligningen herhjem m e;101em
net er fra folkeviserne, men dog med
historisk baggrund, teksten af Chr. Ri
chardt og m usikken lægger sig som
helhed tæ t op ad viserne, og mange en
kelte num re h a r samme stempel; f.eks.
»Det var sig Jom fru Svanelil« fra 1. akt.
Em net - mordet i Finderup Lade og
isæ r dets mulige baggrund - var højt
elsket fra førrom antikken (O.I. Samsøe
planlagde et sørgespil herom 102) og gen
nem hele den litteræ re rom antik
O (Oehlenschläger, Boye, Hauch). Ase i Drot
og Marsk er en udpræ get folkeviseskik
kelse og navnet æ ndret i forhold til for
lægget.
Richardt h a r vel i nogen grad næ rm et
teksten til operaens krav; i forhold til
Hauchs Marsk Stig, der af ham selv
angives som forlæg,læ h a r h an skaffet
den kvindelige hovedperson en stor
m ark an t scene ved a t lade det være
hende, der fortæller m arsken om sin
utroskab; hos Hauch er det Rane, som
m an vel også m å sige, at handlingen i
højere grad lægger op til. Heise har,
bortset fra de romanceagtige numre,
søgt væk fra den klassiske operaarie m arskens »Ingeborg, min Sjæl, m it
Hjerte« fra 4. akts 1. scene er vel det
eneste eksempel - over til en mere
gennemført dram atisk stil; det ses af
komponistens behandling af Richardts
tekst: 3. akts 2. scene lægger teksten
op til en stor arie fra Ingeborg, men
Heise h a r skåret det meste a f teksten
væk og ladet et kort pludseligt udbrud
a f had stå som indgang til scenen.
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Operaen er dermed mere k arak teri
seret ved de monum entale helstøbte
scener end ved enkelte numre; således
scenen på Viborg ting i 2. akt, hvor
m arskens og kongens karakterer står
lysende k lart overfor hinanden i både
tek st og musik; ikke bare m arskens
kraftige vrede overfor kongens undvi
gemanøvrer, men indtrykket a f at Stig
er en personlighed i sin egen ret, og han
hæ vder sin ret, stå r fast, hvorimod
Erik støtter sig til sin stilling og er klar
over, a t hans sag ikke er god. En anden
stort anlagt scene er de samm ensvor
nes møde i m arskens borg i 3. akt; her
er det store kor »Mørket h a r os kaldet
sammen« af en bevidst m ørkladen to
ne, der præ cist udtrykker teksten; sce
nen, hvor de samm ensvorne hver frem 
fører deres klager, h a r fra komponi
stens hånd fået et strejf a f humor, som
teksten i og for sig ikke lægger op til.
Dette er ikke uforeneligt med den nor
diske bestræbelse; Oehlenschlågers
tragedier er som bekendt ikke uden h u 
mor. Den musik, der omgiver m arsken
operaen igennem, er k lart mere nor
disk end den, der omgiver kongen; mør
kere, værdigere, ansvarligere, allerede
ved hans første frem træden stå r hans
vikingeagtige skikkelse, udtrykt ved
en kraftig, beslutsom og behersket
march, i modsætning til kongens let
sindighed, der isæ r udtrykkes ved fløj
ten. Den varierede sang (»Jeg haver
mig i min Urtegaard«/«Jeg havde mig i
min Urtegaard«) hvormed m arsken
først betror kongen sin hustru, siden
indleder sin undsigelse a f kongen, h a r
fra både digterens og komponistens
hånd et utvetydigt folkevisepræg.
Periodens afslutning
Den videnskabelige interesse for det
nordiske udvikledes fortsat, og dette
betød til tider, a t den sammenhæng,
som den oprindelig var udgået af, gik i
opløsning: Således skrev m usikhistori
keren Angul Hammerich i 1893101 om
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lurerne, der nu forlængst var placeret i
Bronzealderen. Folkeviseforskningen
begyndte at skelne mellem en østnor
disk og en vestnordisk gruppe af viser,
f.eks. af dansk eller færøisk oprindel
se;103på dette punkt virker det, som om
kunstretningerne h a r foregrebet en
skelnen, som forskningen senere nåede
frem til. I den grundtvigske højskole
indtog den nordiske mytologi en tid
lang - til 1880’erne - en frem trædende
plads.“8 Joseph Glæsers (1835-91)“’7
sangmelodi »Høje Nord, Friheds Hjem«
er et slagfærdigt eksempel på den høj
skolefriske opfattelse a f det nordiske.
P.E. Lange-M üller (1850-1926) hører
ikke til de udprægede »nordiske« kom
ponister (snarere »danske«), men han
skal dog nævnes i denne sam m en
hæ ng for operaen Vikingeblod (1900),
der m est h a r Wagner som forbillede og
næppe h a r meget med den nordiske li
nie a t gøre.106Men folkevisen var Lan
ge-Müller stæ rk t optaget af; hans
»Genboens første Vise« er i folkeviseto
ne med nervøst klaverakkompagnement. Mere nordisk h a r der vistnok
væ ret over Julius Bechgaards (18431917) Kong Frode (1893), som ganske
vist også var W agnerpåvirket; men jeg
h a r ikke haft lejlighed til a t høre noget
af m usikken.1®
Med antirom antikken (Nielsen,
Laub) kommer andre mom enter ind i
musikstilen; og uanset a t den vel i vis
se henseender kan kaldes »nordisk«,
bl.a. ved sin interesse for folkemusik
ken, bryder den dog i vidt omfang med
den nationale tradition og hører til i en
anden sam m enhæng end den her be
skrevne. Heller ikke en udpræ get sen
rom antiker som Rued Langgaard kan
siges a t høre med her; trods sin store
beundring for Gade og trods enkelt
stående lyriske afsnit som »Sol og Bø
geskov« i den 14. symfoni Morgenen og
Rosengaardsvisernes folketone er han
dog mere præ get a f Wagner og et in ter
nationalt klangunivers. Den nordiske
linie m å siges i væ sentligt omfang at
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høre til i en bestem t omend i m usikhi
storisk henseende lang periode fra
Førrom antikken til ca. 1920.

Konklusion
Denne artikel h a r måske forekommet
at være en opvisning i balancegang på
en knivsæg. Det skyldes, a t der er to
orienteringer, der h a r skullet fasthol
des hele tiden: Den internationale bag
grund og den hjemlige særudvikling,
påvirkning udefra og dansk/nordisk
særpræg. Den internationale bag
grund, som allerede Behrend pegede
på, ligger dels i de indvandrede kom
ponisters betydning i bevægelsens be
gyndelse, dels i påvirkninger fra in ter
nationalt tonesprog; i dette sidste
tilfælde vel også noget aftagende efter
hånden. Der udvikledes i løbet af
1800-tallet en særlig »dansk« og en
»nordisk« m usikalsk tone, men ikke
nogen særlig dansk operastil. Der var
en række forsøg, som viser, a t grundla
get og talenterne var der, men ikke no
gen kontinuitet på dette område.
H istorikere h a r norm alt ikke be
skæftiget sig meget med musikken,
som regel vel mere med kunsthistori
en. Dette kan hænge samm en med
m usikkens særlige karak ter som
k unstart; den taler i særlig grad til og
frem kalder stem ninger og fantasi; der
for h ar den en ophøjet plads i rom an
tikkens verden. H er er tale om musik
knyttet til en bestem t emnekreds, man
var optaget af. Den foregående beskri
velse siger både noget om idealer, og
om de virkem idler som blev brugt til
at udtrykke dem. Komponisterne sø
ger at udtrykke noget med de midler,
som de nu engang h a r til rådighed, de
frem bringer en verden. Heri findes et
underholdende element, men der k a 
stes også et lys tilbage på den verden,
m an lever i, et ønske om handlekraft
og troskab, om en udviklet selvstændig
personlighed, en indsigelse mod over

fladiskhed. Det fortæller også noget
om sam m enhængen i en kultur; der er
næ r sam m enhæng mellem k u n starter
ne, isæ r litte ra tu r og musik, og på
samme måde bruges alle musikkens
former, isæ r de store. Således skrev
H artm ann i sit lange liv vedblivende
musik til Oehlenschläger. Den nære
forbindelse med litteratu ren viser sig
også i tilbøjeligheden til det dram ati
ske eller episke; den nordiske linie
tenderer mod program m usikken og er
også derved k arakteristisk rom antisk.
Den rom antiske bevægelse h a r haft
stor betydning for vor måde at opleve
på, uanset hvor meget verden h a r
æ ndret sig siden. Den besidder stor
spændvidde i em ner og udtryksform
og kan ikke presses ind i snævre k ate
gorier; dette gælder også de m usikal
ske bestræbelser, som her er beskre
vet. Sammenligningen mellem Gade
og H artm ann viser tydeligt, hvor store
forskelle der kan rumm es indenfor no
get, der i en eller anden forstand er
samme »stil«. N.M. Jensens analyse er
værdifuld, men bygger på et for snæ 
vert nationalrom antikbegreb. Den
nordiske linie spænder over både før
rom antikken og rom antikken i hele
dens udstræ kning, den ræ kker udover
de litteraturhistoriske og politiske
brud og sam ler sig til en helhed over
tid. Den er ikke kun nationalliberal og
skandinavistisk; den er i løbet af perio
den blevet noget alment, som man
kunne referere til uden at gå ind i lan
ge forklaringer, hvilket ikke h a r væ ret
tilfældet hverken før eller siden. Der
for danner den en a rt uforanderlig
størrelse i dansk åndsliv i den tem m e
lig lange og meget omskiftelige perio
de, her er tale om. De kunstnere - for
fattere, malere og komponister - og de
videnskabsm ænd - naturforskere, a r
kæologer og historikere - , de politike
re, som prægede perioden, h a r alle i
Det kgl. Teater og i Koncertforeningen
hørt denne musik. De h ar alle i en el
ler anden forstand levet med og væ ret
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indlevet i denne bestræbelse som en
slags mørkere baggrund for tidens
danske nationale tone, som noget der
godt kunne spille samm en med skan
dinavismen i dens forholdvis korte
blomstringsperiode, men som ikke kan
begrænses til den. I dag kan m an ikke
nøjes med at henvise til sam m enhæ n
gen, her er sket et k ulturtab ikke
m indst siden 1968; jeg h a r derfor prø
vet a t drage netop sam m enhængen i
emnekreds frem af glemsel, for at de
enkelte væ rker ikke skal stå som isole
rede kuriøse eksempler på noget ufor
ståeligt. I den forbindelse må jeg også
pege på oplevelsen og det intuitive
som noget nødvendigt, analysen kan
ikke stå alene; hvis man prøver at leve
sig ind i denne verden, bliver udbyttet
også tilsvarende.
Men hvis selve bestræbelsen, hvis
selve det dragende ved emnekredsen,
som talte til fantasien på en særlig
måde, er noget konstant i dette tids
rum, er udtryksform en meget forskel
lig, og de enkelte stilarters eller tids
punkters virkem idler kan bringes i an
vendelse, men så igen stadig i en be
stem t retning, for at frembringe en be
stem t virkning. Derfor er der noget,
som går igen, alle forskelle til trods fra
»Naar Sielen ei vil vinde« fra Balders
Død, trods tekstens vemodige præg, i
melodien, til I.P.E. H artm anns nordi
ske musik.
Det er ikke nogen ny konstatering,
at komponisterne i den omhandlede
periode meget tit griber til folkeviser
ne og efterligner dem, men det fore
kommer mig dog, at den nordiske linie,
og hvad der var originalt ved den, ikke
kun kan beskrives med henvisning til
folkeviserne og deres betydning. I
H artm anns nordiske balletter og i Ga
des 6. symfoni og Baldurs Drøm og, i
min fortolkning, m arsken i Drot og
Marsk, findes en nordisk bestræbelse,
som h a r folkevisetonen som ét af sine
elementer, men ikke som det ene af
gørende eller bærende. En mørk klang,
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men ikke kun det, også en mørk klang
af en særlig k arak ter er et grundele
ment. En fantasiudfoldelse, som nok
h ar et vist præg af identitet, men som
desuden søger det storslående, og end
nu fjernere, det mørke og blodige (Ha
kon Jarl), er betegnende for denne
stræben. I m arskens skikkelse forenes
det karakterfaste og trofastheden med
hævnmotivet. Folkevisetonen er sna
rere sam lingspunkt i den danske linie
(Gades 1. symfoni, Elverskud, H a rt
m anns Liden Kirsten). At hævde for
skellen på de to bestræbelser overfor
et mere snævert nationalrom antikbe
greb h a r væ ret denne artikels formål.
At søge næ rm ere at bestemme hvori
den nordiske bestræbelse består, udo
ver folkevisen, må være et oplagt pro
gram for kommende undersøgelser.
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Amt s arkiverne og deres historie
Karl Peder Pedersen
Fortid og Nutid 1999:4, s. 305-319
De gamle danske amtsarkiver, der i dag ligger på landsarkiverne, rummer
utroligt meget materiale af lokalhistorisk relevans. Det er imidlertid et
problem, at arkiverne kan være vanskelige at forstå og at trænge ind i. I
artiklen kortlægges amtsarkivernes udviklingshistorie helt tilbage fra før
1660 og frem til dette århundrede, og ikke mindst lægges vægt på at bely
se samspillet mellem samfundsudvikling og administrativ praksis. Da
amtsarkiverne i udpræget grad er korrespondancearkiver, fokuseres sær
ligt på dette område, i det håb at dette store, og hidtil meget lidt benyttede
kildemateriale, vil blive brugt af flere.
Karl Peder Pedersen, f. 1952, ph.d., arkivar ved Landsarkivet for Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm. Har skrevet bøger og artikler om dansk
landbo-, koloni- og forvaltningshistorie, bl.a. Vestfynske fæstebønder (1984)
og Enevældens amtmænd (1998), og han har bl.a. udgivet sammen med
Erik Nørr: På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 17501920 (1998) og sammen med Florian Martensen-Larsen og Ditlev Tamm:
De kongelige amtmænd - en erindringsbog om amtmænd og amter før 1970
(1992).

At am tsarkiverne ikke er nogen let kil
degruppe at give sig i kast med, h ar
ganske mange arkivbenyttere i årenes
løb m åttet sande. For i det hele taget
at komme i gang, er man ofte nødt til
at ty til gamle, håndskrevne seddelre
gistraturer, der langtfra alle er lige let
læselige. Allerede her kan den interes
serede arkivbenytter støde på så store
vanskeligheder, at jagten på am tsarki
valierne afblæses. E r man imidlertid
så heldig, at der foreligger en nyere re
gistratur, betyder det ikke autom atisk,
a t am tsarkivet ligger åbent, indbyden
de og um iddelbart forståeligt foran ens
fødder. I de sidste 100 år h a r man
nemlig, n år man udarbejdede registra
turer, i store træ k respekteret den or
den, som arkivalierne oprindelig be
fandt sig i, da de var hos myndigheder
ne. Denne orden var norm alt ikke
tilfældig eller vilkårlig - der lå en be
stem t logik bag. Problemet er im idler
tid at denne logik eller system atik i
hovedtrækkene var blevet fastlagt helt
tilbage i 1600-tallet, og efterhånden

som tiden gik, fremstod den stadig
mindre indlysende og forståelig. Det
betyder a t vi, selv n år vi står med en
nyere am tsreg istratu r i hånden, må
undres over, hvorfor arkivalierne er
grupperet på en - for os at se - særde
les besynderlig måde. Som regel kan
m an h u rtig t finde frem til en række
særlige forvaltningsområder, hvor
am tm ændene var aktive, og hvorfra
der er bevaret særlige arkivalier. Det
drejer sig typisk om skiftevæsen, poli
tivæsen og forligsvæsen. Men hvad
med resten af am tsarkivet? H er er det
betydeligt sværere. Efter ca. 1850,
hvor alle sager registreredes i jo u rn a
ler og henlagdes i journalnum m eror
den, er det dog nogenlunde til at finde
ud af, men før den tid melder vanske
lighederne sig. Protokoller med m æ r
kelige titler dukker op, og hertil kom
m er et virvar af pakker indeholdende
breve ordnet efter afsendergrupper og
efter emner.
I denne artikel opridses am tsarki
vernes skabelseshistorie tilbage fra
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1600-tallet og frem til det 20. årh u n 
drede. Hvordan opstod og organisere
des am ternes arkivalier, og hvilke
principper lå til grund for arkivdan
nelsen? Hvilke krav stillede skiftende
konger og centralforvaltninger i det
hele taget til am tm ændenes adm ini
stration og arkivbehandling? Det er
nogle af de spørgsmål de følgende si
der gerne skulle give svar på. Alt sam 
men med sigte på at gøre am tsarkiver
ne mere »forståelige«, og dermed mere
tilgængelige for de mange, der kan
have glæde at inddrage arkivalier fra
am terne i deres arkivundersøgelser.1
o

Åbne og lukkede breve
Amterne var i bund og grund en ene
vældig nyskabelse, men n år det er
sagt, må man ikke glemme, at amtmændene videreførte i vid udstræ k
ning traditioner og praksis, som var
grundlagt af deres forgængere, lensmændene. Derfor må vi først kaste et
blik på lensarkiverne og deres dannel
sesproces.
I 1593 gav C hristian 4. lensmændene ordre om at lade alle kongelige
åbne breve »registrere og indskrive i en
bog, hvilken registreret bog (...) skulle
stedse og altid blive hos lenet uforrykt
til stede og ikke borttages«. Om bag
grunden for bestemmelsen siges det,
at kongen havde bidt m ærke i, at fra
træ dende lensm ænd ofte tog alle breve
og forordninger med sig, n år de forlod
lenet. Det havde den højst uheldige
konsekvens, at nye lensm ænd »aldeles
intet vide, hvad for mandater (befalin
ger), forordninger og andre breve, som i
deres formænds (forgængeres) tid her i
riget er udskrevne og der i lenet for
kyndt, og a f sådanne årsager såre lidet
holdes over, hvis (hvilke) mandater,
forordninger og breve, som Vi over alt
Vort rige har ladet publicere og udgå«.2
1593-ordren omfattede alene konge
lige åbne breve, dvs. de retsstiftende
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dokum enter som forordninger, bevil
linger, bestallinger, skøder mv. Åbne
breve blev læ st op på de lokale ting, og
skulle så vidt m uligt bringes til alles
kundskab. I 1615 udvidede C hristian
4. protokolleringspåbudet til også at
omfatte de kongelige lukkede breve,
dvs. ordrer og andre skrivelser til én
enkelt eller en kreds af personer. Luk
kede breve til lensm ændene havde k a
rak ter af interne og fortrolige forvalt
ningsskrivelser, og de blev kun læ st af
den eller de, som de var adresseret til.3
Udover brevbogsføringen pålagdes det
nu også fratræ dende lensm ænd at vi
deregive de »tingsvidner, domme og
andre breve, som siden i samme len til
nogen underretning kunne fornøden
gøres«4. Bestemmelsen, der gentages i
en lidt kortere form i den store reces
fra 1643,5 instruerede altså lensm æ n
dene om at lade alle modtagne konge
breve kopiere, således at kommende
kolleger ikke var helt på herrens
mark. Originalbrevene betragtedes
åbenbart som lensm ændenes private
ejendom, som det stod dem frit for at
tage med, n år de forlod lenet, hvor
imod de forskellige retslige dokumen
ter opfattedes som tilhørende embe
det, hvorfor de også in originali skulle
forblive på stedet.
I dag er kun ganske få af de kopi
bøger, som C hristian F irtal foreskrev,
bevaret. En af disse stam m er fra det
sydsjællandske Jungshoved len. Den
h ar sikkert kun overlevet tidens tand,
fordi svenskerne under Karl Gustavkrigene førte den hinsidan som krigs
bytte. H erfra vendte den gamle bog i
1927 tilbage til Danm ark, hvor den nu
befinder sig på Landsarkivet for Sjæl
land, Lolland-Falster og Bornholm.
Protokollen blev i 1651 anskaffet af
stedets nytiltrådte lensm and, Niels
Banner, og på dens sider lod han lø
bende skriveren kopiere alle de konge
breve, der indløb de 3 år, han sad på
Jungshoved.6
Efter enevældens etablering i 1660
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gik der ikke lang tid før regionalfor
valtningen ændredes. I 1662 afskaffe
des len og lensm ænd til fordel for am 
te r og am tm ænd, og sam tidig ophøje
des lenenes skrivere til selvstændige
embedsmænd. Opkrævning af skatter
og afgifter sam t den omfattende regn
skabsaflæggelse i tilknytning hertil
blev nemlig nu udskilt som selvstæ n
digt forvaltningsområde under konge
ligt udnæ vnte am tsskriveres (amtsfor
valteres) ledelse. De vigtige regler for
regnskabsaflæggelse, der skærpedes
betydeligt i årene efter 1660, kom der
for kun i mindre omfang til at berøre
am tm ændenes daglige forvaltnings
virksomhed.
Da enevældens egen lovbog, Danske
Lov, langt om længe så dagens lys i
1683, rummede den en gentagelse af
C hristian 4 /s bestem m elser om kopi
bogsføring.7 Som før næ vnt findes kun
ganske enkelte af disse kopibøger beva
ret fra før 1660, og heller ikke fra
1660'erne kendes mange. Først efter
1670 begynder de at dukke op i am t ef
te r amt, f.eks. Ribe stiftam t (1674ff)8,
Frederiksborg am t (1678ff),9 Køben
havns am t (1688ff),10 Dueholm, Ørum
og Vestervig Kloster am ter (1688fr)11,
og Fyns stiftam t/Odensegård, Dalum,
Set. Knud og Rugård am ter (1704ff).12
E t typisk eksempel er den Journal over
modtagne kongelige befalinger og kammerkollegiebreve, som Jørgen E rnst von
Reichou påbegyndte, da han i 1685
overtog embedet som am tm and over
Ålholm, Maribo kloster og H alsted am 
ter, og som han fortsatte med at føre
helt frem til sin død som Lolland-Falsters stiftam tm and i 1735. Sammen
holdes von Reichous journal med Niels
Banners 30 år ældre kopibog, viser det
sig at der er kommet flere nye ting til.
Brevene indføres nu ikke længere i de
res fulde udstræ kning, men kun i resu
méform, og disse indførsler er fort
løbende nummererede. For en mindre
dels vedkommende oplyses det des
uden, hvor originalbrevene findes hen-

Figur 1. Indholdsoversigten i Frederiksborg
amtsarkivs registratur fra 1730. Registraturen
er inddelt efter kongernes regeringsperioder, og
som man kan se er der bevaret materiale fra
Christian 4. 's tid (I). Under IV finder man de
nyeste arkivalier fra Frederik 4.' æra. Inden for
hver gruppe er kongebrevene placeret først.
Samtlige protokoller, hvoraf den ældste er fra
1601, er fortegnet under V (Indbundne bøger etc)
(LAK. Frederiksborg-Kronborg amter. Registra
tur 1730-58).
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lagt. Det sker ved notitser i margenen,
hvor der f.eks. kan stå: »Landmilitsdokument« eller »Dokumenter vedr. ulov
lig skovhugst«. Der er ingen tvivl om, at
disse henvisninger til særlige »emne
pakker«, m arkerer undtagelser fra den
generelle regel, nemlig at brevene hen
lagdes efter afsendergrupper. Dertil
kom at nogle breve enten blev sendt vi
dere eller henlagt samm en med andre
breve vedrørende samme sag. Også det
te bemærkedes i journalen; f.eks. kun
ne der stå: »Original følger am tsforval
terregnskab« eller det kunne om brev
nr. 810 oplyses, at det ligger »hos nr.
802«.™
Mens de breve, lensm ændene mod
tog fra kongen og centralforvaltnin
gen, tidligere betragtedes som deres
privatejendom, ændredes dette med
enevælden. Fra 1660 "erne og fremefter
finder vi nu i stort omfang originalbre
vene bevaret i am tsarkiverne, hvor de
ligger ordnet efter afsendergrupper, og
inden for disse i kronologisk orden. Af
sådanne brevserier, der begynder i
enevældens første årti, rum m er f.eks.
det store fynske stiftam tsarkiv 14 pak
ker forordninger 1662-1808, 39 pakker
reskripter 1664-1808,40 pakker rente
kammerbreve 1663-1789, 3 pakker
breve fra Landetatens generalkrigs
kom m issariat 1670-1763 og 4 pakker
med breve fra fynske am tm ænd, am ts
forvaltere mv. 1664-1739.14
Før 1660 og i den ældre enevældige
forvaltning spillede de enkelte breve dokum enterne - en ganske central rol
le. Ordet dokument kommer af det la
tinske documentum, der betyder bevis.
Det var denne mening, der lå i ordet,
n år den lolland-falsterske stiftam t
mand Reichou talte om f.eks. »landmilitsdokumenter«. Det drejede sig for
am tm ændene - såvel som for lens
mændene før dem - om at være i be
siddelse af bevisligheder, således at de
kunne optræde med den fornødne
kraft i de situationer, hvor de skulle
gøre sig gældende som regionale em308

bedsmænd og som kongens repræ sen
tanter. Hertil føjedes det faktum , at
dokumenterne, som m anifestationer af
kongens afgørelser, var definitive, k a
tegoriske og inappellable. Amtmænde
ne og de øvrige regionale og lokale embedsmænd havde blot at føre det, bre
vene befalede, ud i livet. Kongebrevene
fik dermed næ rm est et guddommeligt
præg, og det forekom am tm ændene
selvindlysende at anføre dem først,
når der udarbejdedes arkivoversigter.
Dermed grundlagdes den opstillings
system atik, som videreførtes i de sene
re am tsarkivregistraturer, og som med
nutidsøjne ikke forekommer overvæl
dende logisk. Som eksempel gengives
oversigten i den reg istratu r over Frederiksborg-Kronborg amter, som amtsfuldmægtig Rasch udarbejdede i 1730
(figur l).15

Kopibøger vinder frem
Registreringen af modtagne breve,
som blev påbudt i 1593 og gentaget fle
re gange siden, omfattede alene breve
ne fra kongen og centraladm inistratio
nen.16 Med denne ordre sikrede rege
ringen sig, at dens regionale embedsmænd var orienteret om dens beslut
ninger, og det siger sig selv, a t det m åt
te være en ret så afgørende forudsæ t
ning for, at m an kunne opbygge den
stæ rke stat, som C hristian 4. og hans
efterfølgere så brændende ønskede sig.
N år det gælder andre modtagne
skrivelser eller am tm ændenes egne af
sendte breve, eksisterede der intet
krav om, at disse skulle føres til proto
kols. H er var det helt op til den enkel
tes forgodtbefindende at foranstalte,
hvad han m åtte finde, der kunne være
behov for. Allerede i årtierne omkring
1700 begyndte m an i større am ter at
føre kopibøger over afsendte breve; i
første række over skrivelserne til cen
traladm inistrationen, men efterhån
den også omfattende hele den udgåen-
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de korrespondance. I Ribe stiftam tsar
kiv er bevaret sådanne kopibøger fra
1684ff,17 og for Københavns am ts ved
kommende fra perioden 1694-1708 og
igen fra 1724.18 I Odense begyndte
stiftam tm anden i 1705 at lade sam tli
ge breve fra og til centraladm inistrati
onen afskrive i en »kollegieprotokol«,
og fra 1709 findes bredt dækkende ko
pibøger. Efter at den tidligere chef for
Tyske Kancelli C hristian Lente i 1717
var blevet øens stiftam tm and, blev
denne registrering for alvor sat i sy
stem. Kopier af alle breve til embedsmænd og indbyggere i Odense, Set.
Knud, Dalum og Rugård am ter indfør
tes i en såkaldt »landprotokol«, mens
stiftam tets skrivelser til byerne blev
afskrevet i »købstadsprotokollen«. Der
udover anskaffede Lente en tredje pro
tokol til brevene til Fyns biskop og en
række andre forvaltningschefer. Kollegieprotokollen lod han fortsæ tte uan
fægtet endnu nogle år, hvorefter der
indførtes særlige protokoller for hhv.
modtagne og afsendte skrivelser fra
centraladm inistrationen. Dette firestrengede kopibogssystem var i brug
frem til stiftam tm andsskiftet i 1740,
hvor m an gik over til én kopibog rum 
mende afskrifter af samtlige afsendte
breve.19
I Thisted varede det betydeligt læ n
gere inden man på am tet begyndte at
gemme kopier af afsendte breve. Det
skete faktisk først efter am tm andsskiftet i 1747, hvor m an for så vidt an
gik brevene til centraladm inistratio
nen lod dem indskrive i kollegieprotokollen, der også rummede de modtag
ne breve fra København. Sam tidig tog
m an også en særlig korrespondance
protokol i brug, hvori m an afskrev alle
udgående skrivelser til regionale og lo
kale myndigheder og borgere. På den
ne måde fortsatte m an frem til 1793,
hvor der indførtes en moderne jour
nal.20
Det er givetvis ingen tilfældighed, at
det netop var i de store am ter (dvs. stift

am terne og am ter med meget kron- og
ryttergods), at kopibøgerne først duk
ker op. H er nåede korrespondancen al
lerede få årtier inde i det 18. århundre
de et betydeligt omfang, og am tm an
dens og kontorpersonalets hukommel
se slog nu ikke længere til i det daglige
arbejde på kontoret. E t meget sigende
udtryk for denne udvikling er den fyn
ske stiftam tm and C hristian Sehesteds
korrespondance med de 9 fynske og lan
gelandske købstæder. I 1724 sendte
han dem 34 breve, men i de følgende år
voksede brevstrømmen, således at der i
1737 afgik i alt 341 breve til byernes
borgere og myndigheder. Der var der
med tale om en kraftig stigning, som
kun var mulig, fordi m an tog kopier af
den udgående korrespondance.21
N år danske am tm æ nd på dette tids
punkt begyndte at lade deres udgåen
de breve afskrive i kopibøger, skyldtes
det i første ræ kke det adm inistrative
behov, der meldte sig n år korrespon
danceomfanget øgedes kraftigt, såle
des som vi f.eks. lige h ar set det ske i
Odense. Heri lå dog ikke det eneste in
citam ent, men givetvis det vigtigste.
Der er ingen tvivl om, at am tm ændene
også havde en mere personlig interes
se i at føre kopibøger. Ikke m indst de
første enevældige konger var ganske
barske herrer, der ikke veg tilbage fra
at anvende hårdhæ ndede metoder
over for politiske modstandere eller
over for folk, de var utilfredse med.
Selv om am tm ændene generelt kunne
regne med kongernes gunst og velvilje,
lå det også klart, at gik noget galt,
kunne ingen føle sig sikker. Derfor var
det vigtigt for enhver embedsmand at
have dokum entationen i orden, og her
kunne kopier af de modtagne ordrer og
breve vise sig at være en særdeles nyt
tig sikkerhedsforanstaltning.
Ved siden af generelle korrespon
danceprotokoller hæ ndte det ind imel
lem, a t am tm ændene lod brevvekslin
ger angående specielle eller særligt
vigtige forvaltnings- eller indsatsom309
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råder afskrive i separate protokoller.
Som eksempel kan nævnes den fynske
stiftam tm ands pestprotokol, hvori han
1709-15 indførte korrespondancen
vedr. pestbekæmpelse.22
Op gennem 1700-tallet blev danske
am tm ænd således stadig mere skri
vende. Det drejede sig ikke alene om
breve, med nok så meget om de mange
attestationer på supplikker og regn
skaber, pasudstedelser mv. Alle disse
handlinger kunne registreres i særlige
resolutionsprotokoller (nu og da også
benævnt: resolutions- og erklærings
protokoller), hvoraf de æ ldst bevarede
er fra 1700-tallets begyndelse. For
Københavns am ts vedkommende kan
konstateres et lille forspil, idet am t
m andens erklæ ringer i perioden 16941701 indførtes i kopibogen over af
sendte breve, og først derefter i en sæ r
lig resolutionsprotokol.23 I Fyns stift
am t kom man først efter flere forsøg i
gang med en kontinuerlig protokol
førelse i 1713,24 hvorimod vi skal helt
frem til 1793, før am tm ændene i Thi
sted fandt det påkræ vet at anskaffe
sig en speciel protokol til registrering
af disse embedshandlinger.25

De første journaler
I løbet af 1700-tallet øgedes korrespon
dancen mellem København og am ter
ne voldsomt. Mens Frederik 3. og Chri
stian 5. regerede, var der langtfra hver
uge post fra det enevældige magtcentrum til landets stiftam t- og am t
mænd. Eksempelvis modtog am tm æ n
dene i København, Odense (Fyns stift
amt) og Thisted i hele året 1696 kun
hhv. 8,15 og 2 breve fra centraladm ini
strationen (Danske Kancelli og Rente
kammeret). I 1730 var omfanget øget
til 19, 36 og 14, og i 1790 til 433, 378 og
264 breve. Samtidig havde også am ter
nes egen udgående korrespondance
udviklet sig tilsvarende.26 Der var så
ledes tale om en kraftig vækst, som
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eskalerede efter 1770, hvor niveauet
på få år fordobledes. Selv om udvik
lingslinien i 1700-tallets første årtier
kan synes beskeden anskuet i det lan 
ge perspektiv, var der alligevel tale om
en m arkant stigende tendens, der stil
lede nye krav til forvaltningen. E t sig
nal om dette m arkerer forordningen af
10. m arts 1719, der påbød alle - myn
digheder så vel som privatpersoner at »separere materierne og ej indføre i
én relation, memorial eller supplik fle
re materier end de, som til et hvert sted
henhører«. Tidligere havde eksempel
vis en am tm and kunnet nøjes med at
sende ét brev til centraladm inistratio
nen med samtlige de spørgsmål, der
bræ ndte på. Efter 1719 gik dette ikke
længere, fra nu af skulle han skrive se
parate breve til de enkelte instanser
om hver enkelt sag.27
1719-forordningen tvang således au
tom atisk am tm ændene til at skrive
flere breve, men det gjorde så sandelig
også den almindelige sam fundsudvik
ling, der involverede am tm ændene i
større omfang end tidligere. Som vi
h ar set det tidligere, 10-dobledes den
fynske stiftam tm ands korrespondance
med købstæderne 1724-37, og det gjor
de ikke alene en kopibog påkrævet,
men det fordrede også efterhånden et
bedre sagsstyringsredskab. Svaret hed
journalen. Denne betegnelse, der kom
mer af den franske ord for dagbog, an 
vendtes frem til m idten af 1700-tallet
om en hvilken som helst kronologisk
registrering eller bogføring af oplys
ninger og data. Efterhånden blev den
im idlertid en fast benævnelse for en
særlig protokol, hvori m an i resum é
form registrerede samtlige modtagne
breve, og hvori de efterfølgende skridt,
og i nogle tilfælde også afgørelsen, no
teredes, således at m an ved a t kigge i
journalen kan følge, hvad der skete
med den enkelte henvendelse. Brevene
blev samtidig fortløbende num m erere
de, således at brevnum m eret kunne
bruges som identifikationsnøgle.
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Figur 2. Side i Bornholms
amtsjournal 1749 med ind
førslerne nr. 154-158.1 nr.
154 læser vi, at »Hans Pe
dersen paa 6te V[ornedgård]
i Rutskler] klader (dvs. kla
ger) over hand er bleven fornermet ved Kroemarckens
deeling pp. (dvs. med vide
re)«. Klagen er modtaget den
12. maj, og om det videre
forløb er i venstre margin
noteret: ”Sendt til
Sand[manden]s
Erk[klæring]; tilbagekom
met; er blevet fornøjet,
Bortl[agtj”. I mange journa
ler noterede man også dato
erne for afsendte og modtag
ne breve i den enkelte sag.
Allerede i denne tidlige jour
nal benyttes i vidt omfang
forkortelser, og ikke mindst
disse kan gøre det til en van
skelige opgave at trænge ind
i teksten (LAK. Bornholms
amt. Ekstraktprotokol 174950).

Den første journal i ordets moderne
betydning er fra Ribe. Her indførte
stiftam tm and C hristian Carl Gabel i
1731 »en journal, som er 746 sider,
hvorudi skal indføres daglig ved dag
og datum, hvad breve og memorialer,
der indkommer, [hvorjnår de er besva
rede med hostegning på hvad pagian
(side) udi protokollen (kopibogen) at
besvaringen findes, så det straks efter
denne journal kan ses og findes«. Ga
bel havde 1717-25 væ ret topembeds
mand i Admiralitetskollegiet, og kend
te herfra til journaler. Uvist af hvilken
årsag indstilledes journaliseringen i

Ribe efter et par år; formentligt be
tragtede am tets fuldmægtige og skri
vere journalen som overflødig og for
omstændelig.28
N år forsøget med a t indføre en jour
nal på det ripensiske am tskontor mis
lykkedes, må m an ikke undlade at
tage i betragtning, at Gabel egentlig
var ganske tidligt ude. I 1731 anvend
tes hos am ternes overordnede instans,
Rentekam m eret, endnu ikke journaler.
Sådanne toges først i brug i 1740, efter
en skandale, hvor man ikke havde
kunnet finde nogle vigtige papirer.29
Set i det perspektiv må m an sige, at
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den netop i 1740 nyudnævnte born
holmske am tm and Johan U rne var på
forkant med udviklingen, n å r han
straks efter a t være ankommet til øen,
indførte en journal (eller ekstraktpro
tokol, som den kaldtes). Urnes born
holmske journal var indrettet på sam 
me måde som rentekam m erjournalen.
Hver side var inddelt i to spalter, hvor
der i den højre i kronologisk orden ind
førtes resum eer a f de enkelte breve,
mens det i venstre kolonne noteredes,
hvad der videre skete i sagen. Disse
oplysninger var ledsaget a f henvisnin
ger til kopiprotokollen (modtagne bre
ve fra København) og ekspeditionspro
tokollen (afsendte breve) (se figur 2).
Amtmand U rne havde mere held med
journalen end hans Ribekollega, for
den var i brug frem til am tets ned
læggelse i 1781.30 Måske skyldtes det,
at U rne selv førte pennen, mens stift
am tm anden i det store am t m åtte sæ t
te personalet til det? Det lille Born
holms am t blev i hvert fald dermed
lidt a f et pionéram t på journalom rå
det. Efterhånden fulgte andre am ter
dog med; således Københavns åm t fra
175631 og Holbæk am t fra 1772,32 og da
det 18. århundrede ran d t ud lå der
journaler på så godt som alle am tskon
torers skrivepulte.
I ta k t med brevantallets væ kst i
slutningen a f 1700-tallet, blev journa
lerne mere uoverskuelige og »tungere«
at bruge, og derfor begyndte m an nog
le steder at opdele dem i afsnit, såle
des a t m an ikke behøvede a t bladre
hele protokollen igennem, hver gang
m an skulle finde en bestem t oplys
ning. Disse underinddelinger var først
baseret på afsendergrupper, og senere,
da m an havde »opfundet« sagsbegre
bet, på emnegrupper. Da Bornholms
am t i 1787 genoprettedes, indførte den
nye am tm and straks en am tsjournal,
som i forhold til Urnes journal rum m e
de det raffinement, a t den var inddelt i
5 afsnit, nemlig: 1. Forordninger, 2.
Kgl. resolutioner, 3. Breve fra central
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adm inistrationen, 4. Breve fra stift
am tm and og biskop og 5. Breve fra alle
andre.33 To år senere indrettede den
fynske stiftam tm and Frederik Buchwald sin journal på ganske tilsvarende
måde, og i 1793 fulgte am tm anden i
Thisted trop.34 N år m an mange steder
begyndte at opdele journalerne i afsnit
svarende til de forskellige afsender
grupper lå det egentlig lige for - det
svarede jo til den måde breve
ne henlagdes på. Gennem denne vide
reudbygning på det gamle systems
grund kunne m an for en tid gøre jour
nalerne mere håndterbare, men rigtigt
godt blev det ikke, før m an brød med
traditionerne og gennemførte en saglig
inddeling af journalerne, sådan som vi
skal se det i næ ste afsnit.

Breve bliver til sager
Den mangedobling a f brevstrømmen
mellem København og am terne, der
fandt sted i løbet a f 1700-tallet, fort
satte for fuld kraft ind i næ ste årh u n 
drede. I 1790 modtog am tm ændene i
København, Odense35 og Thisted hhv.
433, 378 og 264 breve fra Danske K an
celli og Rentekam m eret; tal der i 1830
var steget til hhv. 624, 769 og 264 bre
ve. Tilsvarende øgedes også am ternes
egen udgående korrespondance eks
plosivt i samme periode; f.eks. for den
fynske stiftam tm ands vedkommende
fra 1.270 til 4.039 breve.36 Mens sager
ne under de første enevældige konger
norm alt kun omfattede 1-2 skrivelser,
blev de i løbet a f 1700- og 1800-tallet
langt mere digre. P arter skulle høres,
udtalelser og indberetninger indhen
tes, og dertil kom korrespondancen
mellem de forskellige myndigheder,
som kunne have interesser knyttet til
sagen og afgørelsen. I samme periode
blev am tm ændene involveret i flere
sagsområder, og sam tidig b u reau k rati
seredes forvaltningen. Omfattende og
detaljerede regelsæ t gjaldt efterhån-
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den for alle forvaltningsområder, og
nye bestem m elser kom hele tiden til.
Det var denne udvikling, der satte
journalerne under pres, og frem vokse
de sagen som det nye, centrale forvalt
ningsbegreb. I de tidlige journaler fra
173(Terne og 1740'erne udgjorde det
enkelte brev den basale enhed, og for
m ålet med journalføringen var alene
at følge, hvad der skete med brevene.
Efterhånden som sagsbehandlingen
på alle forvaltningsniveauer blev mere
omfattende, blev det oplagt at begynde
at rubricere de enkelte breve efter sa
ger. 37 På den måde fastholdt man et
overblik, som ellers ville gå tab t i det
øjeblik, der skulle holdes styr på flere
tusinde enkeltbreve. Samtlige breve,
der angik én bestem t sag fik nu tildelt
ét og samme journalnum m er, og der
ved kunne man nem t lokalisere det
enkelte brevs sagstilhørsforhold. Ord
ningen gjorde det også lettere for amtmændene a t træffe ensartede afgørel
ser, hvilket i ta k t med forvaltningens
juridicering efter 1800 blev en meget
vigtig forvaltningsmæssig m ålsæ t
ning.
Sager falder det naturligt a t inddele
efter emner, og derfor lå det lige for
også at inddele journalerne efter em
ner. Indførelsen af sådanne emneopdelte journaler, hvor hver emnegruppe
betegnedes med et num m er eller bog
stav fandt sted 1800-1850, men mange
steder skete det gradvist. På Born
holm toges efter am tm andsskiftet i
1837 en em neinddelt journal i brug, og
samme år begyndte m an også i Odense
i et vist omfang a t inddele journalen
efter emner, men vi skal dog først frem
til 1858 før en næ sten 100% emneord
ning var gennemført i det fynske stiftam t.38 I Thisted am t udbyggede man
allerede i 1805 den afsendergruppeinddelte journal med 16 emnegrupper,
der med forskellige tilføjelser benytte
des i resten af århundredet.39 I Køben
havns am t foretog m an ingen opdeling
af journalerne før i 1816, da m an ind

førte en emneopdeling med 15 fast
numre. Det holdt dog kun 5 år, hvorpå
man vendte tilbage til den gamle rent
kronologiske journaliseringsform , som
videreførtes uæ ndret århundredet ud,
suppleret af et udførligt register.40
I løbet af 1800-tallet fik de fleste
am ter emneopdelte journaler. Der ope
reredes med 20-30 em ner - det passe
de til alfabetets bogstaver - og som re
gel fik emnerne det samme bogstav
over en årrække. Desværre er det kun
et fåtal af am tsjournalerne, der er ud
styret med en indholdsoversigt, og der
for kan det godt være vanskeligt at
fastslå under hvilket bogstav m an skal
søge en bestem t type sager. E t stor
hjælp er det derfor at de enkelte jour
nalbind, der for det meste dæ kker ét
år, norm alt er forsynet med udførlige
person- og sagsregistre. Selv om m an i
det store og hele brugte samme jour
nalsystem, fandt der ingen koordine
ring sted mellem de enkelte am tskon
torer. Fattigvæsenssager kunne derfor
f.eks. i Viborg am t ligge under O og i
Odense am t under Æ. Dette var fra be
gyndelsen med til a t gøre am tsarkiver
ne til en vanskelig tilgængelig arkiv
gruppe, og i 1899 gav den jyske lands
arkivar Saxild dem følgende skuds
mål: »Amternes journaliseringssyste
mer er i sandhed ofte grufulde, indvik
lede, ulogiske og som det synes, ofte upraktiske«. Først i slutningen af
1950'erne blev der indført et fælles
journalsystem for alle landets am ts
kontorer.41
Selv om m an i am terne begyndte at
føre journaler, betød det ikke at man
sam tidig også arkiverede sagsakterne
i journalnum m erorden. Faktisk fort
satte m an mange steder med at hen
lægge sagerne efter korrespondance
partnere eller efter emnegrupper. E t
godt eksempel er i så henseende
Bornholms amt, hvor am tm and Urne,
som før omtalt, allerede i 1740 indfør
te en journal, men hvor m an først del
vist fra 1801 og fuldstændigt fra 1837
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Figur 3. Indholdsoversigten
i Viborg amtsjournal fra
1839. Den sagsgruppeind
delte journal med 19 grup
per var blevet indført a f
stiftamtmand Schønheyder i
begyndelsen a f 1820 'erne.
Nu er det forvaltningsområ
derne, og ikke brevene fra
kongen, der fokuseres på
(Gengivet efter Fra Viborg
Amt 1978, s. 137).

henlagde akterne som journalsager i
journalnum m erorden. Frem til 1801
sorterede m an brevene i to hovedsy
stemer, dels efter afsendergrupper, og
dels efter em ner (»gruppesager«). Mel
lem 1802 og 1837 henlagdes sagerne
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enten som journalsager eller gruppe
sager. Ud fra et brugersynspunkt, er
det naturligvis særdeles problema
tisk, at m an ikke kan vide præcist,
hvor papirerne til en given sag findes
henlagt.
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Figur 4. Johan Franciscus
Schønheyder (1773-1850)
var 1820-31 stiftamtmand i
Viborg, og det var ham, der
moderniserede amtsjourna
len. På maleriet ser man
Schønheyder i amtmands
uniform siddende med et
netop modtaget brev. På bor
det ligger en opslået proto
kol; måske er det amtsjour
nalen (Maleri a f ubekendt,
Viborg Stiftamt).

Am tsjournalerne fulgte lige fra de
allerførste den samme journaliserings
praksis som lå til grund for R entekam 
m erets journal. Hver ny sag tildeltes
et journalnum m er, men samtidig note
redes det hvilke tidligere og senere sa
ger, den evt. knyttede an til. Ved at gå
alle num rene igennem kunne man
stykke hele sagskomplekset sammen,
og under det sidste sagsnum m er ville
man finde samtlige sagens akter sam 
lede. Da langt de fleste af am ternes sa
ger var »enkeltstående« afgørelser, og
ikke større sagskomplekser, som det
ofte var tilfældet i Rentekam m eret,
optrådte tilbage- og fremvisninger re
lativt sjældent. I nogle tilfælde undlod

m an dem helt, idet m an ved hjælp at
navneregistrene h u rtig t h a r kunnet
forfølge sager fra år til år.

Forsvundne arkivalier
I den forudgående fremstilling h a r jeg
ikke forholdt mig til det faktum , at så
godt som alle am tsarkiver er ufuld
stæ ndigt bevarede. Meget er i tidens
løb gået tabt, enten ved regulære kas
sationer eller ved løbende frasorterin
ger, og derfor stå r vi ofte over for sør
gelige torsoer. V æ rst er det vel gået ud
over Svendborg amt, hvis gamle arkiv
i 1856 blev solgt til Drewsens papirfa315
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brik. Så godt som alle papirer og proto
koller fra før 1820 forsvandt ved den
lejlighed.42 Sådanne næ sten totale ud
raderinger af am tsarkiver hørte hel
digvis til sjældenhederne, hvorimod
forløbets ydre omstændigheder må si
ges at være ganske typiske. I 1856 var
det nemlig på tale at flytte am tm an
den og am tskontoret fra Nyborg til
Svendborg, og det er givetvis disse pla
ner der fik am tm anden til at beslutte
sig for at skille sig af med am tets æ l
dre arkivalier, som befandt sig på lof
te t af Nyborg rådhus. Først i løbet af
1800-tallet blev landets am tm ænd for
synet med embedsboliger, og indtil da
havde am tskontoret og am tsarkivet
befundet sig i tilknytning til am tm an
dens privatbolig.43 Det betød, at kontor
og arkiv flyttedes hver gang, der til
tråd te en ny am tm and. Dette ikke ale
ne sled på arkivalierne, men førte ofte
til at m an kasserede m est m uligt for at
undgå at transportere for meget. Det
er derfor ikke sæ rligt overraskende, at
de amtsarkiver, der ikke var udsat for
flytninger, fordi de havde mere eller
mindre perm anent til huse på kongeli
ge slotte (Frederiksborg, Odense Slot
og Aalborghus) er blandt de bedst be
varede.
Før 1800-tallet gjorde m an fra rege
ringens side meget lidt for at sikre og
bevare am tsarkiverne, og spørgsm ålet
om embedsarkivernes bevaring, regi
strering og evt. kassation overlod man
til de enkelte am tm ænds forgodtbefin
dende. Da den fynske stiftam tm and
C hristian R antzau i 1741 ønskede et
ekstra værelse på Odense Slot til
am tsarkivet, afslog C hristian 6. ansøg
ningen med en bem ærkning om, at der
i stedet skulle foretoges kassationer,
således at arkivalierne fortsat kunne
være i det ene rum , hvor de hidtil hav
de væ ret opbevaret. For den meget hi
storisk interesserede stiftam tm and
var det en ubehagelig ordre, som det
heldigvis - ikke m indst for den fynske
historie - ved Rentekam m erets hjælp
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lykkedes ham at få lagt i glemmebo
gen.44
Omkring 1800 havde am tsarkiverne
nået ganske betragtelige dimensioner,
og problemerne omkring dets opbeva
ring og registrering blev presserende.45
I 1819 fik den sjællandske stiftam t
mand som den første bevilliget penge
til en ordning af det omfattende em
bedsarkiv, og dermed vedkendte sta 
ten sig et direkte m edansvar for amtsarkivalierne. I 1821 fik også den
københavnske am tm and en ekstraor
dinæ r arkivbevilling, og i 1840 "erne
skete det samme for am tm ændene
over Frederiksborg og Præstø amter. I
Rentekam m erets indstilling til kongen
vedrørende det frederiksborgske am ts
arkiv fra 1841, udtrykte m an det på
den måde, at »Rentekammeret erken
der fuldkom m en nytten og nødvendig
heden a f at de til amtsmandsposterne
hørende arkiver konserveres og holdes i
en sådan orden, at de derværende pro
tokoller og dokumenter uden megen
vanskelighed kunne benyttes«. På sam 
me tidspunkt kan der også fra centralt
hold spores en tendens til at gribe
mere direkte styrende ind i forbindelse
med am tm ændenes arkivforvaltning.
Det kom bl.a. frem i 1842, hvor am t
mand N eergaard i Præstø ønskede at
få penge til et ordningsarbejde, og i
den forbindelse oplyste, at han havde
planer om at kassere alt det, der efter
hans mening var værdiløst. I Rente
kam m eret ville m an ikke uden videre
give ham en kassationsbemyndigelse,
men m an pålagde ham at indsende en
fortegnelse over arkivalierne med op
lysning om hvilke, der - efter hans me
ning - skulle bevares, og hvilke der
skulle kasseres. Det er oplagt at Ren
tekam m eret i den foreliggende situ ati
on, hvor en am tm and søgte om penge
til arkivarbejde, stod stæ rkt. Langt
vanskeligere havde man ved at træ nge
igennem over for de am tm ænd, som al
drig involverede de centrale myndig
heder i deres arkivforvaltning. At ud-
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Figur 5. Malerier a f danske
amtskontorer eksisterer, så
vidt vides, ikke. På det her
gengivne billede ser man
den kendte preussiske em
bedsmand Ludwig Vinckes
kontor på slottet i Münster,
mens han var amtmand
(landrat) på stedet. I et til
stødende lokale må man fo
restille sig, at kontorperso
nalet har arbejdet, og i dette
rum har også journaler, ko
pibøger og andre protokoller
befundet sig. (Koloreret stik
a f Georg F. Reichman, ca.
1845, gengivet efter Ludwig
Freiherr Vincke (1774-1845),
Ausstellungskataloge
Staatslicher Archive, heft 27,
Münster 1994, s. 60).

stede generelle bevarings- og kassationsbestem m elser for hele sektoren
var ikke noget m an på den tid overho
vedet overvejede at give sig i kast
med.46

300 års amtsarkiver
De danske am tsarkiver er til trods for
omfattende decimeringer gennem ti
derne stadig en stor og vigtig kilde
gruppe. På Landsarkivet for Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm fylder de
i alt 4,4 hyldekilometer, hvoraf en m in
dre del dog er am tsrådsarkivalier. En
statistisk opgørelse, der baserer sig på
4% af landsarkivets samlede læ sesals
ekspeditioner i 1998 viser, at 7% af eks
peditionerne til læsesalen gjaldt am ts
arkiverne, mens 40% omfattede pasto
ratsarkiverne (prim æ rt kirkebøger) og
25% retsbetjentarkiverne (prim æ rt
skifte- sam t skøde- og panteprotokoller). Ser vi næ rm ere på, hvilke am tsar
kivalier, der blev ekspederet, tegner

der sig følgende billede: Journaler og
journalsager (72%), kopibøger (7%),
skifteprotokoller- og dokum enter (6%),
indkomne breve (14%), indberetninger
(1%) og dom sakter (1%). Hvad angår
den tidsmæssige spredning befinder
tyngdepunktet sig ubetinget i 1800-tallet, idet 61% af alle ekspeditionerne lå i
denne periode, mod 24% i 1700- og 15%
i 1900-tallet.
Statistikken bekræ fter den påstand,
som fremførtes i artiklens begyndelse,
nemlig at am tsarkiverne såvel i forbin
delse med slægts- som lokalhistoriske
undersøgelser kan udnyttes langt bed
re end det faktisk sker. Forhåbentlig
h a r denne artikel bidraget til at fjerne
lidt af mystikken omkring am tsarki
verne. Vil man yderligere overbevises
om mulighederne i am tsarkiverne
mange pakker kan det stæ rk t anbefa
les at læse Rita Holms artikel i Fortid
og N u tid 1983, hvor hun beretter om alt
det spændende hun fandt, da hun be
gyndte at åbne nogle pakker med breve
til den københavnske am tm and.47
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Noter:
1. Fhv. landsarkivar Hans H. Worsøe har i en
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s. 153-160. Dertil må føjes hæftet: Am t
manden var med til det hele. Amtsarkiver og
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slægtshistorie, Personalhistorisk Tidsskrift
1999:1, s. 22-33.
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1593. Trykt i: V.A. Secher: Forordninger, Re
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Lovgivning vedkommende 1558-1660 2,188990, s. 647-48.
3. Margit Mogensen: Brevbog (kilde 4) i: Erik
Nørr og Karl Peder Pedersen. På embeds veg
ne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 17501920,1998, s. 30-35.
4. Christian 4 /s reces af 1615, art. 40. Trykt i
J. Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske love
4, 1824, s. 324-25.
5. Christian 4 / store reces af 1643, 2. bog, 1.
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fast, at amtmændene »skulle alle kongelige
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mandsinstruksen af 8. marts 1690 § 16 fC.F.
Wegener: Instruxer for Collegier og højere
Statsembedsmænd umiddelbart efter Souveraineteten, Aarsberetninger fra det kgl.
danske Geheimearchiv 2, 1856-60, s. 281282).
8. Hans H. Worsøe: Journalsystemer i Ribe
amtsarkiv. En forbrugervejledning, Fra Ribe
Amt 1975, s. 327.
9 .1 en registratur fra 1730 omtales en - nu for
svundet - »kopibog over kgl. befalinger« fra
1678 og fremefter. LAK. FrederiksborgKronborg amter. Registratur 1730-58, s. 18.
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10. LAK. Københavns amt. Seddelregistratur
over Københavns amtsarkiv og Registratur
1819, med enkelte rettelser 1830.
11. Landsarkivet for Nørrejylland (LAV). Regi
stratur over Dueholm, Ørum og Vestervig
kloster amter.
12. Landsarkivet for Fyn (LAO). Foreløbig regi
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Danske amtmænds rolle og funktion i ene
vældens forvaltning 1660-1848, 1998, s. 253.
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Debatanmeldelse

Tanker om lokalhistorien
Signalement af de lokalhistoriske årbøger anno 1998
M ikkel Venborg Pedersen
Fortid og Nutid december 1999, s. 320-323
I sidste års decembernummer bragte Fortid og Nutid Kim Furdals debat
anmeldelse af de lokalhistoriske årbøger anno 1997. I år har redaktionen
bedt Mikkel Venborg Pedersen om at kigge nærmere på 1998-årbøgerne, og
det er der kommet denne tankevækkende anmeldelse ud af.
Mikkel Venborg Pedersen, f. 1970, cand.mag. i europæisk etnologi og sydøsteuropastudier. Museumsinspektør på Frilandsmuseet. Har bl.a. beskæf
tiget sig med sønderjyske forhold og eliteforskning.

Det er et ofte hørt udsagn, at nutiden
bliver mere og mere historieløs. I bund
og grund er udsagnet vrøvl - ingen
kan være historieløs, alle lever i tid og
er derfor en del af historien. Med ud
sagnet menes dog norm alt, at de n u 
værende, eller måske de yngre, gene
rationer af i dag ikke tæ nker tidsligt,
historisk, når de forsøger at skabe me
ning i egen tilværelse. Således fore
kommer udsagnet sandt. K ulturel
identitet er noget, man i postmoder
nismen skifter fra dag til dag eller
time til time. Politiske problemer bli
ver af såvel dagspresse som politikere
forklaret udfra, m aksim alt, en tiårs
horisont. Økonomi synes næ rm est at
forstås som et evigtgyldigt kredsløb ef
ter givne love, m an ikke h a r indflydel
se på, og som heller ikke er m enneske
skabt - og således ikke af historisk
proveniens. Synkronien hævdes, sy
nes, føles at have vundet over diakro
nien. Historism en behersker ikke ta n 
kegangen så basalt, som vi ellers hav
de væ nnet os til. N aturhistorie er for
læ ngst blevet til biologi, litte ra tu rh i
storie til litteraturvidenskab, og de
økonomiske og politiske discipliner sy
nes helt a t have glemt verden af i går,
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eller i hvert fald verden fra før de store
sam fundssyntesetæ nkere som Mill,
Spencer, Weber m.fl.
Pessimismen, for udtryk for denne
tankegang er jo som regel pessim istisk
i deres sigte, er dog svær at bevare, n år
man, som jeg, er blevet bedt om a t k a 
ste et blik på den velsignelsesrige
mangfoldighed af lokalhistoriske å r
bøger fra historiske samfund, arkiver
og museer, der hvert år tilflyder Fortid
og N utid. I hvert fald gav en sådan
krydslæsning anledning til nogle over
vejelser, som jeg vil forsøge at frem 
sæ tte her i stedet for en egentlig an 
meldelse. For hvordan skulle m an yde
bare det uddrag, som jeg h a r haft lig
gende foran mig, retfærdighed?1 For
slet ikke at tale om de årbøger, der
ikke nåede m it bord? Årbøgerne dæ k
ker såvel arkiver som historiske sam 
fund som museer, og selvom disse in
stitutioner som regel er selvstændige i
forhold til hinanden, omend med tæ t
dagligt samarbejde, vil jeg her tillade
mig at behandle årbøgerne under et.
Generelt er indtrykket af »årgang
1998«, a t am bitionsniveauet er højt og at det ofte nås. Ser m an først på det
umiddelbare indtryk, så er langt de
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fleste årbøger i godt udstyr med god
trykning og en misundelsesværdig
korrektur; i de nedslag af artikler, som
jeg foretog, var forekomsten af trykfejl,
forglemmelser og mærkelige forskyd
ninger så godt som ikke eksisterende.
Og det skal hyldes, n å r det forekom
mer, for alt for ofte sparer forlag og
trykkere den sidste korrektur. Det sy
nes imidlertid, at årbogen er der så
megen ære i, at der ofres også den sid
ste omgang - til glæde for læ seren og
for skribenterne vel også. Da mange af
årbøgerne også tjener det formål at
være arkivets, samfundets, museets
årlige præ sentation af egen formåen,
ikke m indst overfor lokalsamfundet,
er det en fuld forståelig m ekanik med
fine følger.
Ikke fordi der ikke er forskel på å r
bøgernes udstyr. I spidsen ligger, som
altid, det gamle, solide H istorisk Sam
fund for Sønderjylland med Sønder
jyske Årbøger, men andre er fuldt på
højde, for eksempel Historiske Medde
lelser om København, Fynske Minder
eller Sjæ k’len fra Fiskeri- og Sø
fartsm useet i Esbjerg for blot at næv
ne nogle. Billederne står knivskarpt,
de er rigelige, og den i dag teknisk sta
dig nemmere typografering sæ tter
også sine spor. At de artikler, som jeg
h a r læst, overvejende bæ rer præg af
både fortælleglæde og en god sprogbe
handling gør ikke fornøjelsen mindre.
E r de forskellige foreninger, arkiver og
m useer stolte af deres årbøgers frem
træ den, er det alt overvejende vel for
tjent.
Det kan jo im idlertid være meget
godt, men, vil nogle nok spørge, hvad
står der ren t faktisk i disse årbøger?
Hvem skriver? - er det måske m est in
teressante spørgsmål i den sam m en
hæng.
I museernes årbøger er det, u ndta
get enkeltm useernes udgivelser, de re
spektive faglige inspektører i området,
som folder sig ud i den årlige artikel
fra netop deres område. K arakteren af

netop årbogen som genre er således
meget udtalt, ligesom det er tydeligt,
a t de sidste godt 30 års professionali
sering h a r gjort museernes faglige so
liditet godt. A rtiklerne spænder fra be
retninger til egentlige mindre afhand
linger, og det er, som det skal være. At
m useer er livlige steder forekommer i
hvert fald åbenbart. Arkivårbøgerne,
men der er kun tre »rene« i m aterialet,
deler samme karakteristika, med By,
marsk og geest fra Ribe som den, der
m est næ rm er sig det ren t videnskabe
lige regulæ re tidsskrift; forskellen er
faktisk svær at få øje på. Som det gæl
der for Sønderjylland er det impone
rende, hvilket omfangsrigt lokalhisto
risk arbejde, der finder sted i Ribe
Amt, og hvor mange spændende publi
kationer begge områder får udgivet
mellem år og dag.
Foreningernes årbøger er mere blan
dede, omend de naturligvis alle jo in
deholder beretninger og, de fleste,
regnskaber osv., som årbøger nu en
gang gør. Der er regulære artikelsam 
linger, gerne med skribenter fra uni
versiteterne og de store museer, der
h a r arbejdet i området, for eksempel i
forbindelse med en udgravning eller
en lokal punktundersøgelse i forbin
delse med større arbejder. Og der er de
lokale foreningsmedlemmer, der dyr
ker interessen og h a r årbogen til at
publicere, hvad det m under ud i. Disse
sidstes artikler bæ rer ofte præg af
erindringer, hjulpet af lokalhistorisk
arkivarbejde (man aner bag mange af
disse skitser slægtshistorikeren), men
der er dog bem ærkelsesværdigt mange
egentlige afhandlinger. Vægtningen
ligger nok ofte anderledes end den
rent professionelle ville gøre det, men
grundigheden og m aterialekendskabet
er tit højt, enkelte steder bem ærkel
sesværdigt som afhandlingen om pest
på Bornholm i Bornholmske S a m lin 
ger, der da også optager så langt det
meste af årbogen. Og det er jo, som det
bør være. De mange afteners sysler
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omkring det lokale arkiv og i den loka
le forening viser sig her i årbøgerne.
De er foreningernes medlemmers
årbøger. Man præ senterer sig for det
lokalsamfund, som netop årbogsskri
benterne vel kender bedre end de fle
ste. Og viser gennem sin glæde sin in
teresse, a t dette her, det er væ rd a t be
skæftige sig med. Bliver enkelte artik 
ler vel detailrige og boblende må det
tilskrives denne basale glæde, som
springer ud af årbøgerne.
Det er egentligt pudsigt, men det er
karakteristisk, a t jo længere mod vest,
m an kommer, des større forekommer
ambitionsniveauet, og des oftere ind
fries det. Sjællænderne h a r noget at
leve op til. Det er vanskeligt a t sige
præcist, hvad det er, der gør det, men
de jyske skrifter anno 1998 er generelt
bare bedre, mere vægtige i artiklernes
indhold, udsyn og også i udstyr. Man
kunne næ sten forfalde til horrible ste
reotyper om specielt vestjyders virke
tran g og -lyst, tæ ft for a t få frivilligt
arbejde til at lykkes, også økonomisk
ved skriftudgivelser, og deres stille so
liditet. Men det vil vi ikke gøre, der må
være andet på spil. Jeg vil nøjes med
at gentage, a t h er er der værdig kon
kurrence til sjællænderne, og andre
øboer såmænd, selvom også de h a r
gode eksempler, for eksempel den im 
ponerende Fra A m t og By fra Roskilde,
der er viet den m angeårige forenings
formand. Tag handsken op - og det bli
ver endnu bedre!
Mange af årbøgerne h a r også afsnit
med lokalhistorisk litteratur, ofte i
samarbejde med de lokale biblioteker,
enkelte h a r anm eldelser af bredere ka
rakter, der gør årbogen også videnska
belig særdeles anvendelig. Arbejder
m an som professionel med lokale for
hold, er der således ingen grund til at
kimse a f de gode årbøger, hvad jeg selv
allerede ofte h a r erfaret gennem arbej
de i Sønderjylland men nu m å opfatte
mere generelt. For selvom mange rigs
historikere, men nok færre end for et
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par årtier siden, rynker på næ sen af
det lokale perspektiv, er det jo en noget
kunstig opdeling a f verden. I ta k t med
at interessen for m entalitets-, socialog kulturhistoriske em ner stiger, og
det gør den med h ast i disse år over
hele Europa, jo mere kunstig bliver ad
skillelsen mellem lokalt og nationalt
perspektiv; det nationale er i sin sam 
m enhæng jo også en udvælgelse a f et
område fra en større helhed. Lad så
være a t den lokale foreningsmand, der
skriver om sit barndomshjem, ikke h a r
den store syntese i hovedet. Men hans
meddelelse er jo alligevel vigtig for
syntesen sidenhen. Både til a t infor
mere denne, men, og det er m åske vig
tigst, til a t falsificere den. M ennesker
lever jo et konkret liv - og ikke et syn
tesernes liv. Til a t fastholde denne, jeg
havde n æ r sagt livsvigtige, indsigt, tje
ner de mangfoldige lokale nedslag,
som er a t finde i de lokale årbøger.
Alene udfra perspektivet nationalhistorie/lokalhistorie er der således god
grund for lokalhistorien, m an kan dér
ofte se tydeligt, hvad ellers glemmes i
mere generelle fremstillinger. Lige så
vigtigt er dog selve den historiske ta n 
ke. History-workshop, Geschichts
w erkstadt, Grav-hvor-du-står, Folke
forskning var for et par årtier tilbage
catch-words for en forening af den pro
fessionelle og den historisk interesse
rede. Der var, og er, megen rom antik
lagt ned i disse begreber, og de fore
kommer på sin vis næ sten naive alle
rede i dag. Og så alligevel ikke. Man
kan jo godt se den rige høst af lokalhi
storiske årbøger som et udtryk for, at
den lokale formidling a f den historiske
tanke faktisk lever og h a r det godt.
Som et udtryk for, at lokalhistorien
blom strer i en grad som måske lige
frem næ rm er sig europæisk rekord.
Rødderne for de enkelte foreninger er
ofte ældre og går tilbage til det histo
risk tæ nkende 19. århundrede. N uti
dens blomstring er dog bem ærkelses
værdig.
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E t andet kodeord for foreningen af
det lokale og historiske studier kan
være det efterhånden så benyttede
identitet. Den lokale identitet h a r som
en hjørnesten stedet, ideen om a t »her
h a r jeg rod, herfra min verden går«, li
geså vel som en lokal identitet består i
et forestillet fællesskab mellem dem,
der bor et bestem t sted og således for
modes a t dele en afgørende sum a f er
faringer og påvirkninger. For stadig
flere i nutidens D anm ark bliver dette
en rom antisk tanke; vi h a r aldrig flyt
te t os så meget og så ofte som i dag på
kryds og tvæ rs a f hinanden, mellem
land og by, mellem landsdel og lands
del, og mellem D anm ark og udlandet.
Men for mange andre er det lokale til
hørsforhold en realitet, om ikke andet,
så en skabt realitet, n å r den ofte flyt
tende n å r frem til et sted, hvor man
slår sig ned, måske danner familie osv.
Faktisk er antallet a f tilflyttere i lokal
historisk arbejde bem ærkelsesværdigt
højt.2 Vinder de her, hvad de andre,
altså dem der opfattes at stå med en
førstefødselsret til stedet, allerede
har? Næppe, de vinder nok noget an
det, en anderledes konstrueret lokal
identitet, på andre præ m isser og med
en anden vægtning af vigtige træ k.
Men det er i og for sig også ligegyldigt.
Man kan hævde, a t de i hvert fald vin
der en lokal identitet, vinder en plads
for sig i det forestillede lokale fælles
skab. Om ikke andet vinder de en hob
by forbundet med glæde. Og det kan
man jo ikke få for meget af.
Jeg synes, at årbøgerne anno 1998
vidner om denne glæde, om en glæde
ved ikke blot det lokale, men ved det
historiske perspektiv som sådan i for
ståelsen af dagligdagen. Så historie
løshed i tiden? Næppe. Og dog. For det
kan jo være, a t vi næ rm ere h a r a t gøre
med et flersidet fænomen, dette her
med historieløshed, a t nogle tæ nker
historisk og andre absolut ikke, som
jeg indledte disse tanker. Lad mig såle
des slutte med et ønske, nemlig at

m åtte den interesse og historiske be
vidsthed, der således synes a t findes
så rigt ru n d t om i landet, komme til at
informere dem, der ikke ofrer den h i
storisk informerede analyse megen
tanke. Også det er en værdig opgave
for de lokalhistoriske foreninger, arki
ver og museer.

Noter:
1. Artiklen bygger på gennemgang af følgende
årbøger for 1998: Historiske Meddelelser om
København’, By, marsk og geest (Ribe); Koldingbogen\ Sønderjyske Arbøger; Årbog 1998
(Gladsakse); Århus Stifts Årbøger; Sorø Amt;
Præstø Amt; Bornholmske Samlinger; Fra
Amt og By (Roskilde); Vejle Amt; Fynske
Årbøger; Langs Mølleåen (Lyngby-Taarbæk);
Lolland-Falster; Hardsyssel; Vendsyssel; Thy
og Vester Hanherred; Fra Himmerland og
Kjær Herred; Randers Amt; Skivebogen; Vi
borg Amt; Ribe Amt; Søllerødbogen; Han
dels- og Søfartsmuseet på Kronborg; Sjæklen
(Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg); FRAM
(Ringkøbing Amt); Mark og Montre (Ribe
Amt); Give Egnens Museum; Brudstykker fra
Blicheregnen; Ølgod Museum; Ærø Museum;
Årbog for Svendborg og Omegns Museum,
Cartha (Kerteminde) og Fynske Minder.
2. Knud Prange: Lokalhistorie - en håndbog,
indledningen, 1989.
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Anmeldelser
Jørgen Jensen: M anden i Kisten. H vad
bronzealderens gravhøje gemte, 208 s.,
ill., Gyldendal, 1998, 248 kr.
Et særligt kendetegn ved dansk arkæologi er, at
mange bøger herom siden 1830-erne har kunnet
forstås af enhver læser, læg som lærd. En sådan
kulturhistorisk arv i et lille fag er værd at tage
vare på. Det lever Jørgen Jensens bog, Manden i
Kisten, op til. Jørgen Jensen formår både at skri
ve et smukt dansk og at berige læseren, uden at
forklare indviklede forhold indviklet. Det skyl
des ikke alene kvaliteten af sproget og af faglig
heden. Det tredie element bæres af forfatterens
kærlighed til emnet, de prægtige, danske egeki
ster fra ældre bronzealder og deres historie. Det
gælder både deres oldtidshistorie og deres finde
historie.
Bogens hovedpersoner er nok højfolkets mænd
og kvinder, men i næsten samme grad deres ud
gravere. Højfolket er mere end 3000 år gammelt,
mens deres fremfindingshistorie er mindre end
200 år gammel. Den ældste egekiste blev fundet i
1823, den yngste i 1975. Men herimellem ligger
fremfindingen af en lille halv snes, fire mænd og
tre kvinder, der er ganske specielt velbevarede.
Jørgen Jensen formår også at give læseren et in
dre billede af det landskab, som bronzealderfol
ket virkede i og påvirkede. Det er en god tradi
tion, som en af forfatterens forgængere i sin bog
om samme emne,P. V. Glob: Højfolket, fra 1970 li
geledes mestrede.
Jørgen Jensen har i nogle overskrifter til de
enkelte kapitelafsnit benyttet en udsagnsrig
samtidskarakteristik ved findetidspunktet. Bru
gen af den slags overskrifter er, når den personi
ficeres, en balancegang mellem det rammende
og det for indforståede. Her tænkes på overskrif
ter som f.eks. »Mit navn er Boye«. Fra mund til
mund er det blandt kolleger på Nationalmuseet
gennem generationer blevet fortalt, at Vilhelm
Boye (1837-1896), når han var på antikvariske
rejser i landet, præsenterede sig med: »Mit navn
er Boye, jeg graver i dysser og gamle høje« (s. 121128). Det er både sødt og sjovt, og kan gå an, når
indholdet i afsnittet vitterligt handler om Boyes
og tidens andre udgravninger, og afrundes af
Boyes skriftlige hovedværk fra 1896: Fund a f
Egekister fra Bronzealderen i Danmark.
Men når beskrivelsen af Danmarks fremme
ste arkæolog, J.J.A. Worsaae (1821-1885), i en af
snitoverskrift karakteriseres som værende »Den
evige Grinebider«, er en sådan overskrift efter
anmelderens mening for kryptisk, også selvom
den senere bliver forklaret (s. 88-90). Karakteri
stikken er ikke skrevet af hvem som helst. Det
er skuespilleren og forfatteren Johanne Luise
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Heibergs samtidskarakteristik af bemeldte her
re. Hun skrev, at Worsaae i selskabeligt samvær
- sagt med nutidens sprogbrug - var noget af en
»distanceblænder«.
Det signalerer den valgte overskrift, men ikke
andet. Sammen røber overskrift og indhold imidlertid en rammende ambivalens. På den ene
side beundres Worsaae for sine faglige resulta
ter, mens hans selviscenesættelse, som den også
bekræftes af andre samtidskilder, synes at have
været en anelse irriterende. De svarer ganske til
Heibergs, at hun, som Jørgen Jensen fortæller,
fik lyst til »at stikke« smilet væk med en ganske
lille knappenål.
Man kunne måske have ønsket sig, at Jørgen
Jensen også havde bearbejdet f.eks. de sydsven
ske fund af egekistegrave på samme måde, som
de i Sydslesvig fundne, er omtalte. Det gjorde en
af bogens helte, føromtalte Vilhelm Boye, da han
fik udgivet sit hovedværk. Det havde sikkert
ikke ændret opfattelsen af højfolket og egekistegravene og hører derfor til petitesseafdelingen,
når emnet udfordrer en rigsdansk læsende mål
gruppe og begrænses til de mest velbevarede.
Til petitesseafdelingen hører endvidere, at Jør
gen Jensen karakteriserer en ung mand i en ege
kiste fra Borum Eshøj, syd for Århus, som væren
de »en ung kriger« ( s. 165). Når han nu vitterligt
ved sin begravelse havde fået en kort bronzedolk,
stukket ned i en lang sværdskede af træ, er netop
dette måske at overfortolke det arkæologiske kil
demateriale. Mange mandsgrave rummer våben,
men ikke andre end denne med karakter af
»snyd«. Til petitesseafdelingen hører imidlertid
ikke noteapparatet, som især er for ihærdige fag
folk. Alle andre giver op. Bogens anvendelse af
slutnoter er, for at sige det direkte, møgirriteren
de. Noternes nummerering følger kapitlerne og
læseren skal bruge unødig energi på at huske i
hvilket kapitelnummer, hun eller han befinder
sig i, for at finde frem til det rette notenummer.
Det gør bogen meget lidt brugervenlig.
Det ville have hjulpet læseren, hvis kapitel
nummeret, som noterne alene refererer til, var
fremgået på de enkelte sideopslag. Som det er,
skal man enten huske, eller først slå op i ind
holdsfortegnelsen, førend det egentlige noteopslag. En anden mulighed, som samme forlag og
samme bogtilrettelægger benyttede ved en af
Jørgen Jensens tidligere bøger, Thomsens Muse
um - Historien om Nationalmuseet, fra 1992, vil
le have været, at noterne refererede til de enkel
te afsnits overskrifter. Det var dog til at accepte
re, selvom enhver ved, at tal er nemmere at hu
ske. Overskrifterne i denne bog står såmænd på
de enkelte sideopslag, men til ingen verdens nyt
te. Fortløbende notenumre ville eksempelvis
have været en tredje mulighed med bedre logik,
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end den her benyttede. I Manden i kisten ville
det have været i alt 372. Er det mon et for højt
tal at fatte? Endelig kunne bogtilrettelæggeren
have valgt at supplere noterne med at oplyse en
reference til tekstsidernes tal, såfremt det ikke
har været ønsket at have kapitelnumre på de
egentlige sideopslag i hovedteksten.
På dette område lever bogen ikke op til Jørgen
Jensens skriftlige fremstilling. Det samme gæl
der nogle af illustrationerne. De fremtræder i en
langt ringere kvalitet end deres forlæg, de rigti
ge tegninger og fotografier. I en elektronisk ver
den, hvor det er muligt, at gøre selv dårlige bille
der skarpe, kan målet ingensinde være at gøre
skarpe billeder uldne, for blå eller for gule. Det
er ærgerligt og skæmmer den ellers kønne bog.
Bogen rummer både en fortegnelse over de
særligt, omtalte fund af egekister og stikordsre
gistre - begge dele til nytte for enhver læser af
denne fremragende bog.
Stine Wiell

Bjarne Lønborg: Vikingetidens m etal
bearbejdning, Fynske Studier 17,1998,
Odense Bys Museer, i kommission hos
Odense Universitetsforlag, 146 s., ill.,
150 kr.
Vikingetiden er den sidste af jernalderens perio
der, og den danner adskillelsen mellem den for
historiske og historiske tid, mellem det ukendte
og kendte og mellem det uskrevne og skrevne.
Med udgangspunkt i denne delte situation løfter
Bjarne Lønborg i bogen om Vikingetidens metal
bearbejdning sløret for nogle af de komplicerede
arbejdsprocesser, fortidens metalhåndværkere
benyttede til at producere såvel smykker som
våben - såvel masseprodukter som unikke gen
stande. Tankevækkende er det, at en hidtil
upåagtet skriftlig kilde fra 1100-tallet om me
talhåndværk kan inddrages til sammenligning
og tolkning af nogle af arbejdsprocesserne om
kring vikingetidens metalgenstande og værktøj
sinventar. Man kan kun opfordre andre til at
søge efter flere ukendte kilder, som på lignende
måde kan bidrage til tolkningen af uløste
spørgsmål om vikingesamfundet.
Styrken i Lønborgs arbejde ligger i hans store
forkærlighed for og faglige kendskab til vikinge
tidens metalarbejder, som læserne allerede ved
flere lejligheder har nydt godt af. Værdifuldt er
det, at Lønborg gennem eksperimentelle under
søgelser selv har efterprøvet de arbejdsproces
ser, han beskriver. Det er netop et område, der i
disse år forskes meget i bl.a. på Forsøgscentret
Lejre. Derfor må en samlet fremlæggelse af de
forskellige processer omkring vikingetidens me
talbearbejdning hilses velkommen.

Bogen er opdelt i 9 kapitler, 2 kort og 5 appen
diks (A-E), ordforklaring, noter, summary og an
vendt litteratur. Bogen indeholder først et afsnit
om de forskellige ædelmetaller, der har været
benyttet til fremstilling af vikingetidens gen
stande. Forfatteren gør selv opmærksom på, at
et analysearbejde om metallernes oprindelses
område er påkrævet. Dette er hermed givet vi
dere. Som et ekstra appendiks kunne man have
ønsket sig en liste over metallernes betegnelser,
ligesom et stikordsregister sidst i en bog altid er
gavnligt for læseren.
De tekniske kapitler om støbning, spåntag
ning, sammenføjning, slibning osv. er alle afsnit,
der indeholder mange iagttagelser med nyttige
informationer og personlige kommentarer. Plud
selig træder oldtidens håndværker direkte frem
i lyset, når redskabets størrelse naturligt må af
hænge af hans hånd. Støbeformsfragmenter til
vikingetidens mest benyttede smykketype de
skålformede spænder - kendes bl.a. fra Ribe, og
de er ofte publicerede. En omtale af støbeformsfragmenter til trefligede spænder ville have
været interessant, da de ikke er så kendte. De er
kun fundet i Hedeby, bortset fra en enkelt fra
York med en udsmykning, som derimod ikke er
identisk med noget kendt smykke. Der er emner,
der kunne være uddybet mere, f.eks. at nogle ar
bejdsprocesser især er knyttet til byerne.
Spørgsmålet er så, hvilke arbejdsprocesser hørte
til landdistrikterne? Er det mon udelukkende
processer til fremstilling af »billigvarer«? De
tekniske og håndværksmæssige forklaringer er
ind imellem vanskelige at forstå, men nogen
hjælp kan der hentes i afsnittet om »Ordforkla
ringer« (s. 99-102), som er en fremragende idé i
denne bog. En så pæn udarbejdet bog som Løn
borgs, måtte gerne kunne benyttes også af den
brede gruppe af folk, der generelt har en stor in
teresse for forhistorien, men som ikke lige har
de kemiske og tekniske processer præsent.
Teknikkerne og arbejdsprocesserne i vikinge
tiden (oldtiden) er mangfoldige og ofte meget
vanskelige. Man må spørge sig selv, om det er
rigtigt, at vikingerne f.eks. kunne ramme en
temperatur så nøjagtigt mellem 357° og 375° (s.
63)? Lønborg siger ikke, at de gjorde det, men
antyder, at det var den mest tilrådelige arbejdstemperatur her for kviksølvs kogepunkt. Den
slags spændende iagttagelser er der mange af i
Lønborgs bog.
Fremhæves skal gennemgangen af de forskel
lige redskaber, der blev benyttet til udførelsen af
fortidens herligheder. Man har fundet flere ek
sempler fra Skotland i vest over Danmark og det
øvrige Skandinavien til Rusland i øst (Appen
diks E, s. 98). Her undres man over, at et red
skab som bor til småhuller ikke kendes, ligesom
små file åbenbart heller ikke er fundet. Skyldes
det reelt manglende fund eller er der tale om, at
man benyttede redskaber, vi endnu ikke har ef-
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terprøvet? Der er arbejdsprocesser, som sætter
spor, men som man muligvis ikke har værktøj
til. Til gengæld kan vi erfare, at der også er ar
bejdsprocesser, som ikke sætter spor. Det er i
alle disse situationer, at Lønborgs og andre for
skeres eksperimenter er yderst værdifulde.
Der har i vikingetiden ikke været samme
håndværksmæssige opdeling i fagdicipliner, som
vi kender det i dag. I oldtiden har håndværkeren
arbejdet efter evne og mestret flere arbejdspro
cesser for at opretholde livet. En specialisering
har formentlig kun været til stede hos de hånd
værkere, der arbejdede for kongen. Her kommer
Lønborg frem til noget meget essentielt. Med bo
gens sidste afsnit, kap. 9, kan vi se, at også in
formationerne fra håndværket og metallerne
kan fortælle om et hierarkisk opdelt samfund i
vikingetiden. Forskellige udsmykningsformer og
teknikker har krævet høj håndværksmæssig
kunnen. Karakteristisk er, at jo højere i hierar
kiet man befinder sig, jo mere gennemført er ud
førelsen af de enkelte genstande. Det havde
været interessant at vide, hvor længe de forskel
lige arbejdsprocesser varede? Foruden udførel
sen i ædelmetal samt de vanskelige udsmyknin
ger må også produktionstiden afsløre placerin
gen i oldtidens samfund.
Bemærkningerne til indholdet eller det mang
lende i bogen kan opfattes som kritiske, men
sammenfattende må det siges, at en bog om vi
kingetidens metalbearbejdning har været ven
tet længe. Med Lønborgs entusiasme får vi et
indblik i oldtidens mange forskellige hånd
værkssituationer og vikingetidens genstands
materiale. Bogen er rigt illustreret med billeder
og klare tegninger. Og det komplette resumé på
engelsk gør, at bogen vil kunne bruges internati
onalt.
Iben Skibsted Klæsøe

Michael Kræmmer: Den hvide klan.
Om Absalon og hans slægt og om m agt
spillet og magtens mænd i det 12. år
hundrede, Spektrum 1999, 198 s., ill.,
248 kr.
Med jævne mellemrum kommer der bøger om
middelalderen, hvis primære sigte er at fortælle
om den til en bredere kreds, end historiske fag
bøger traditionelt gør. Vivian Ettings bog om
Kalmarunionen fra 1998 var en sådan, og her i
middelalderåret må man sige, at forlagene har
fulgt den formodede større interesse om perio
den op med adskillige udgivelser. En af dem er
denne nye monografi fra Spektrum om en af de
store skikkelser i dansk middelalderlig historie,
Absalon. Bogen har bevidst udeladt en akade
misk fremtoning, idet fodnoter og forskningsdis
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kussioner er udeladt. Det er et dristigt fravalg
for et århundrede, hvor kilderne er så få, og hvor
meget står og falder med, hvilke antagelser man
stiller op som sit udgangspunkt. Muligvis har
Skyum-Nielsens gamle forsøg fra begyndelsen
af 1970’erne Kvinde og slave skræmt, for her var
det populariserende sigte sidestillet med kilde
henvisninger i en sjælden komprimeret form. I
stedet har forfatteren satset på en djærv fortæl
lestil, hvor der er levnet god plads til ræsonne
menter; hvordan skal man nu forstå dette, hvad
taler for, hvad imod. Bedømt som formidling vir
ker dette godt, for som læser bliver man ube
sværet ført gennem det meste af et århundredes
politik uden at tabe tråden eller føle overvægten
af et for stort persongalleri. Og selve hovedfigu
ren bispen, bygherren, borgbyggeren og vender
nes betvinger kommer man også i glimt tæt på.
Dog kunne jeg have undværet de af og til no
get billige og anakronistiske overskrifter som
»Landmandsliv og Familieidyl«.
Bogen er bygget op i fire omtrent lige store ka
pitler, som henholdsvis omfatter Absalons barn
dom og ungdom, hans studieår i Paris og tiden
frem til blodgildet i Roskilde (1157), tiden som
Roskildebisp og sidst årene, hvor han tillige var
ærkebisp. Dertil er føjet et femte, som mere har
udsynets karakter og gør status. En egentlig
indledning savnes derimod. For så vidt er det
lidt af et kunststykke at kunne disponere stoffet
på den måde, for vor viden om de første 30 år af
Absalons liv er med et jysk udtryk ikke ret stor.
Det vil sige, at vi ved næsten ingenting om dem.
Hvad skal man så gøre? Det er her man skal
mærke sig bogens titel, for dette er fortællingen
om en slægt, Hviderne, som i ly af dygtig politik
kom til at sætte sit afgørende præg på det meste
af et århundrede. Skikkelsen Absalon er slæg
tens fremmeste eksponent, og derfor er han den
røde tråd i bogen. En biografi er det med andre
ord ikke. Af samme grund fraskriver Kræmmer
sig at diskutere med Hans Olriks biografi om
Absalon fra 1908-09, som han omtaler som det
rådende standardværk på området. Sit eget bi
drag kalder han beskedent for »et synspunkt«.
Dette er dog mest af alt en retorisk øvelse, for
- Absalon kunne ikke have lært det bedre i Paris
- Kræmmers bog er et langt opgør med det ud
gangspunkt, som var Olriks trolige afsæt for 90
år siden, nemlig Saxo. Saxo er blevet til det par
tiske indlæg, som ikke uden videre kan tages for
pålydende. Fædrelandets søn, rigets udkårne,
den retfærdige kristne forkæmper falmer, og til
bage står kun omslagets foto af Absalon til hest
på Højbro Plads. Hvad sætter Kræmmer så i ste
det? Ja, som undertitlen angiver, findes ordet
magt her to gange. Magtens nøgne væsen bliver
vel kernen. Kræmmer kan dårligt beskyldes for
at ville romantisere, og kongers og stormænds
kyniske handlinger forbliver, hvad de er. Erik
Emune foretrak således at drukne sine fjender
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(s. 39), Valdemar blindede og kastrerede dem (s.
117), andre slog dem ret og slet ihjel. Krig og
vold var en del af dagligdagen, og dermed også
af tidens måde at tænke på. Dette er vel det
egentlig nye hos Kræmmer. Der er en lydhørhed
over for kilderne, og især den anderledeshed, de
giver udtryk for i forhold til i dag. Kræmmer betvivler vel dybest set, at man kan sætte sig i dis
se menneskers sted, for vilkårene var så forskel
lige i forhold til vores, at det måtte give helt an
dre støbninger. I det lys må man som historiker
videregive det, man ser og læser i kilderne, nøg
ternt og retfærdigt over for den tid, man behand
ler. For Kræmmer betyder det, at ingen fordøm
mes på grund af deres handlinger. På den ene
side er det befriende i forhold til en stor del af hi
storikernes tradition på området, på den anden
side kan man diskutere, om Kræmmer ikke går
for langt. Når årbøgerne hæfter sig ved denne el
ler hin konges grusomhed, er det vel ikke fordi
de sympatiserer med ham. Snarere er det en
påpegning af, at her overskred tronindehaveren
en grænse. Og grænser betyder, at man havde et
ståsted, et moralkodeks. Dette kodeks har
Kræmmer efter min bedste mening ikke forsøgt
at indkredse. Det ville tænkeligt også være
svært, for der har helt sikkert stået kamp om
det i det 12. århundrede. Kirken var på vej frem,
og dens synspunkter vandt i stigende grad til
slutning. Kommer man op i det følgende århun
drede har vi beretningerne om stormænd, dron
ninger og andre celebre personligheder, der sæt
ter det hidtidige ud af kraft, og på radikal vis øn
sker man at virkeliggøre kristne idealer som
pleje af syge osv. I en eller anden forstand var
jorden vel blevet gødet herfor af cisterciensernes
lære. Man kunne godt forestille sig, at netop i
kraft af Saxo ville disse sejrende idealforestillin
ger kunne indkredses.
En vending som den just anvendte »man kun
ne godt forestille sig« hører til Kræmmers fore
trukne. Som allerede nævnt giver den plads for
gode refleksioner, men den bliver også benyttet
til det, som vi ikke kan vide noget om, og hvor
det ene gæt kan være lige så godt som det andet.
Tendensen hertil er især udpræget i bogens
første to kapitler. Det udspringer for så vidt af
lysten til at formidle og komme sit publikum i
møde. Inden Kræmmer har set sig om, er han
havnet på dybt vand. Hvordan var livet på går
den i Fjenneslev, da Absalon var barn? Hvad spi
ste man? Hvordan rejste Absalon til Paris?
Hvem mødte han mon dernede? Eller som på
side 56: »Det er vanskeligt at sige, om han [Absa
lon] blev imponeret ved sit møde med Paris«. Ja,
men hvorfor så stille spørgsmålet?
Kræmmers imødekommenhed har tvunget
ham til at sætte sig ind i en meget bred vifte af
forhold, al ære for det, men fremstillingen er
desværre nogle gange blevet derefter. For det
første vil en seriøs drøftelse af nogle af de oven

nævnte forhold ikke kunne besvares, uden at
man involverer sig i arkæologiske forhold, og på
det punkt er Kræmmer afholdsmand, dvs. han
er historiker. For det andet kan man umuligt
sætte sig ind i alt. Den på side 24 afbildede
gravsten fra Anst kirke (Anst herred, Ribe Stift)
med motivet af et ægtepar samt en under dem
stående kalv tages helt for pålydende: den ani
malske produktion var betydningsfuld. Men ste
nen er både blevet udlagt som skulle den stam
me fra slægten Kalv og tjene som en advarsel
mod den syvende dødssynd, luxuria. Manden
omfavner kvinden - det ses normalt ikke på
gravsten - og under dem er dyret. Fravalget af
noter, som kunne have uddybet sådanne forhold,
er i dette tilfælde en skam.
Hvorom alting er, bogen er i sin helhed faldet
heldig ud. Nye læsere vil med fordel kunne be
gynde her, for den er på bedste vis en appetit
vækker. Tilbage står kun at påpege, at trykfejl er
der få af, men de findes, se eksempelvis s. 44, an
den nederste linie og s. 100, fjerde øverste linie.
Mere uheldigt er det, at Harald Hen ikke optræ
der som en af Estridsønnerne i tavlen over kon
geslægten gengivet side 182. Han er dog behand
let i teksten, så det er kun en beklagelig smutter.
Lars Bisgaard

H ans Henrik Appel: Tinget, magten og
æren. Studier i sociale processer og
magtrelationer i et jysk bondesamfund i
1600-tallet, Odense Universitetsforlag,
1999,713 s. + CD-ROM-bilag, 350 kr.
I 1950’erne og 1960’erne stod Landhistorisk Sel
skab for udgivelsen af et omfattende tingbogs
materiale fra 1600-tallet, rækker af tingbøger
fra Skast herred, Åsum herred, Sokkelund her
red og Herlufsholm birk. Man har længe kunnet
undre sig over, at dette rige, lettilgængelige kil
demateriale kun i meget begrænset omfang blev
udnyttet i forskningen. Nu foreligger så hele to
solide afhandlinger med baggrund i dette mate
riale: Knud E. Korff: Ret og pligt i det 17. århun
drede. Retspraksis samt økonomiske, sociale og
kriminelle forhold i Åsum herred 1640-48 (anm.
i Fortid og Nutid 1998:3, s.236), og Hans Henrik
Appel: Tinget, magten og æren, der har sit væ
sentligste grundlag i Skast herreds tingbøger.
Ikke mindst Hans Henrik Appels bog, der er
forsvaret som disputats, viser allerede med sit
store omfang og brede spektrum af emner, hvilket
rigt stof og hvilke rige muligheder der ligger i det
te tingsbogsmateriale. Han har dog suppleret
dette, ikke blot med den utrykte forlængelse af de
trykte fra årene 1636-40 helt op til 1699 og spred
te tingbogsbind fra andre herredsting, men også
med et omfattende materiale i Ribe bispearkiv, i
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Ribe stiftets arkiv, i kirkebøger og kirkeregnskaber og i centraladministrationens arkivmateria
le, Rentekammeret og Danske Kancelli. Det er
der kommet en meget læseværdig bog ud af, en
dybtgående undersøgelse af lokalsamfundet i et
sydvestjysk herred i en stor del af 1600-tallet.
Med udgangspunkt i en række nyere teoreti
ske synsvinkler ud fra begreber som statssam
fund og rangssamfund, magtstat og skattestat,
normer og social kontrol, civilisationsproces og
kriminaliseringsproces gennemanalyseres lo
kalsamfundet ud fra en mikrohistorisk synsvin
kel og med anvendelse af familierekonstitutionsmetoden på en række områder. Resultatet er
blevet en samfundsanalyse og samfundsbeskri
velse, hvor målsætningen har været at afdække
de mekanismer, hvorigennem socialiseringspro
cesserne udspillede sig.
Grundlæggende er ejerforhold, produktions
apparat og producenter, hvor sammenstilling af
data fra kildematerialet og resultaterne af familierekonstitutionsmetoden igen giver anledning
til overvejelser over, hvor langt man egentlig
kan komme på grundlag af et mere eller mindre
fragmentarisk materiale, der er blevet til i en
nuanceret virkelighed med mere eller mindre
bevidst uklare begreber, når det gælder personog brugsbetegnelser og skattekrav eller blot be
tydningen af udtrykket øde gård.
Måske er dette heller ikke så vigtigt. Der er
alligevel gode muligheder for at komme tæt på
ægteskab og familie, slægtskab, naboskab og
handelskab, landsbyens fællesskab og fjendskab,
anvendelsen a f fysisk vold, fæsteforhold, magts
taten i lokalsamfundet, det kristne fællesskab og
den kirkelige disciplin samt den enkeltes place
ring i fællesskabet. Flere af disse afsnit belyser
forhold, som hidtil kun har været meget lidt
kendt. Det gælder lokalsamfundets fogeder, kon
gens delefoged og ridefogeder og herregårdenes
ridefogeder, ladefogeder og bondefogeder, hvis
rekruttering, aktiviteter og stilling i forhold til
befolkningen gennemgås nøje. Det gælder for
holdet mellem lokalsamfundets beboere, lands
bystyre, konflikter, storbønder og magtelite. Det
gælder udviklingen af magtstatens funktioner i
og påvirkning af lokalsamfundet, hvor der påvi
ses en voksende centralisering. Nyt lys kastes
over andre områder og problemer, som eksem
pelvis de komplicerede forhold omkring skiftere
gistreringer, deres repræsentativitet og dæk
ningsgrad. Livet i menigheden og præstens stil
ling og handlingerne i kirken. Ægtekabsstiftelse
og formueoverlevering. Magtstrukturer og
magtelite i lokalsamfundet - uden at man dog
føler, at vi kommer om bag ved de mekanismer,
der styrer disse forhold. Institutionerne det
åbenbare skriftemål og herremandens minde
som konfliktløsningsorganer er af ikke mindre
betydning end tingstedet.
Et par afsnit til sidst beskæftiger sig specielt
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med det, der er baggrunden for det rige ting
bogsmateriale, herredstinget og herredstinget
som brugerstyret konfliktløsningsorgan, af Hans
Henrik Appel for tiden efter 1600-tallets midte
set ændret i retning af herredstinget som juri
disk maskineri. Herredsting og retsvæsen be
handles ud fra en nyere synsvinkel på domstole
ne som sociale arenaer og magtens teatre, og de
mange forskellige former for sager gennemgås,
varsel, lysning, fordeling osv., og en række sager
ses ud fra deres indhold, sagefald og aftingning,
misgerninger og fredsbrud, tyverisager osv.
Hans Henrik Appels bog giver et bredt, meget
indgående indblik i et bondesamfund i 1600-årene. En mængde forhold er belyst, og forfatteren
viser stor forståelse for forhold og begreber, der i
dag kan forekomme os meget Qerne. Ikke altid
kan man dog være enig med ham. Det forekom
mer således usandsynligt, at skrivekyndigheden
skulle have været så udbredt, som han hævder, i
et bondesamfund på den tid, når man tager skri
vekyndigheden blandt den tids skippere og en no
get senere tids bønder i betragtning. At det er en
fejlslutning, når det konstateres, at de mange
gældssager umiddelbart skulle vidne om en ud
bredt pengeøkonomi og et monetariseret marked,
fremgår af mange regnskaber, der viser, at kredit
givning var overordentlig udbredt. Det gælder
også, når bønderne foretog deres meget begræn
sede køb af helt nødvendige varer hos købstædernes købmænd. Det kan her undre, at Hans Hen
rik Appel konstaterer, at købstadfolks gældsfor
dringer drejer sig om fæsteafgifter eller tiende, og
at køb afklæde, plovjern o.a. kun spores indirekte
gennem skifterne, for han anfører dog selv i kilde
fortegnelsen Ribe-købmanden Hans Friis’ regn
skaber, og de vidner i rigt mål om noget andet.
Bogen er velskrevet, og forfatteren benytter i
mange tilfælde på en frisk måde moderne ud
tryk og vendinger på datidige forhold, så de i
højere grad gør indtryk. Teksten gøres i høj grad
levende gennem normaliserede, moderniserede
gengivelser at tekster fra tingbøgerne, man
hører i talrige tilfælde den tids mennesker snak
ke. Og den brede fremstilling understøttes på en
god måde af en udbredt brug af figurer og kort.
Et personregister, omfattende også forfatterne
til den anvendte litteratur, gør det lettere at hol
de sammen på oplysningerne i den store tekst.
Udover grundlaget i det omfangsrige utrykte
kildemateriale bygger bogen også på en omfat
tende trykt litteratur, dels teoretisk, dels ved
rørende området og generelt forhold i tiden. En
vigtig del af kildematerialet fremlægges endda
til sidst i bearbejdet tabelform på den CD-ROM,
der følger med bogen. På den læser man efter in
stallering af et læseprogram det materiale, der
ligger bag grafer og kort, 148 A4-sider med 73
tabeller, herunder en stor tabel, der anfører alle
de personer, der fungerede som stokkemænd på
tinget i årene 1636-57 og 1660-81. Fra tabeller-
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ne henvises eventuelt til kortene i bogen. Med
dette CD-ROM-bilag og ved sin form i øvrigt er
Hans Henrik Appels bog et godt eksempel på et
arbejde, der ikke blot fremlægger resultater og
en forskers synspunkter, men også i vidt omfang
åbner mulighed for andre for at arbejde videre
med stoffet og problemstillingerne.
Ole Degn

Geschichte Schleswigs. Vom frühen M it
telalter bis 1920. Dänisch-deutsche H i
storikerkonferenz des Institut fü r Gren
zeregionsforschung in Zusammenarbeit
m it der Akademie Sankelm ark vom 28.
bis 30. September 1997 in Sankelmark,
Udgivet af In stitu t for Grænseregions
forskning, A abenraa 1998,180 kr.
Som angivet i titlen og undertitlen er denne bog
en samling bearbejdede foredrag, 15 i alt, af dan
ske og tyske historikere, holdt ved en fælles kon
ference i Sankelmark. Det er ikke første gang, at
historikere på begge sider af grænsen mødes om
det Slesvig, som de har fælles interesse i. Viljen
til samarbejde har imidlertid ikke været så stor,
at det har udviklet sig til en tradition. I adskilli
ge perioder siden 1920 har modsætningerne i
landsdelen været en hindring for frugtbar ud
veksling af synspunkter og erfaringer. Det må
derfor tages som udtryk for en positiv vilje til
fornyelse og samarbejde, at konferencen på San
kelmark og siden denne bog har set dagens lys.
Bogens opbygning er både kronologisk og te
matisk, hvilket er en styrke. De fleste af artikler
ne behandler hver sin side af det samme tema,
nemlig: Slesvig som et selvstændigt og egenartet
område med vægt på områdets ydre grænser og
indre integritet. Derved fremstår der en rød tråd
i behandlingen af hertugdømmets historie fra
den tidlige middelalder til delingen i 1920; dog
glimrer perioden 15-1700 ved sit fravær!
Slesvigs ydre grænser behandles for middelal
derens vedkommende i tre artikler om henholds
vis hertugdømmets opståen omkring år 1200
(Thomas Riis), Slesvig og Norden 11-1400 (Esben
Albrechtsen) og bispedømmet Slesvig som en del
af den universalkirkelige struktur (Günter Weit
ling). Hertugdømmets integritet, eller mangel på
samme, indgår som et element i en artikel om
den senmiddelalderlige krises betydning i hen
holdsvis Øst- og Vestslesvig (Bjørn Poulsen). For
fatteren benytter her et perspektiv fra den nyere
internationale forskning, og sætter spørgsmåls
tegn ved, om den senmiddelalderlige krise nu
også var en krise, eller om der snarere var tale
om en (kort) overgangs- og omstillingsperiode,
der i øvrigt var væsensforskellig i Øst- og Vest

slesvig. På dette sted er der et spring frem til
1700-tallet, hvor Slesvig blev inkorporeret i kon
geriget. En artikel om godsstrukturer i Slesvig
1750 (Carsten Porskrog Rasmussen) danner dog
en slags bro, idet de geografiske forskelle i land
brugsstrukturen fremhæves, og dermed videre
føres et perspektiv fra Bjørn Poulsens artikel.
Inkorporationen og dens følger behandles af
Harald Gustafsson og Lars N. Henningsen.
Gustafssons artikel inddrager rigets øvrige dele
for første (og eneste) gang i bogen, nemlig i en
overordnet diskussion af begreberne helstat ver
sus konglomeratstat, mens Henningsen beskæf
tiger sig med ideen bag og realiteten i inkorpora
tionen. Slesvigs indre forhold er atter belyst
med udgangspunkt i landbosamfundet, og lige
som i Bjørn Poulsens artikel bliver nye syns
vinkler præsenteret. Martin Rheinheimer tager
sit udgangspunkt i et omfattende studium af
slesvigske landsbyvedtægter og argumenterer
bla. for, at vedtægterne var bøndernes egen
måde at integrere landsbysamfundet i den tidli
ge moderne stats system; den lokale myndig
heds konfirmation af vedtægterne var bønder
nes garanti for, at de havde gyldighed!
Perioden fra 1840’erne til 1920 fylder traditio
nelt meget i Slesvigsk historie, og bogen her gør
ingen undtagelse. Af de sidste seks artikler be
handler de fire forskellige aspekter i relation til
problemstillingen: slesvigsk, tysk-dansk identi
tet. Tre af forfatterne behandler henholdsvis
propagandaen op til 1848-konflikten (Henning
Unverhau), den nationale symbolik i mindes
mærker, sange m.v. 1864-1900 (Inge Adriansen)
og den slesvigske presse 1864-1920 (René Ras
mussen), mens spørgsmålet om, hvornår der op
stod en slesvigsk identitet behandles af Hans
Schultz Hansen. I en for bogen lidt utypisk teo
retisk tung artikel redegør Björn Hansen for den
sene industrialisering i Slesvig. Som rosinen i
pølseenden afsluttes der med en begivenhedshi
storisk gennemgang af folkeafstemningen 191820 (Broder Schwensen).
Når en samling foredrag udgives i bogform,
bliver resultatet ofte broget. Det er også tilfæl
det med Geschichte Schleswigs. Som helhed er
bogen imidlertid et positivt udtryk for, at histo
rieforskningen i grænselandet er inde i en posi
tiv og frugtbar udvikling, hvor man er åben
overfor fornyelse i synspunkter, angrebsvinkler.
Jesper Thomassen

A rnt Jerup Wiis: Kanoner, kru d t og kug
ler - og mange andre forhold ved Læsøs
Forsvarsvæsen 1807-1814, Udgivet af
Læsø Museum, 1998,125 s., ill., 148 kr.
Kanoner, krudt og kugler behandler et relativt
upåagtet aspekt af Englandskrigen 1807-1814,
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nemlig det lokale forsvars organisation og virk
somhed, og i nogen grad også indflydelse i et
lokalsamfund. Det ikke kun et ret upåagtet
aspekt af en markant periode i Danmarkshisto
rien, der behandles, men også et upåagtet lo
kalsamfund. Såvel geografisk som historisk,
skriver Arnt Jerup Wiis (s. 11), er det vanskeligt
at få øje på Læsø. Øens historie, særligt under
Englandskrigen, er kun sporadisk og ofte fejlag
tigt behandlet; et forhold, som Wiis' bog råder
bod på. Forfatteren betegner forudsætningen for
bogen som en samling af Læsø-episoder 18071814, som Læsø Museum nu har formidlet i fore
liggende form, og skønt bogen da også indehol
der mange og lange kildecitater, så er den ikke
søvndyssende. De væsentligste nationalhistori
ske rammer er anført, men ellers er bogen en
spændende beretning om det lille øsamfund i
krigstid.
På Læsø havde man allerede i slutningen af
1700-tallet taget initiativ til at organisere et
kystforsvar mod sørøvere, bl.a. med kanoner fra
strandede skibe, så man var til en vis grad be
redt, da storpolitiske dønninger rullede ind mod
øen. Da den frivillige kystmilits senere blev for
stærket med regulære tropper, blev Læsø, med
dens kanoner og grunde farvande, et yndet til
flugtssted for kapere og kanonbåde, der her kun
ne søge beskyttelse for engelske krigsskibe.
Læsø fik på den måde en funktion i krigen, om
end forstærkningen ikke havde et omfang, der
kunne modstå egentlige landgangsoperationer,
eller var i stand til at modtage store grupper
krigsfanger. Det sidste var faktisk mere sand
synligt, eftersom det var lettere for en kaper at
bringe en prise til Læsø, frem for at gøre den
lange tur til Fladstrand (Frederikshavn) eller
Hals, og netop mulighed for stranding eller erob
ring af et stort skib gav de befalingshavende på
Læsø problemer: Hvis man på den ene side bjær
gede mandskabet, ville man faktisk lade øen fal
de i gendehånd, men på den anden side: »... at
skyde paa dem eller lade dem crepere, saafremt
de kunde reddes, kunde vel heller ikke forsvares.«
(s. 37-38.) De mange episoder skildres indgåen
de og giver et levende indtryk af træfninger,
strandinger, organisering af vagt- og signaltje
neste, indkvarteringer m.m., og af forholdene på
øen i øvrigt. Således undrer den udstationerede
kaptajn Høhling sig over, at Læsøboerne sender
kvinderne ud på vagttjeneste (s. 50-51), og over,
at kvinderne håndterede heste i modsætning til
mændene (s. 68), hvilket imidlertid skyldtes, at
det normalt var kvinderne der tog sig af den
slags arbejde, mens mændene var på søen. Alt i
alt bliver læseren grundigt orienteret. Hvert en
kelt kapitel er behørigt forsynet med noter, og
bogen afsluttes med de nødvendige fortegnelser
over litteratur og arkivmateriale. Kun enkelte
mangler kan konstateres, som f.eks. ved en tvist
i forbindelse med indkvartering (s. 64). Der rede
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gøres for sagens opståen, men ikke dens udgang.
Det afsluttende personregister er ikke komplet.
Disse få anker til trods må det konstateres, at
der er tale om en vellykket og gennemarbejdet
redegørelse for forholdene på Læsø 1807-1814.
Billeddelen er mere problematisk. Bogen er
udelukkende illustreret med tegninger af Jan
Jerup. En del af disse fremstiller begivenheder,
som tegneren forestiller sig dem, og er blottede
for dokumentarisk værdi. Som illustration kan
det måske forsvares. Mere ærgerligt er det, når
tegneren f.eks. gengiver en hirschfinger, en kir
ke eller et gravminde. I de tilfælde havde et foto
grafi haft såvel illustrativ som dokumentarisk
værdi. Helt galt går det, når en tegning af Læsø
Ting- og Arresthus er gengivet »frit efter Bing«
(s. 62) - Bing var birkedommer på Læsø - eller
når et landskab gengives »frit efter akvarel af
PC. Skovgaard« (s. 76). I sådanne tilfælde ville
originalen være at foretrække.
Men lad det nu være. I en periode, der ellers er
karakteriseret af Nelson og Napoleon på euro
pæisk niveau, og af guldalder og statsbankerot
på dansk niveau, er det både nyt og oplysende at
læse om livet i en afsides dansk lokalitet i denne
turbulente tid, og tillige inspirerende, ikke
mindst i de af landets kystområder, hvor de fysi
ske levn efter batterier og andre installationer
forekommer i større mål end på Læsø.
Henrik Gjøde Nielsen

H. Arnold Barton: Northern Arcadia.
Foreign Travelers in Scandinavia, 17651815, Carbondale and Edwardsville:
Southern Illinois University Press, 223
s., ill., £39.95.
For Sveriges og Norges vedkommende findes der
grundige bibliografier over udenlandske rejsen
des skildringer af landet, men Harald Ilsøes Ud
lændinges Rejser i Danmark fra 1963 rækker
ikke længere end til år 1700. H. Arnold Barton
har ikke blot påtaget sig den ikke ubetinget
taknemmelige opgave at registrere en stor del af
de mange rejsedagbøger, rejsejournaler, rejsebe
retninger og rejsebeskrivelser, der omhandler de
nordiske lande inklusive Island og Færøerne i
anden halvdel af det 18. og begyndelsen af det
19. århundrede, men også at læse dem grundigt
igennem for at tegne et samlet billede af de for
skellige europæiske, hovedsageligt engelske,
franske og tyske og en enkelt italiensk rejsendes
oplevelser, indtryk og observationer. Forfatte
rens flid og grundighed fremgår allerede af bo
gens første kapitel, præsentationen af de vigtig
ste rejsende og deres forskellige nationale og so
ciale baggrund og oversigten over deres mest al
mindelige transportmidler og foretrukne rejse-
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ruter. Selv om det kun handler om de overvejen
de adelige og borgerlige rejsende, der, i nogle
tilfælde dog først langt senere, fik offentliggjort
deres optegnelser, tegner dette kapitel et præ
cist og nuanceret billede af Skandinaviens pla
cering i den europæiske litterære rejsekultur,
der igennem sin voldsomme vækst i de sidste år
tier af det 18. og begyndelsen af det 19. århun
drede i stigende grad inddrog også de mere peri
fere dele af kontinentet.
Bogens andet kapitel handler om det som også
forekommer at have optaget størst opmærksom
hed hos de fleste rejsende: finkulturen, kunst og
videnskab, selskabslivet, eliten og magthaverne
i de efter skandinavisk målestok større byer,
som de rejsende især i begyndelsen af den un
dersøgte periode fortrinsvis opholdt sig i. Ved at
sammenligne de forskellige rejsendes mere eller
mindre kritiske vurderinger af civilisationens
fremgang eller mangel på samme i København,
Stockholm, Christiania, Bergen og en lang ræk
ke mindre skandinaviske byer tegnes der et nu
anceret billede af, hvordan den nordiske periferi
har taget sig ud i de kosmopolitiske rejsendes
kritisk vurderende øjne. Genrens anekdotiske
tilbøjeligheder gør sig også gældende i analysen
i dette som i de efterfølgende kapitler.
Anderledes håndfast er problemstillingen i bo
gens tredje kapitel, der retter opmærksomheden
mod landskabet og de materielle levevilkår, der i
de europæiske rejsendes øjne gjorde Skandinavi
en til en verden af forskelligheder: de tysk
talende dele af det danske kongerige fremstår
gennemgående som de mest fremskredne, men
forfatteren tager desværre ikke selv stilling til ri
meligheden i vurderingen af forskellene mellem
de forskellige skandinaviske regioner hos de for
skellige rejsende, der jo heller ikke baserede de
res vurderinger på ensartede, for ikke at tale
om videnskabelige, i moderne forstand statisti
ske kriterier. Mens de rejsende i 1760’erne og
1770’erne først og fremmest var optaget af byer
ne, eliten og den officielle kultur, retter blikket i
de efterfølgende årtier sig i stigende grad mod
landet og mod bondebefolkningen.
Fjerde kapitel handler derfor om de rejsendes
vurdering af landbefolkningens levevilkår i de
forskellige regioner og deres etnografiske skil
dringer af fester og ritualer, markeder og under
holdning, dans og musik, samt sprog og læsefær
dighed. Selv om der ikke hersker enighed blandt
de rejsende, tegner der sig alligevel noget, der
ligner et mønster: bønderne i Slesvig-Holsten
blev gennemgående anset for at være mere vel
stående end dem i Danmark, der også i sammen
ligning med de svenske fremstår som forholds
vis fattige og tilbagestående. Sammenlignet med
svenskerne var nordmændene i de rejsendes
øjne til gengæld præget af større åbenhed og fri
hedstrang, hvorimod finnerne fremkalder langt
mere modstridende reaktioner. Kun forholdsvis

få rejsende nåede så langt som til Lapland og
Finmarken eller Island og Færøerne, der be
handles i et særskilt femte kapitel under over
skriften Ultima Thule. Selvom forfatteren kun
har afsat knapt 30 sider til formålet, når han al
ligevel i det mindste at nævne de mest centrale
temaer og motiver i tidens etnografiske portræt
ter af samerne, færingerne og islændingene. Is
lands prekære stilling under den dansk-engel
ske krig påkalder sig naturligt nok størst op
mærksomhed, og analysen af de engelske rejsen
des skildringer af Islands geografi, ressourcer og
indbyggere udgør en af bogens mest vellykkede
afsnit. På den anden side kunne man godt have
ønsket sig en grundigere diskussion af fx det for
hold, at så mange af de rejsende tegner et så
nærgående billede af skriftkulturens og lærdom
mens forbavsende store udbredelse blandt dati
dens islændinge, men en sådan diskussion ville
nok kræve inddragelsen af andre kilder, end
dem forfatteren har valgt at holde sig til.
Det sjette og sidste kapitel er et forsøg på at
afdække et mønster i overgangen fra den første,
oplyste generation af rejsende til deres »præro
mantiske« efterfølgere for derigennem at place
re ændringerne i de litterære billeder af Skandi
navien i en bredere idehistorisk kontekst. I den
bredere europæiske offentlighed, hos Montes
quieu, Rousseau eller Herder fx, har Schweiz
måske nok spillet en større rolle som projekti
onsflade for de sentimentale og pittoriske, sna
rere end utilitaristisk oplyste, længsler og fanta
sier om frihed og naturtilstand. I Skandinavien
var det til gengæld især de mange oldtidsmin
der, der formåede at fange de rejsendes opmærk
somhed. Og det er netop i forbindelse med dis
kussionen af schweizeren Paul Henri Mallet’s
værker Introduction l’histoire de Dannemarc
(1755) og Monuments de la mythologie et de la
poésie des Celtes, et particulierement des andens
Scandinaves (1756) og deres virkningshistorie,
at Barton også kommer ind på, hvordan de ude
frakommende iagttagere har påvirket deres
værters selvforståelse. Også på dette punkt kun
ne man have ønsket sig yderligere overvejelser,
der igen ville have ført videre til andre kilder.
Som det fremgår af konklusionen holder for
fatteren tungen lige i munden i forhold til
spørgsmålet om, hvorvidt rejselitteraturen siger
mest om de beskrevne forhold eller om de rej
sendes egen baggrund og selvforståelse. Under
overskriften »The Eyes of the Beholder« lægger
den afsluttende opsummering mest op til det
sidste, men undervejs får man ofte det indtryk,
at det snarere er den beskrevne virkelighed,
man får noget at vide om. Meget er således, på
nærmest postmoderne vis, overladt til læseren.
Northern Arcadia er en overmåde oplysende og
velskreven bog, som ikke just belemrer læseren
med henvisninger til den omfattende nyere litte
ratur om europæernes skiftende billeder af sig
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selv og de andre i Europa og resten af verden. H.
Arnold Barton har valgt først og fremmest at
lade kilderne komme til orde. Det er op til læse
ren og den kommende forskning at stille, og
prøve at få besvaret, de mange mentalitets- og
videnskabshistoriske spørgsmål, som det righol
dige materiale så glimrende lægger op til.
Michael Harbsmeier

Bodil Bundgaard Rasmussen, Jørgen
Steen Jensen og John L und (red,), lay
out Freddy Pedersen: Christian VIII &
Nationalmuseet. Antikker, mønter, me
daljer, N ationalm useet 1999, 178 s.,
ill., 188 kr.
Efter Christian VIII’s død den 20. januar 1848
overgik kongens Antikcabinet på Amalienborg
og Det kgl. Mønt- og Medaliecabinet på Rosen
borg i 1851 til Det oldnordiske Museum i Prin
sens Palæ ledet af Christian Jurgensen Thom
sen, siden 1892 kaldt Nationalmuseet. I anled
ning af 150-året for kongens død afholdtes i
1998 et symposium om de to samlingers betyd
ning for Nationalmuseet, og seks indlæg er nu
udgivet og samlet som velskrevne, velillustrere
de artikler. I bogen, der er i læsevenligt format
med tiltalende lay-out af Freddy Pedersen, er
både et nyttigt personregister og en fyldig litte
raturliste, hvor flere titler omtalt i den første ar
tikel dog mangler. Bogen, der henvender sig til
enhver kulturhistorisk orienteret læser, må ses
som et glimrende initiativ fra Nationalmuseets
side og signalerer disse udenlandske samlingers
betydning som en integreret del af dansk kul
turarv. Det er lykkedes forfatterne at fremstille
utallige, overraskende aspekter af historien om
den aktive kongens samleriver og engagement
set i kulturhistorisk perspektiv.
Overinspektør ved Antiksamlingen i 1949,
Niels Breitenstein, skrev den grundlæggende
artikel om samlingen i »Christian VIII’s Vasecabinet« i bogen Antik-Cabinettet udgivet af muse
et i 1951. Den handler om kongens rejse, det
nære samarbejde med antikvarerne P.O. Brønd
sted og Christian Tuxen Falbe, erhvervelser osv.
Der savnes et stort honnør til Breitenstein, hvis
pioner arbejder tydeligvis er inspirationen, det
er kun blevet til småhenvisninger i noteform.
»Af intet kommer intet«, som arkitekten Martin
Nyrop har sagt, og sådan hænger tingene jo
sammen.
Grunden til Vasecabinettet blev lagt på prins
Christian Frederiks og prinsesse Caroline Ama
lies rejse til Tyskland, Italien, Frankrig og Eng
land 1818-22. Rejsens forløb kendes fra prinsens
dagbøger og optegnelser publiceret i 1970’erne.
Mødet med Roms ruiner og museer, men især
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opholdet i Napoli i 1820 og 1821 som Ferdinand
af begge Siciliers gæst, vakte prinsen ildhu,
velskolet som han var af sin barndoms lærere.
Prinsen besøg i museer og samlinger, kontakten
med kunstnere, lærde og udenlandske samlere,
er beskrevet sagligt af Bodil Bundgaard Ras
mussen, med hovedvægten på Napoli-opholdet.
Det blev til erhvervelser af græske og romerske
oldsager fra biskop Capece Latros samling, møn
ter m.m. takket være rådgivning af P.O. Brønd
sted, hofagent i Rom 1819-23, et samarbejde der
varede til Brøndsteds død i 1842.
Napoliopholdet betød også en betragtelig for
øgelse af møntsamlingen. Jørgen Steen Jensen
beretter i en veloplagt artikel om Christian VIII
som numismatiker, et emne han før har skrevet
om, men nu samlet i én historie. Siden Frederik
III samlede kongerne mønter, men Christian
VIII overgik alle sine forgængere ved at anlægge
en betydelig samling af græske mønter fra Syditalien og Sicilien og en anseelig samling revolu
tions-medaljer fra 1830’erne og 1840’erne, hvor
kongen støttede sig til statsmanden Elie Louis
Decazes, hertug af Glücksbjerg og ejer af Dehns
Palæ. Medaljerne inspirerede prinsen til at be
stille Akademiets C.F. Hansen- og Thovaldsenmedaljer m.fl. hos medaljør Christen Christen
sen, der lærte prægeteknik i Paris.
Anne Haslund Hansens fortæller morsomt om
den lille samling ægyptiske rariteter af små ushabtifigurer, samt 30 amuletter og indlæg i mu
miekister doneret af den ukendte Georg Booth.
Det kan undre, at hun ikke i sin omtale af Winckelmann og Høegh-Guldbergs samling nævner
Wiedewelts Samling af ægyptiske og romerske
Oldsager (1786), det første katalog på dansk, der
beskrev og gengav oldsager. John Lund har tidli
gere skrevet om søofficeren Christian Tuxen Fal
bes betydning som agent og antikvar i Tunesien i
1820’erne, og indrager nu også hans arbejde for
Vasecabinettet siden 1828 og de oldsager, han
skaffede som dansk konsul i Grækenland i
1830’erne. Lunds artikel tydeliggør Falbes vigtige
rolle, hans omhyggelige katalogarbejder og brin
ger en liste over hans gaver til majestæten 183246. Der er et hesteben fra en metope på Parthenon-templet, et hovedværk »omend måske noget
overvurderet - i græsk arkitektur og kunst«, skri
ver Lund om templet, en forfriskende bemærk
ning, det ville vi gerne læse mere om. Lund mener,
at J.L. Ussing medvirkede til at 200 antikke vaser
og oldsager sendtes af arkitekten Chr. Hansen fra
Athen til samlingen i 1847. Det lyder dog mærke
ligt, Hansen brød sig ikke om Ussing, og vi venter
stadig på museumsfolkenes historie om den Hansen’ske samling, det kan blive spændende.
Anders Monrad Møller har skrevet en mosaik
om samlingernes betydning for Christian VIII
med håndplukkede citater fra kongens dag
bøger, det er ganske morsomt og oplysende, men
der savnes supplerende forklaringer og referen-
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cer til kollegers arbejder, citaterne svæver i luf
ten og har ikke speciel relevans til netop Natio
nalmuseet. Bogen afrundes af Jørgen Jensen,
der i 1992 udgav Thomsens Museum. Han går
utradtionelt tilværks i beskrivelsen af samarbej
det mellem kongesønnen og borgersønnen Chr.
Jürgensen Thomsen; et jævnaldrende, jævnbyr
digt par præget af tidsånden, og takket være
kongens indsats kunne hans samlinger »overgi
ves til det unge folkestyre som en kostelig arv fra
enevældens tid«, konkluderes det. Den udenfor
stående bliver så glimrende oplyst om dette i bo
gen Christian VIII og Nationalmuseet.
Ida Haugsted

Em anuela Barrelled: Herman Schubart, Udgiverselskabet for H istorisk
Samfund for Fyns Stift, i kommission
hos Odense Universitetsforlag, 1998,
80 s., ill., 125 kr.
Den danske diplomat Herman Schubart (17561832) er nok mest kendt som svoger til finans
minister Ernst Schimmelmann, som ejede det
kendte landsted Sølyst ved Skovshoved.
Det var dette familieskab, som skaffede Her
man Schubart en arvefjende i grev Anton WedelJarlsberg. Den halvforrykte greve mente nemlig,
at Schubart, takket være den schimmelmanske
kreds, havde franarret ham en diplomatisk post.
Men ellers var Schubart en vellidt og dygtig ge
sandt for Danmark i flere lande, indtil han i
1819 slog sig ned på Sollerupgård på Fyn.
Det er med udgangspunkt i denne sidste peri
ode og i hans efterladte erindringer, at lektor
Emanuela Barellai har skrevet bogen. Den
fremtræder som et overordentlig smukt billed
værk, men teksten lever ikke helt op til udsty
ret. Handlingsforløbet virker springende og for
virrende, og man kan ikke lade være med at øn
ske, at forfatteren havde ladet sig nøje med at få
oversat Schubarts erindringer til dansk. Selv
har hun fået disse, som er skrevet på fransk, for
fem år siden sat i trykken på originalsproget.
Forfatterne må imidlertid roses for at vække in
teresse for den danske diplomat, som er en be
tragtning værd for vores kendskab til periodens
historie.
Hasse Neerhek

Claus Bjørn (udg.): Dorothea Charlotte
Hermine von Rosen. En hoffrøkens
erindringer 1844-46, 1999, 62 s., ill., 98
kr. Forhandles gennem Knud Gr@phic
Consult, Odense.

Selvom der ikke er tale om en stor kildeudgivel
se, hverken af omfang eller indhold, fortjener
dog Dorothea Charlotte Hermine von Rosens
(1823-1909) erindringer at fremhæves på grund
af deres kulturhistoriske værdi. Amtmandsdat
teren Dorothea von Rosen fra Segeberg i Hol
sten var fra 1844 hofdame hos Christian 8.’s
dronning Caroline Amalie, hvor hun loyalt for
rettede sin tjeneste indtil dronningens død i
1881, et hverv der næsten synes at have været
et kald for hende. Man fornemmer tydeligt hof
damens store ærbødighed og loyalitet over for
både dronningen og kongen, der begge kom til at
indtage en stor plads i hendes liv og gerning.
Dorothea von Rosen blev aldrig et af hoffets
midtpunkter og ønskede det heller ikke.
I første række kom hendes arbejde for dron
ningen, og hun opstillede tidligt nogle retnings
linjer: »Efterhaanden, som jeg bedre lærte For
holdene og Menneskene at kende, følte jeg mig
mere hjemme i min Stilling, og min Kærlighed til
Dronningen voksede Dag for Dag. Efter de for
skellige Samtaler med højerestillede, foresatte og
andre Mennesker kom jeg til den Beslutning: 1)
Aldrig at blive træt i Hensyntagen til overordne
de og ældre. 2) Altid at forholde mig passiv, hvor
jeg intet havde at gøre eller behøvede at handle,
3) og aldrig at tabe Selvbeherskelsen. Med disse
Fortsæt for Øje haabede jeg heldigt at kunne løse
min Opgave ved Hoffet« (s. 34).
Hofdamens erindringer belyser især Caroline
Amalies helt egen kreds ved hoffet, hvor man
bl.a. møder N.F.S. Grundtvig, men også det dan
ske hof i 1840’erne, hvor brydningerne mellem
dansk og tysk bidrog til at ødelægge idyllen i
kongefamilien. Desuden indeholder erindringer
ne en række karakteristikker af kongefamiliens
medlemmer og Dorothea von Rosens kolleger.
Bogen, der er forsynet med et udmærket forord
samt personfortegnelse og noter, fremtræder i et
læsevenligt udstyr, som indbyder til fordybelse i
hoffrøkenens verden.
Christian Larsen

Erik Nørr (udg.): Breve mellem Otto
Møller og Thomas S ka t Rørdam 18541909 I-TV, Selskabet for D anm arks
Kirkehistorie/Odense Universitetsfor
lag, 1999, 1571 s., ill., 795 kr.
Igennem 55 år holdt de to venner Otto Møller og
Thomas Skat Rørdam kontakten ved lige igen
nem en omfattende brevveksling, hvoraf de 492
er bevaret og foreligger nu atter på tryk. Allere
de i 1915-16 udgav Thomas Skat Møllers søn
Hemming Skat Rørdam korrespondancen mel
lem faderen og Otto Møller, men i en stærkt be
skåret udgave. Dels var 200 breve udeladt, dels
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NQ.Y der foretaget større eller mindre beskærin
ger i de øvrige. Det sidste skete af hensyn til per
soner, der endnu levede, og som var omtalt i
stærke vendinger. Bl.a. havde Otto Møller lige
efter tabet af hertugdømmerne i 1864 skrevet til
Thomas Skat Rørdam, at »ja hvem Gud vil revse,
dem sender han en Glüksburger til Konge, thi
der er dog nok Ingen, der var mere tjenlig til at
kue det Sunde og fremlokke det Usunde«. Dette
udsagn blev sammen med Rørdams replik om
Christian 9.’s store enfoldighed udeladt. I 191516 var det nemlig ikke passende for en søn af bi
skoppen og den kgl. konfessionarius at offentlig
gøre sådanne bemærkninger. Også mange andre
steder var mindre behagelige udsagn om chefer,
kolleger, politikere og andre skåret væk.
Det må derfor hilses velkommen, at arkivar,
dr.phil. Erik Nørr har påtaget sig det store ar
bejde med en ny- og genudgivelse af brevene, der
samtidig markerer Selskabet for Danmarks Kir
kehistories 150 års jubilæum. Nørr er en meget
fin kender af perioden og har tidligere udgivet
Otto Møllers og Jakob Severin Deichmann
Branths brevveksling (1986).
Otto Møllers (1831-1915) og Thomas Skat
Rørdams (1832-1909) fædre var bekendte, så de
to drenge kendte hinanden, inden de i 1850’erne
begyndte at læse teologi sammen. Selvom de
havde fælles baggrund og udgangspunkt i
grundtvigianismen, formede deres karrierer sig
forskelligt. Efter embedseksamen tog Otto Møl
ler hjem til Gylling præstegård øst for Horsens,
hvor han forblev til sin død, først som faderens
kapellan, siden som sognepræst. Til trods for at
Otto Møller forblev i sin præstegård (og nødigt
forlod den), bevarede han kontakten til det lær
de miljø, dels gennem en omfattende brevveks
ling, dels ved utallige tidsskriftsartikler og 33
bøger. Dette gjorde ham til en af tidens mest to
neangivende teologer.
Thomas Skat Rørdam var den mere udad
vendte, der gradvis steg i graderne, selvom det
holdt hårdt. Som grundtvigianer mødte han
modstand ved universitetet og særlig hos Sjæl
lands biskop H.L. Martensen. Det lykkedes ham
dog at blive sognepræst på Sydvestsjælland,
også fordi man gerne så ham væk fra hovedsta
den. Først i 1880 opnåede Rørdam at blive for
fremmet til sognepræst ved Helligåndskirken.
Derpå fulgte så udnævnelsen til Holmens provst
i 1886, og som den første grundtvigianer blev
han i 1895 Sjællands biskop.
På grund af de lange afstande mellem de to
venner blev brevene et vigtigt middel til at op
retholde kontakten. Stort set alt blev diskuteret.
Det kunne være den nyeste teologiske litteratur,
hvor der ikke blev lagt imellem fingrene. Rør
dam skrev således om N.G. Blædels bog Grundt
vigianismen og den danske Folkekirke (1873):
»har Du læst Mage til løst og uvederheftigt Slud
der? saadan rigtig Kællingesludder«. Ingen af de
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to venner brød sig meget om biskop Martensen,
og hans bøger blev også modtaget meget køligt.
Martensens hovedværk Den christelige Ethik
(1871-78) var ifølge Otto Møller »en velsmagende
Bid for alle de fine, svage Maver; der er Sandhe
den tempereret, saa Ingen udsætter sig for Forkø
lelse i kold Alvorlighed«. Det bedste, man kunne
sige om bogen, var, at den var »en christelig Mor
skabsbog«'. morsom var den jo, og ukristelig kun
ne den jo ikke være. Da anden del udkom i 1878,
var det stadig Martensens »Middelvejsmoral,«
der irriterede Otto Møller. Desuden syntes Møl
ler, at Martensen havde placeret sig selv på
»Idealets Højde,« hvorfra han belærte folk.
De var også hinandens sparringspartner, når
det gjaldt egne bøger. De sendte hinanden ma
nuskripter til gennemlæsning og fik råt for usø
det tilbage. 1 1870’erne arbejdede Otto Møller på
en bog om Jesu liv på jorden, og Thomas Skat
Rørdam fik i 1875 en del af manuskriptet at se.
Han bebrejdede, at Otto Møller forfulgte Lukas
med »uudslukkeligt Had«, at stoffet ikke var til
strækkeligt gennemarbejdet osv. Endelig brød
han sig ikke om, at Møller nedgjorde alle, der
var af en anden mening, »som om de enten var
komplette Idioter eller snedige Forførere«. Ven
skabet var imidlertid så stærkt, at det holdt til
trods for de hårde bedømmelser.
Tidens begivenheder og personer blev flittigt
diskuteret og kommenteret. Således træder
Georg Brandes ind på scenen i 1875. Thomas
Skat Rørdam havde lært ham at kende ham hos
sine svigerforældre og fandt, at han var en inter
essant forfatter, »der til en sjælden Grad a f Fuld
kommenhed forstaar at »gruppere sin Fortæl
ling«. Men Thomas Skat Rørdam undlod heller
ikke at bemærke, »at dersom det er muligt at
Djævelen kan laane et Mske noget a f sin Kraft til
at besnære og forføre dem, der er begyndt at kom
me paa Glatis, da har han laant Brandes dem«.
Ved systemskiftet i 1901 overtog venstreman
den J.C. Christensen Kultusministeriet, og Otto
Møller gav deres nye chef følgende skudsmål:
»en snu, lodden, men daarlig oplyst Person, en
almindelig pseudeogrundtvigiansk Degn, der
naturligvis ikke forstaar sig paa alt det, han skal
have med at gøre«.
Man får også et levende indblik i præste
gårdsliv og familieforhold i forrige århundrede.
Især hos Otto Møller var barnedøden tæt på, og i
årene mellem 1871 og 1882 døde fire af Otto
Møllers i alt fem børn. Da datteren Ingeborg
døde i 1871, skrev han til Thomas Skat Rørdam,
at »jeg synes nu bedre end før at kunne forstaae,
hvad det har at sige, at »Gud sparede ikke sin
eneste Søn«.
Året efter havde Thomas Skat Rørdam besvær
med at finde en ordentlig lærerinde til sine børn.
Den første ansøger var »det underligste, ufornuf
tige Klokkefaar«, mens den anden var »et forun
derligt intriguant og koket Fruentimmer, og hen-
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des Undervisning tarvelig nok«. Hertil svarede
Otto Møller, at det nok ikke var helt uforskyldt.
Han mente, at det hang sammen med, »at det
skal være en fin Lærerinde, det er En, der er stor
i Musik og i alskens Tungemaal«. Hvis Thomas
Skat Rørdam ville nøjes med »en mere »folkelig«
Børneoplærelse, saa kunde man ogsaa faae det
udført ved et mere menneskeligt Redskab«. Sene
re i livet havde pigerne alligevel ingen nytte af
»alt dette Stads«, som en stadslærerinde proppe
de i hovederne på dem!
Dette er blot et uddrag af det store og spænd
ende materiale, der findes i de fire statelige
bind, som det har været en fornøjelse at gen
nemlæse. Erik Nørrs forbilledlige udgivelse af
brevene er forsynet med en god indledning, et
fint noteapparat, bibliografiske oversigter over
vennernes litterære produktion, slægtsoversig
ter og et omfattende personregister, alt præget
af flid, grundighed og lærdom. De 492 breve er
en hovedkilde til dansk kirke- og kulturhistorie i
1800-tallets anden halvdel, som man ikke vil
kunne komme uden om, når man beskæftiger
sig med tiden.
Christian Larsen

Mette Skougaard og Jesper Herbert N i
elsen (red.): Bondegård og museum.
Frilandsmuseernes teori og praksis,
Rapport i anledning af Frilandsm use
ets 100-års jubilæ um 1997, Landbohi
storisk Selskab 1998, 203 s, ill., 168 kr.
Seminarrapporten Bondegård og museum. Fri
landsmuseernes teori og praksis gir en interes
sant innføring i bondegårdsundersøkelsenes og
frilandsmuseenes historier i Danmark. Svenske
og norske bidrag bidrar til å kaste lys over
utviklingen av frilandsmuseer og bondegårds
undersøkeiser også i disse landene. Ettersom
rapporten er en samling av bidrag til et seminar
i anledning av Frilandsmuseets 100-års jubile
um, ligger dens fokus naturlig nok på danske
forhold. Seminaret samlet fler generasjoner bon
degårdsforskere, noe som også gjenspeiler seg i
bokens tekster. Vi har fått erfaringsbaserte tek
ster som dokumenterer utviklingen av, erfarin
ger med og endringer i både museumsvirksom
het og bondegårdsforskning. Men det er også
gitt plass til større syntetiserende artikler som
setter virksomheten inn i historiske sammen
henger, og artikler som fokuserer på fagteori og praksis. Med andre ord: dette er et blandings
produkt som både gir dokumentasjon og proble
matiseringer av fenomene bondegårdsunder
søkeiser og frilandsmuseer.
De tretten bidragene er rubrisert under tre
hovedbolker: Studiet av den landelige bygnings

kultur, Byggeskik og museum og Bondegårdsun
dersøgelser. Som man kan lese ut av disse over
skriftene er hovedproblemstillingene det å un
dersøke bondegårder og å sette dem opp på mus
eum, og ikke andre sider ved frilandsmuseene.
En innvending mot boka er at bare et fåtall av
artiklene bringer inn kulturhistoriske strømnin
ger, museumspolitiske avgjørelser og ikke minst
spørsmål knytta til museenes publikum og mu
seenes virkning i samfunnet.
Et unntak er bokens desidert lengste og for
meg den mest givende artikkelen, Tonte Hegards »Trekk av den norske friluftsmuseumsbevegelsens historie«. I tillegg til å sette friluftsmuseenes framvekst en kulturhistorisk ramme
og å gi en oversikt over endringer i den norske
museumspolitikken fram til i dag, stiller også
Hegard spørsmål ved hvordan friluftsmuseene
virket på de besøkene den gang de var nye. Jeg
kunne ønsket meg fler spørsmål av denne typen
- om publikums reaksjoner, om forholdet til an
dre typer »underholdning«, om endringer i opp
fattelsen av friluftsmuseene i politiske institu
sjoner, om skjæringsfeltet mellom forskning, fol
keopplysning og nasjonsbygging - i anledning
av museets 100-årsjubileum, men da hadde det
blitt et annet seminar og en annen rapport. Men
det kunne ha vært en nyttig motvekt mot at hi
storiene om de nordiske friluftsmuseene, og i
denne boka også bondegårdsundersøkelsene,
fort henfaller til en historie om enkeltmenns intiativer, visjoner og utrettelig arbeid. De gjorde
selvsagt et stort og viktig arbeid, men de virket i
og med sin kultur, og grunnet til at jeg setter
pris på Hegards artikkel, er at hun understreker
den historiske situasjonen som preget aktørenes
handlinger.
Bjarne Stoklunds innledende artikkel gir også
en bakgrunn å se bondegårdsundersøkelsene
mot. Den ser danske bondegårdsundersøkeiser i
et kulturhistorisk og mueseologisk perspektiv
og gir, selv om den fokuserer på tre generasjoner
bondegårdsforskere, en ramme å forstå fram
veksten av bondegårdsundersøkelsene og fri
luftsmuseene utfra. Og artikkelen hans gir et
godt inntak til å gi seg i kast med problemstil
lingene i resten av boka. Han stiller både spørs
mål ved hvorfor den landlige byggeskikken,
dens utvikling og dens regionale variasjoner ble
et viktig vitensfelt mot slutten av forrige århun
dre - og han stiller det like åpenbart viktige
spørsmålet om hvorfor forskningsfeltet tapte in
teressen i løpet av 1960-årene. Han viser til at
nyere bondegårdsundersøkeiser har hatt som
formål å belyse kulturell forandring i det 19. og
20. århundre, mens de eldre undersøkelsene
søkte de lange linjene i kulturutviklingen. Og
han ønsker seg mer av denne typen undersøkel
ser som ønsker å rekonstruere de lange linjene i
kulturutviklingen fra vikingtiden til i dag. Dette
gir et interessant spenn i forhold til artiklene i
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bokens siste del, og særlig bokens siste artikkel,
»Nationalmuseets pilotprojekt til genoptagelse
af bondegårdsundersøgelserne«, der det gis en
detaljert redegjørelse for hvorfor og hvordan
man ønsker å vektlegg og undersøke den nyere
tid fra 1850 og framover.
I en bok med 13 bidrag kan ikke alle nevnes men som forskjellige perspektiver på fenomenet
bondegårdsundersøkeiser og frilandsmuseer har
de gitt meg et ypperlig inntak. Hadde dette vært
en bokutgivelse måtte bidragene strammes inn
og ensrettes i større grad - men da tror jeg man
hadde gått glipp av de forskjellige stemmene og
de ulike erfaringene som kommer til uttrykk, og
den underholdende blandingen av dokumenta
sjon og diskusjon.
Brita Brenna

Bjarne Stoklund (red)'.Kulturens natio
nalisering. E t etnologisk perspektiv på
det nationale, Museum Tusculanum s
Forlag, 1999,234 s., 198 kr.
Kulturens nationalisering afdækker med en ar
tikelsamling en række emner, der ud fra forskel
lige vinkler repræsenterer »et etnologisk per
spektiv på det nationale«. Som Stoklund i indled
ningen udtrykker det: »At analysere den proces,
hvorved elementer fra »den gamle verdensor
den«, fra naturen, fra historien eller fra dagligli
vet vælges ud, tillægges ny betydning og bygges
sammen til et nyt kulturelt system, er etnologer
nes spændende hovedopgave i studiet a f det nati
onale«. Det er der kommet en til tider læsevær
dig og interessant bog ud af, til tider er emnet
ikke helt så heldigt grebet an.
Tine Damsholts artikel har karakter at være
bogens teoretiske fundament. Centralt for hen
des artikel »Om begrebet folk« står skiftet fra
1700-tallets politiske nationsbestemmelse, for
bundet med tiden omkring den franske revolu
tion, til i 1800-tallet en kulturel nationsbestem
melse, knyttet til den tyske højromantik. Damsholt bruger blandt andet sognetopografier, ek
semplificeret med Joachim Junge og Niels Bli
cher fra 1790’erne, til at illustrere to forskellige
positioner i den samme patriotiske diskurs, men
dog med det fælles udgangspunkt, at de ikke til
lægger almuens kultur nogen værdi i sig selv.
Denne holdning skifter i løbet af 1800-tallet,
bl.a. under indflydelse af den tyske højromantik,
til en opfattelse, hvor almuen får en egen værdi,
hvilket anskueliggøres blandt andet med C.F.
Allen, H.F. Feilberg og Christian Molbechs udgi
velser. Damsholts pointe er jo spændende nok,
men præget af mange gentagelser og sine steder
manglende klarhed. Og helt grundlæggende
savner man som læser et par overvejelser over
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de her citerede kilders repræsentativitet. Sandt
at sige virker det som om, at der mangler en
smule greb om tingene.
Bjarne Stoklund bidrager til bogen med ind
ledningen og to artikler om hhv. bondebygninger
og folkekarakter i relation til den dansk-tyske
grænse og 1800-tallets verdensudstillinger.
Stoklunds indledning er veldisponeret og vel
skrevet og giver en oversigt over emnet, som
man bliver klogere af. Stoklund redegør for må
den, hvorpå den kristne enhedskultur udfordres
af renæssancen og reformationen og endeligt
kuldkastes af den franske revolution i 1789, som
river de gamle forståelsesmodeller ned: religio
nen, standssamfundet og fyrstemagten af Guds
nåde. I tomrummet voksede »det nationale«
frem, og Stoklund skelner mellem to ideal typer
af nationer: den overvejende vestlige, »politiske«
nation - »state into nation« -, der voksede ud af
den franske revolution. Og den central- og østeu
ropæiske »kulturelle« nation - »nation as cultu
re«, der fik sit idémæssige grundlag fra den ty
ske romantik.
I artiklen »Nationernes kulturelle arena.
1800-tallets verdensudstillinger« ser Stoklund
det 19. århundredes store verdensudstillinger
som det første virkelige massekommunikations
middel, der blev brugt som en konkurrence mel
lem de industrialiserede nationer, og som udvik
lede sig til også at være en kappestrid om kul
tur. De enkelte landes udstillinger blev brugt til
at lade en formodet særlig national kultur eller
stil komme til udtryk, og Stoklund påpeger, at
flere af elementerne fra verdensudstillingerne
(folkedragterne, befolkede bondestuer mv.) kom
til at udgør den væsentligste del af indholdet i
de nye folke- og frilandsmuseer, der voksede
frem i 1800-tallets slutning. Det er en interes
sant og god artikel med en enkelt tankevækken
de perspektivering om EXPO 92 i Sevilla. Den
anden artikel af Stoklund »Bondebygninger og
folkekarakter. Striden om »den etnografiske
grænse« mellem dansk og tysk 1840-1940 er
ikke uinteressant, men man spørger sig selv, om
emnet virkelig kan bære en hel artikel. Efter
min mening kunne artiklens emne med fordel
have været integreret i Mette Skougaards bi
drag til bogen.
Skougaards artikel »Ostenfeldgården og den
dansk-tyske strid om den nationale arv« er museologisk interessant. Skougaard påviser et skif
te fra C.J. Thomsens samling af systematisk ar
rangerede genstande til de nye folkemuseers
egentlige udstillinger (blandt andre Bernhard
Olsens Frilandsmuseum i Lyngby, åbnet 1901),
hvor man lagde vægten på at sætte genstandene
ind i mere visuelt appellerende sammenhænge.
Med afsæt i en trefasemodel påviser Skougaard,
hvorledes musealiseringen af folkekulturen
medvirkede til at gøre den folkelige kultur til en
del af den nationale identitet, og afslutningsvis
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lægger hun op til en diskussion om to indfalds
vinkler til museerne: er museerne arkiver/magasiner til opbevaring af historiske kilder, som
gennem en analytisk tilgang fokuserer på de
materielle levn, eller er museerne institutioner,
der gennem en naturalistisk, iscenesættende til
gang skal medvirke til at tilfredsstille et behov
for identitet ved at lede publikum til at identifi
cere sig med nationale traditioner?
Edith Mandrup Rønn sætter sig i sit bidrag
»Individernes generalstrejke mod folkestam
mens liv«. Kampen for en befolkning af »god
kvalitet« mellem to stole, hvor hun på den ene
side (jf. artiklens indledning s. 66) har som for
mål at påvise, at den tyske og danske model for
arvehygiejne havde samme aner og samme mål,
nemlig en tilbagevenden til en »renere« nordisk
race, og på den anden side hæfter sig ved, at det
ikke er de videnskabelige resultater, men for
midlingen af dem, der skaber den politiske op
mærksomhed (s. 74). Denne påstand kunne i sig
selv bære en artikel, ville jeg mene, for den kun
ne godt trænge til at blive analyseret og beskre
vet nøjere, end Rønn gør det. Rønns artikel er
ikke veldisponeret, men springende, og artiklens
to sidste afsnit om »Trællen, bonden og jarlen«
samt »Slægtsarkivet« virker som umotiverede
efterhæng.
Mikkel Venborg Pedersens artikel »Augusten
borg mellem den gamle og den nye verden. De
store modeller og det lokale liv« er et forsøg på
at anskue nationalitetsforskning, ikke i de store
generelle linier og udviklingsmodeller, men på
lokalt plan gennem en undersøgelse af Augus
tenborgs hofbefolkning, som strukturelt og men
talt hørte hjemme i »den gamle verden« og med
iboende præference for slesvig-holstenismen, set
i modsætning til hertugdømmets dansksindede
bønder - den nye tids folk. Det er et velskrevet
forsøg på at overføre de store linier til lokalt
plan. Mikkel Venborg Pedersen kunne sagtens
have fået mere ud af sit emne, men artiklen
fremstår som et af bogens mere originale bidrag.
Peter Dragsbo tager linien fra Venborg Peder
sen op med artiklen »Mellem regionalisme og
nationalisme. Ballum Slusekro og den sles
vigske ‘hjemstavnsstil’«. Dragsbo bruger regio
nalismebegrebet i en komprimeret, men udmær
ket, nuanceret og pointeret artikel om bygge
skik; på dansksindet side ikke kun et regionalt,
men i høj grad også et nationalt projekt; på tysk
side en regionalisme, grænsende til modkultur.
Det regionale i en national konflikt er langt fra
et entydigt begreb, påpeger Dragsbo.
Inge Adriansen beskriver i artiklen »Danne
brog - statens symbol eller folkets? Danske
flagskikke gennem 150 år« Dannebrog som kon
gens og hærens flag og den stigende brug af
Dannebrog som folkeligt flag frem til brugen af
Dannebrog i 1990’erne. Artiklen er interessant
og læseværdig, men det siger sig selv, at når man

i en artikel spænder over rundt regnet 500 år, er
det ikke muligt at gå i dybden. Artiklens force
ligger således i, at man som læser nok får en
god, bred oversigt over Dannebrog og brugen af
Dannebrog, men man griber sig selv i at have
ønsket sig en grundigere gennemgang af enkelte
emner. Det er f.eks. en af bogens få artikler med
nutidig synsvinkel, og det kunne have været in
teressant og perspektiverende med en artikel al
ene om brugen af Dannebrog i 1990’erne med
kortere afsæt i det historiske.
Sammenhængen mellem idræt og nationalis
me i Norden belyses i en artikel af Niels Kayser
Nielsen. Med udgangspunkt i J.L. Reventlows og
P. Villaumes tanker frem til V. F. Nachtegall i
1700-1800-tallet påviser Kayser Nielsen skiftet
fra en civilt præget kropskultur til en militær
idræt. Det er en tråd, som Kayser Nielsen følger
op til det 20. århundredes moderne velfærds
idræt med fokus på det legende og konkurrence
orienterede idræts- og friluftsmenneske. Side
løbende hermed beskriver og analyserer Kayser
Nielsen forholdet mellem idræt og nationalisme
i de nordiske lande som helhed, påpeger forskel
le i relation til de forskellige vilkår for nations
byggeri (specielt i relation til Finland har han
nogle væsentlige pointer), og runder afslut
ningsvist af med at sige, at det faktisk er muligt
at operere med en fællesnordisk model for idræt
og nationalisme. Og det lykkes ham godt og
overbevisende at demonstrere denne pointe og
fastholde den artiklen igennem.
Anders Linde-Laursens artikel om Solvang
falder, fordi flere af emnekredsene i bogen i øv
rigt er ret snævert centreret om Sønderjylland,
noget ved siden af, men det er nok mere bogens
end Linde-Laursens problem. Artiklen forekom
mer præget af, at Linde-Laursen henter teore
tisk stof ind flere steder fra uden at forholde sig
reflekteret til det. Jeg ville mene, at han kunne
bygge en glimrende artikel op alene på f.eks.
Barbro Kleins »usamtidighedsbegreb« eller be
grebsparret »nationale kulturprocesser« vs.
»kulturprocesser i nationer«; for sidstnævntes
vedkommende kommer han frem til pointen, at
Solvang som ramme for personlig oplevelse og
skabelse af identitet er skabt gennem en fore
ning af elementer af danske nationale kultur
processer med kulturprocesser i USA. Men den
ne metodebevidsthed bruger han ikke, og det gi
ver hans artikel et rodet præg.
Samlet betragtet betoner bogen primært em
ner inden for den nationale kultur som f.eks.
bondekulturen, museumsverdenen, herunder
verdensudstillingerne, arvehygiejnen, Danne
brog og idræt med en overvægt på det sønder
jyske område. Som læser savner man artikler
fra f.eks. arbejderbevægelsens og højskolebe
vægelsens kulturer; to emnekredse, som er fuld
stændig fraværende i bogen (bortset fra, at so
cialdemokratismen og idrætten behandles hos
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Kayser Nielsen), og selvom Sønderjylland er op
lagt som emnefelt, savner man dog et bredere
perspektiv. Det forstærker det samlede indtryk
af en til tider læseværdig og anbefalelsesværdig
bog, men også en bog, der har sine svage sider.
Helga Mohr

Sascha Qvortrup: Kroppens kulturhi
storie. Synd og sundhed i det 20. år
hundrede, Anis, 1999,139 s., 175 kr.
Det er en ofte hørt konstatering, at kroppen i
den moderne verden er genstand for lige så
mange krav om askese og lige så mange syndsfo
restillinger som tidligere, nu blot med andre be
grundelser. Det er da også hovedpointen i idehi
storikeren Sascha Qvortrups bog Kroppens kul
turhistorie, at der i vort århundrede er sket en
verdsliggørelsen af synden, idet den kristne af
standtagen til kroppen som syndens sted er ble
vet overtaget af tugtelsen af den af hensyn til
sundheden.
Bogen tager afsæt i en beskrivelse af krop
pens rolle i protestantismen, og forfatteren pe
ger på, at kristendommen i to årtusinder har set
kroppen som det utæmmelige, det dyriske, det
svært kontrollable, lystens og dødelighedens
sted i modsætning til den udødelige sjæl. Krop
pen har været set som en byrde, tilbøjelig til
synd; noget, som måtte tugtes af sjælen. Denne
kristne, asketiske opfattelse af kroppen stod for
skud i Nietzsches kritik af fornægtelsen af det
jordiske liv - en kritik, der fik betydning i teolo
gien - bl.a. i den danske kirkelige retning Tide
hverv, som her i bogen bliver anskuet som en
»katalysator« for udviklingen af et nyt syn på
kroppen. Tidehvervs-folkene gjorde kraftigt op
med f.eks. Indre Missions skelnen mellem frel
ste og ikke-troende og hævdede, at mennesket
altid var synder på samme tid som det var ret
færdigt. Synden blev nu mindre et spørgsmål om
at følge visse regler end om den enkeltes forhold
til Gud; mindre et spørgsmål om gerning end om
tro. Den havde ikke længere noget at gøre med
skelnen mellem krop og ånd. Det betød, at krop
pen kunne gøres fri, men paradoksalt nok også,
at kristendommen mistede interesssen for krop
pen (hvordan denne omdannelsesproces mere
præcist er foregået fremgår dog ikke).
Gennemgangen af kroppens frigørelse fra den
religiøse synd og overvejelserne over grænsen
mellem synd og ikke-synd leder forfatteren over
i korte redegørelser for en række kulturteoreti
keres syn på grænser og deres overskridelser,
renlighedsregler osv., uden vi dog som læsere
bliver helt klare over, hvilke indsigter det giver.
Bogen afsluttes med en længere diskussion dels
af den måde, »sundhedskulturen« (hvad det så
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end er) har overtaget synet på kroppen som syn
dig - fordi hensynet til sundheden netop fordrer
tugtelse, selvkontrol og selvransagelse, dels af
kroppens tvetydige position i det moderne.
Kroppen er her både frigjort og dyrket som selv
stændig størrelse med sin egen værdi som noget
ægte, og den er noget, der må beherskes; et ob
jekt for samvittighedsnag og dermed syndig.
Også i denne bogens sidste del er der interes
sante betragtninger, som dog kunne have fortjent
en lidt grundigere behandling og lidt mere belæg.
Det fremgår - utvivlsomt med god ret - at krop
pen i moderniteten (eller det, forfatteren kalder
»det modernes aftenrøde« (s. 113)) er præget af pa
radokser, men det havde været velgørende med
en mere udfoldet diskussion af denne paradoksa
le situation. Qvortrup fastholder således, at den
moderne frisættelse af kroppen kun er tilsynela
dende og kroppen stadig er noget, der skal beher
skes, men samtidig også, at »tilværelsen er blevet
situativ (...) man forholder sig til et let tilværelse i
nuet - uden forpligtelser, for der er ikke noget at
føle sig forpligtet overfor« (s. 116). Og at jeg’ ets
længsel er i centrum, selvom det i næste sætning
hedder, at subjektet er placeret i periferien.
Bogen bygger - når afsnittet om Tidehverv
undtages - udelukkende på sekundærlitteratur,
og det er derfor lidt uheldigt, når henvisninger
ne til tider synes noget tilfældige eller ligefrem
fraværende. Det betyder, at tidsåndsdiagnoser
ne til tider forekommer noget postulatoriske,
f.eks. når bogen indledes med ordene: »Verdens
vægt og tyngde er tilsyneladende forsvundet i en
hvirvelstrøm a f informationer. Det er overfloden
af informationer, der bevirker, at vi mennesker
bliver som vægtløse i det store vidensrum« (selv
føler jeg mig ret beset ikke særlig vægtløs!). Pro
blemet er gennemgående bogen igennem, som
når det (s. 7) hedder, at vi lever i en tid, hvor det
mest stabile er forandringen, eller s. 93 hedder,
at »mennesket [jagter] forvildet fundt og forsøger
at tæmme sig selv«. Jeg savner belæg eller be
grundelser for de noget løsrevne udsagn, men
også en præcisering af, hvem talen egentlig er
om. Af samme grund har jeg vanskeligt ved at
se, at det skulle være en egentlig kulturhistorie
(som ellers titlen indicerer). Men bogen var næp
pe heller tænkt som sådan.
Signe Mellemgaard

Thomas Söderqvist, Jan Faye, Helge
Kragh og Frank Allan Rasm ussen
(red.): Videnskabernes København, Ros
kilde Universitetsforlag, 1998, 276 s.,
ill., 295 kr.
Videnskabshistorie er en ret ny disciplin i Dan
mark, men den udvikler sig rask i disse årtier.
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Der er meget at indhente, for videnskaben har
længe været en af de vigtigste faktorer i udvik
lingen, dens potentiale vokser stadig, og derfor
skal dens filosofi, sociologi og historie dyrkes.
I de forskellige fremstillinger af Københavns
historie er der næsten intet om videnskaberne.
De enkelte videnskabelige discipliners historie
er beskrevet, bl.a. i universitetshistorier, men
der er behov for at studere dem i deres sam
fundsmæssige sammenhæng. Det er formålet
med denne antologi. Perioden er ca. 1880-1960
og stedet er København. Forfatterne kommer fra
Netværk for videnskabshistorie og videnskabsfi
losofi, som Statens Humanistiske Forsknings
råd finansierede fra 1994-98.
København er på mange måder ideel, når man
vil studere byen og videnskaben. Stor nok til at
rumme god videnskab og samtidig overskuelig.
Forsynet med righoldige samlinger og velvillige
fonde. Videnskabelige centre i overkommelig af
stand fra hinanden. I indledningen peger redak
tørerne på, at København i denne periode var »en
videnskabelig storby«. Midt i perioden udtalte
det Rockefeller-finansierede Institute of Interna
tional Education, at »man får lyst til at sende re
sten af Europa i skole i Danmark«. Redaktørerne
må konstatere, at byen ikke har kunnet holde ni
veauet. Oprettelsen af nye videncentre er ikke
hele forklaringen; forsigtigt nævnes »den store
universitetsreform i 1960’erne«.
De 12 forfattere fordeler sig pænt mellem hu
manistiske, samfunds-, natur- og lægevidenska
belige fag, og det lykkes dem at påvise mange
forbindelser fra det enkelte fag til både nabofag
og fjerne fag, ja helt til politiske kredse og
kunstneriske cirkler.
Frans Gregersen præsenterer Lingvistkred
sen, grundlagt 1931 omkring Louis Hjelmslev.
Med sin insisteren på videnskabeliggørelse af
humaniora fik kredsen væsentlig betydning for
sprogvidenskaben, men iøvrigt var den ret isole
ret. Dansk filosofi behandles af to forfattere.
Carl Henrik Koch placerer Harald Høffding som
den mest indflydelsesrige filosof i periodens be
gyndelse og tegner skitser af efterfølgerne, hvor
af Jørgen Jørgensen var den mest fremtræden
de. Disse filosoffer havde forbindelse med Niels
Bohr og andre naturvidenskabsmænd og med
hovedstadens litterære og intellektuelle elite.
Jan Faye påviser forbindelserne i mellemkrigsti
den fra »den logiske positivisme« via den tyske
Bauhaus-skole til funktionalismen i dansk arki
tektur. Jan Fogt skriver om Sigmund Freud i
dansk psykiatri fra århundredets begyndelse til
dets midte. Der var interesse for hans tanker,
men større skepsis, også i lægevidenskaben.
Helt central er Lene Kochs historie om kon
takt mellem Københavns kommune og arvelig
hedsforskerne. Socialborgmesteren bad i 1938
forskerne undersøge et antal familier, der bela
stede det sociale system. Var der zigøjnerblod i

dem? Kunne man begrænse problemerne, der
vel måtte være arveligt betingede? I deres svar
1943 afviste forskerne, at problemerne var af arvebiologisk art. Dansk forskning i Grønlands
eskimokultur med Knud Rasmussen som dri
vende kraft skildres af Kennet Pedersen; de et
nologiske samlinger på Nationalmuseet bragte
Danmark i front internationalt, og en landsind
samling i 1923 viste, at befolkningen påskønede
dette.
Ingeniørerne var centralt placerede, når
forskningeresultater skulle anvendes i praksis.
Henrik Harnow fortæller, hvordan ingeniørerne
fik forbedret deres uddannelse og organisering
og etablerede sig som et stærkt netværk, ikke til
at komme uden om. Kemikerne i København er
blevet undersøgt af Anita Kildebæk Nielsen. De
res interne netværk var stærkt og blev benyttet
til erfaringsudveksling, men samfundsmæssigt
var de næsten usynlige.
Niels Bohr og hans Institut for Teoretisk Fy
sik (1921) var dansk videnskabs sejrstegn. Joa
kim Marner fortæller om Københavnerskolen,
hvor højt kvalificerede forskere fra hele verden
trivedes hos den sokratiske mester. Igen peges
der på de overskuelige forhold og kontakterne til
andre forskere i København. Flere af artiklerne
omtaler støtten til dansk forskning fra USA,
især fra Institute of International Education.
Finn Aaserud har besøgt dette instituts arkiv og
fortæller om dets støtte i 1920’erne ikke bare til
Niels Bohr, men til flere andre forskere og insti
tutter.
Nogle forskere havde en lang vej at gå.
Thomas Söderqvist fortæller om Niels Kaj Jerne, der blev sent færdig med sin uddannelse,
fordi bohémelivet trak så stærkt i ham. Han fik
nobelprisen for sin forskning i immunologi
-uden at opgive sin »stræben efter en storby
identitet«.
Kildematerialet til videnskaben behandles af
Frank Allan Rasmussen i bogens sidste artikel.
Det kgl. Bibliotek og Rigsarkivet ligger med
værdifuldt materiale fra gammel tid, men det
konstateres, at mange papirer er gået tabt hos
forskere og institutter, og først i de seneste år er
arbejdet med lokalisering og registrering blevet
systematiseret. I dette arbejde hævder navnlig
Niels Bohr Arkivet sig smukt. Videnskabshisto
rien har gode udsigter i Danmark, og denne bog
giver den et kraftigt skub fremad.
Sigurd Rambusch

Harry Haue, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter. S ta 
tens tilsyn med gymnasieskolerne 18481998, U ndervisningsm inisteriet, 1998,
477 s., ill., 350 kr.
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Det er glædeligt, at Undervisningsministeriet
har markeret 150-års jubilæet for statens tilsyn
med gymnasieskolerne med udgivelse af tilsy
nets historie, for det er der kommet en rigtig god
bog ud af, som bør læses af mange flere end bo
gens titel umiddelbart appellerer til. I forordets
første linie står: »Bogen handler om tilsynet med
den højere skole gennem 150 år«. Så kort kan det
siges, og forfatterne holder ord, der er ingen
unødige svinkeærinder i bogen. Det er en bog om
undervisningsinspektørernes og fra 1963 direk
tørernes, forvaltning af embedet som »ledvogter
til de akademiske studier« - 21 personligheder
(12 fra 1848-1906, 5 fra 1906-1963 og 4 fra 19631998) med en indsats, der varierer fra det næ
sten anonyme til sværvægtspræstationer, hvis
ry vil leve langt ud i fremtiden. Med udgangs
punkt i især sværvægternes tanker og ideer,
skrives om tilsynets forhold til undervisnings
sektoren, det politiske liv, statsadministrationen
og organisationerne.
Bogen er også en skildring af, hvorledes både
den materielle, intellektuelle og politiske udvik
ling i det danske samfund løbende ændrede kra
vene til indholdet og kvaliteten af det gymnasi
um, hvorfra i første omgang universitetet, og se
nere hen også andre højere læreanstalter, har
rekrutteret deres studenter. De bedste inspek
tører var netop de, der forstod at læse tiden og
tage konsekvensen i forvaltningen af embedet.
Bogens 3 hovedafsnit har hver sin forfatter.
Første hovedafsnit dækker perioden 1848-1888,
andet 1888-1945 og tredje 1945-1998. Den over
ordnede disposition følges nøje i alle 3 afsnit,
men helhedpræget forstyrres alligevel af andet
hovedafsnits relativt begrænsede omfang og
nogle ulogiske tidsskel mellem hovedafsnittene.
Første afsnit er en levende skildring af især
professor J.N. Madvigs opbygning af undervis
ningsinspektionen og hans engagerede og sam
vittighedsfulde men også enerådende forvalt
ning af embedet gennem 26 år. Erik Nørr har
gjort stor brug af originale arkivalier bl.a. fra
Madvigs hånd, og skaber en klar profil af en klog
embedsmand i folkestyrets første år, og han for
mår af veksle mellem detaljer og store linier
uden at bryde tekstens naturlige fremdrift.
Det er en skam, at Erik Nørr stopper allerede
i 1888, hvor professor M. Cl. Gertz overtog for
mandsposten for den 3 mand store undervis
ningsinspektion, som i 1875 tog over fra Madvig.
Hvis han havde dækket perioden helt frem til
den store gymnasiereform i 1903 eller til 1906,
hvor S.L. Tuxen bliver undervisningsinspektør,
havde der været et logisk skel mellem de to
første afsnit.
En uheldig konsekvens af skellet i 1888 er, at
andet hovedafsnit kommer til at dække 57 år,
hvorunder inspektionen fik talrige afgørende
påvirkninger, såsom fx skolereformen i 1903, in
spektionens omdannelse i 1906, indførelsen af ob
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ligatorisk pædagogisk kursus, kvinders adgang
til højere uddannelse, 2 verdenskrige, Socialde
mokratiets vækst frem mod regeringsmagten,
den forøgede tilstrømning til gymnasiet og over
gangen fra det klassisk dannende gymnasium til
et videnskabeligt bredt favnende gymnasium.
Alle disse emner kunne hver for sig have været
genstand for nærmere undersøgelse. Det bliver
der dog ikke helt plads til, idet Vagn SkovgaardPetersens hovedafsnit er disponeret til »kun« 53
sider mod de to andre på henholdsvis 156 og 166
sider. Det fremgår ikke, om denne vægtning af ho
vedafsnittenes omfang er bevidst, men det har
dog forhindret, at bogen blev en for stor »mur
sten«. Andet hovedafsnits relativt mindre omfang
er opnået ved en beskæring af detaljerigdommen
og eksemplerne og ved en mere summarisk be
skrivelse, men indholdet er på samme høje faglige
niveau som de to øvrige afsnit. Fra denne periode
skal nævnes den helt centrale skikkelse, A.C.
Højberg Christensen, som havde embedet som
undervisningsinspektør i hele 31 år.
Andet hovedafsnit slutter i 1945 uden klar be
grundelse. Krigens slutning er et naturligt skel i
mange sammenhænge, men ifølge bogen gælder
det ikke for tilsynets virke, inspektionens virke
under krigen beskrives således på kun én side.
Skellet mellem de to sidste hovedafsnit burde, i
lighed med skellet mellem de to første hovedaf
snit, være skubbet nogle år frem til det logiske
skel ved den store skolereform i 1958, hvor også
Sigurd Højby overtog posten som undervisnings
inspektør.
I tredie afsnit om efterkrigsperioden frem til
jubilæumsåret 1998 har Harry Haue formået at
give en engageret og sagkyndig skildring af un
dervisningsinspektionens, fra 1963 Direktoratet
for Gymnasieskolerne og HF’s og fra 1990 Gym
nasieafdelingens administration, og ikke mindst
af demokratiseringen, som fulgte direktoratets
dannelse i 1963. De forskellige interesseparters
holdninger, visioner og ideer samt indbyrdes
samarbejde og klammerier beskrives, og jo tæ t
tere han kommer på vor tid vil flere og flere kun
ne smile eller sukke genkendende til diskussio
nerne om fx enhedsskolen, nedbrydning af fag
grænserne, faglighed og valggymnasium m.m.m.
Billedmaterialet er glimrende. Der er portræt
ter af alle centrale personer i tilsynets historie,
udvalgt med omhu, så de illustrerer både udse
ende og personlighed. Embedsmandens ændre
de rolle i tilsynets 150-årige historie illustreres
levende ved portrætterne af professor J.N. Mad
vig (s. 47) og undervisningsminister Margrethe
Vestager (s. 399). Madvig sidder ensomt og roligt
ved en imposant pult med hånden let mod kin
den og studerer en tyk bog, mens Vestager sid
der i sit ministerkontor over for en interviewer
og understreger sine ord med energisk mimik og
gestikulation, mens computeren i baggrunden
venter på, at hun genoptager arbejdet. Madvig
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var sin egen selvbevidste herre, hvis opgave det
var at vogte det akademiske niveau for viden
skabens og den klassiske dannelses skyld, mens
Vestager konstant skal stå til regnskab for fol
ket overfor den stadigt voksende opgave med at
uddanne velkvalificerede akademiske produk
tionsarbejdere.
I de to første hovedafsnit savnes elevernes og
lærernes syn på inspektørernes uanmeldte be
søg, men som Erik Nørr slår fast på s. 172, så si
ger de umiddelbare kilder ikke meget herom.
Dertil behøves en alt for tidskrævende søgning i
privatarkiver, skoleerindringer samt aviser og
ugeblade. Det er et typisk tegn, at det først er i
tredje hovedafsnit, at lærerorganisationer, elev
organisationer, forældreorganisationer og den
brede offentlighed bliver en vigtig del af tilsynet
med gymansieskolernes virke.
Bogen fremtræder smukt i stift bind med far
vefotos - Undervisningsministeriet på forsiden
og Frederiksborgmuseets pragtfulde portræt af
Madvig på bagsiden. Sproget er velformuleret,
trykkvaliteten er høj og layoutet er med nogle
undtagelser, ligeledes godt. Bogens sidste 70 si
der består af en oversigt over benyttede utrykte
arkivalier, en litteraturliste og et fyldigt noteap
parat. Den efterfølges af en 10 sider lang forteg
nelse over samtlige medarbejdere i Undervis
ningsinspektionen, Direktoratet for Gymnasie
skolerne og HF samt Gymnasieafdelingen, fra
inspektører og direktører over fagkonsulenter til
sekretærer og betjente - alle nævnt, alle husket.
Bogen afsluttes med et person- og skoleregister.
Med Kvalitetens Vogter skrevet af 3 meget
kompetente forfattere er der kommet et flot mo
nument over inspektionens første 150 års histo
rie. På s. 405 konkluderes, at »eksamen, primært
studentereksamen, har været det gennemgående
træk, den lange linie, i inspektionens historie«.
Intet tyder på, at studentereksamen skulle være
i fare, næsten tværtimod, og intet tyder på, at
staten vil slække på kontrollen med sine institu
tioner. Inspektionens fremtid må derfor være
sikret.
Asger Svane-Knudsen

Jens Åge S. Petersen og Birgitte Dedenroth-Schou: Social- og Sundhedsfor
valtningen, Kolding kommune 18991999, Kolding Stadsarkiv, 1999, 112 s.,
ill.,indb., 100 kr.
»De der betaler musikken bestemmer hvad der
skal spilles,« siger et gammelt ord, og landet
over må kommunalt ansatte arkivarer ofte tæn
ke i jubilæumsbaner, når der skal skaffes penge
til udgivelsen af lokalhistorisk litteratur. Den fo
religgende bog i pænt udstyr og mange fine fotos

falder indholds- og formmæssigt i to næsten lige
store dele. Først gives en glimrende gennem
gang af fattigvæsenets historie frem til 1. ver
denskrig samt af mellemkrigstidens hjælpekas
ser og socialreformen i 1933. Alt løbende supple
ret med lokale eksempler og illustrationer. Un
der overskriften »Fra socialreform til kommune
sammenlægning« berettes om etableringen af en
bestandigt voksende socialforvaltning med
amtsforsorgshjem, sundhedsplejersker, dagin
stitutioner, alderdomshjem osv.
Kommunesammenlægningen i 1970 markerer
begyndelsen af bogens anden halvdel, hvori le
dende lokalpolitikere og embedsmænd får en
stadigt mere fremtrædende placering i bogens
tekst og billeder. Ganske betegnende viser bo
gens sidste to fotografier, således henholdsvis
Socialforvaltningens ledergruppe foran Hotel
Koldingfjord i 1997 og Social- og Arbejdsmar
kedsudvalget i 1998.
På den ene side giver bogen altså et godt ind
tryk af den professionalisering og vækst i socialog sundhedsforvaltningen, som udviklingen i
det 20. århundrede bibragte såvel denne som de
fleste andre danske kommuner. På den anden
side kan det ikke overraske, hvis en lokal bi
standsklient under læsningen måtte få den tan
ke, at hele dette apparat ikke primært er indret
tet til at tjene borgerne, men også er formet af
politiske og personlige ambitioner, der kan give
sig udslag i kompetencestridigheder, dårlig le
delse og skrankepaveri.
Tommy P. Christensen

S. A. Guldvang: Danmarks smalspore
de industrihaner, udgivet af bane bø
ger, 1998,176 s., 350 kr.
Det er resultatet af en mangeårig interesse og
hobby, der foreligger med bogen om danske
smalsporsbaner. I mange henseender må bogen
vel også karakteriseres som det ultimative værk
om denne transportform, der for alvor vandt
indpas omkring århundredeskiftet og nogle årti
er frem. Frem til 1950’erne dominerede denne
transportform i forbindelse med mange indu
strielle anlæg, hvad enten det var de store roefabrikker på Lolland-Falster, Vestsjælland og Fyn,
cementvirksomhederne ved Ålborg, teglværker
ne rundt om i landet eller kalkbrud og -værker
som fx i Faxe. Den var også dominerende ved
transport af indenlandsk brændsel som tørv og
brunkul fra produktionssted til forbruger eller
det almindelige jernbanenet og i det hele taget
af råstoffer af lokal oprindelse: De tidligste
transporter drejede sig om mergel til jordforbed
ring, og disse baner bredte sig over hele Jylland.
Ikke mindst var disse mergelbaner hyppigt fore-
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kommende i Vendsyssel, hvor nettet var næsten
lige så udbygget som vore dages landevejssy
stem. Det var da også disse mergelbaner, en ikke
uvæsentlig part af jernbanelovgivningen dreje
de sig om i tiden fra omkring 1914 og op i
1920’erne, og planerne med banerne var store. I
perioder, hvor det øvrige trafiknet ikke kunne
klare større mængder, blev de tiltænkt funktio
ner, der kunne minde om de almindelige trafik
baners. Tilsvarende store var de offentlige til
skud. Mange af disse landbrugsbaner blev totalt
finansieret af skatteyderne, et aspekt der dog
stort set forbigås i bogen.
Smalsporsbanerne var altså fortrinsvis i brug
ved massetransport af råstoffer og blev desuden
benyttet i stor stil af entreprenører ved anlægs
arbejder til bort- eller tilkørsel af materialer
både midlertidigt og permanent som tilfældet
var ved vandbygningsvæsenenets transporter
ved vestkysten. Fra 1950’erne overtog de store
entreprenørmaskiner og lastbiler markedet, og i
dag hører sådanne industribaner til sjældenhe
derne. Byggeriet af Storebæltstunnelen var i
denne henseende en undtagelse, og det samme
er tilfældet med Københavns metrobyggeri.
De smalsporende industribaner var en væ
sentlig forudsætning for udviklingen af dele af
dansk industri, men også for landbruget og an
lægsbranchen i det hele taget. Titlen og benæv
nelsen industribaner er derfor misvisende, og
faktisk var i hvert fald en af de baner, der ret
indgående er beskrevet i bogen, slet ikke bereg
net til varetransport, men anlagt for at løse et
persontrafikalt problem for funktionærer og ind
satte ved Kragskovhedefængslet. En anden
bane, der er nævnt, havde heller ingen tilknyt
ning til industrien: Den brugtes til transport af
madvogne mellem bygningerne på Middelfart
Statshospital. Bogen handler derfor retteligt om
smalsporsbaner, der ikke har været benyttet til
almindelig, offentlig jernbanedrift. Det gør det
også lettere at forstå, hvorfor normalsporede in
dustribaner, deres begrænsede antal taget i be
tragtning, ikke er medtaget, hvilket ellers ville
have været rimeligt i en bog om industribaner.
Det er heller ikke industriens og landbrugets
historie der fortælles med særlig henblik på
dækningen af transportbehov og banernes be
tydning for disse erhverv. Målet med bogen har
været at give oplysninger om banerne med hen
blik på deres lokalisering, funktionsperiode og måde. Bogen har først og fremmest karakter af
at være en opslagsbog, hvor især jernbanehisto
risk, men også lokalhistorisk interesserede vil
kunne finde oplysninger om de baner, der har
været i deres område. Nogen fuldstændig regi
strant over smalspor er der dog ikke tale om.
Mange anlæg kunne flyttes, og i afsnittene om
de permanente angiver forfatteren, at han »kun«
har anført eksempler. I hvilket omfang eksem
plerne alligevel, bl.a. takket været det enorme
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billedmateriale, dækker hele spektret, er lidt
uklart.
Bogen er næsten overforsynet med billeder,
der ikke alle er egnede til publicering. Dog rum
mer den også nogle charmerende farvebilleder
af en transportform, der ikke har fyldt meget i
den historiske bevisthed. Men den foreliggende
bog, der nok mest henvender sig til entusiaster,
må dette emne siges at være udtømt.
Steen Ousager

Søren Federspiel: Arbejdsmænd - i
D anmarks ældste industriby, udgivet
af SiD Frederiksværk, 1998, 150 s.
De røde faner bliver luftet flittigt i disse år, når
stribevis af fagforeninger landet over kan fejre
deres 100 års beståen. Det bliver ofte markeret
med en jubilæumsbog, der kan være af meget
varieret kvalitet. Til de absolut bedre af slags
hører historikeren Søren Federspiels bog, der er
udsendt i anledning 100 års fødselsdagen for
SiD’s lokalafdeling i Frederiksværk.
Arbejdsmændenes historie i Frederiksværk
kan føres langt tilbage. Allerede i 1700-årene tog
den enevældige kongemagt initiativ til anlæg
gelsen af de første industrielle virksomheder i
Frederiksværk. Senere blev virksomhederne
privatiseret. I slutningen af 1800-tallet gennem
levede den nordsjællandske by en modernise
ringsproces, der på godt og ondt omformede ind
byggernes dagligdag. Også fagbevægelsen duk
kede op. I mange år lykkedes det dog arbejdsgi
verne at holde fagforeningerne borte - bl.a. fordi
der blev oprettet syge- og begravelseskasser, der
kunne tage toppen af den sociale uro. Først i
1897, da jernbanen kom til Frederiksværk, be
gyndte de første arbejder agitatorer for alvor at
opsøge byen. Overalt var fagbevægelsen ved at
tage form, og med oprettelsen af Dansk Arbejds
mands Forbund i 1897 blev der sat skub i be
stræbelserne for at skabe en lokalafdeling i Fre
deriksværk. Med hjælp fra forbundets formand
M.C. Lyngsie blev Arbejdermændenes Forbund
for Frederiksværk og Omegn stiftet i 1898.
Organiseringen af arbejdsmændene var i be
gyndelsen vanskelig. Også i Frederiksværk
hændte det, at en arbejder blev fyret, fordi han
meldte sig ind i fagforeningen. Og lønningerne
gav grund til mange bryderier. Bogen er et styk
ke lokal fagforeningshistorie, men øjnene holdes
hele tiden åbne, så udviklingen sættes ind i et
større perspektiv - både lokalt og nationalt. Bo
gen bliver således en slags lokalhistorie, hvor
arbejdsmændene i Frederiksværk er det centra
le omdrejningspunkt - og bogen kan derfor med
fordel læses af andre end de jubilerende arbejds
mænd. Bogen fortæller om de lokale konsekven-
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ser af storkonflikten 1899, anlæggelsen af Det
Danske Stålvalseværk, fremmedarbejdernes
indtog i 1960’erne og meget, meget mere.
Perspektiveringen er en af bogen klare styr
ker. Her får lokalhistorien udsyn. Men i denne
konsekvens kommer også svagheder til syne.
Det kan virke besynderligt, at læseren skal høre
om syndikalisterne, når man i næste linie kan
læse, at de ikke spillede nogen rolle i Frederiks
værk.
I modsætning til mange andre jubilæums
skrifter har Federspiels bog en række noter. Det
er sikkert nødvendigt, at lade jubilæumsbøger
have et videnskabeligt apparat, så man kan
tjekke oplysningerne efter i sømmene, hvis den
ne genre skal give faglig status. Her får vi dog
både i pose og sæk, idet bogen både har slutno
ter og kildehenvisninger inde i brødteksten.
Løbende i teksten bringes små erindringsklip
som et krydderi til den kronologiske fremstil
ling. Disse erindringer er utroligt levende, un
derholdende og spændende. Følgende kan tjene
som eksempel: »Det var formandens kone, der fo
retog kontrollen og eventuel arbejdsanvisning, og
det faldt ikke altid i medlemmernes smag. Fru
Larsen var meget proper. Det måtte ikke trædes
på dørtrinet i køkkengangen, og gjorde man det,
vankede der skældud. Derfor fik hun sat et lille
vindue i bagsiden a f huset, således at de ledige
medlemmer kunne stikke deres kontrolkort ind
uden at træde på dørtrinnet«. Sidste del af bogen
består næsten udelukkende af interviews og
erindringer, som bl.a. er et resultat af et erin
dringsværksted på Esbjerg Højskole. På den
måde bliver udviklingen gennem de sidste 25 år
fortalt af arbejdsmændene selv.
Bogen fremlægger ingen tese, et nyt fortolk
ningsperspektiv på arbejderbevægelsens histo
rie, og gennemfører ingen nådesløs argumenta
tion herfor. Det ligger simpelt hen ikke i jubi
læumsbogsgenren, og bogen kan sagtens klare
sig uden det! Bogen holder sig til den populære
og uformelle fremstillingsform. Den giver en so
lid kronologisk skildring af en lokal fagforenings
historie og er rigt illustreret.
Johnny Wøllekær

Jørgen Kjær Hansen: Aarhus Glas
værk. E t industrieventyr fra århund
redskiftet, Århus Byhistorisk Udvalg, i
samarbejde med Erhvervsarkivet,
1999, 145 s., ill., 250 kr.
Det er elementært tiltrækkende at se tilbage på
tilstande ved sidste århundredskifte, fx på loka
le industrivirksomheder, deres produktion, men
nesker og miljø. Her har glasindustrien meget at
byde på. Det var en brydningstid med eksperi

menter og industrieventyr, der ikke altid endte
godt. Det var - ganske genkendeligt hundred år
efter - rationaliseringens og fusionernes tid.
Arhus byder her på en markant historie i form
af glasværket på Ole Rømersvej, som kun fra
1898-1902 klarede at være selvstændigt. Heref
ter blev det fusioneret med Fyens Glasværk i
Odense og senere tillige Kastrup Glasværk. Det
blev lukket i 1927, da flaskeproduktionen på
stedet ikke mere var konkurrencedygtig. Byg
ningerne blev revet ned i 1980 - til fordel for
vuggestue og ældreboliger.
Historien om glasværket i Århus har ikke før
været fortalt samlet, vel bl.a. fordi der ikke er
bevaret virksomhedsarkiv fra den korte selvstændighedsperiode. Men på basis af et solidt
kendskab til glas, glaslitteraturen og materiale
fra Kastrup Glasværk samt kilder til virksom
hedshistorie i Erhvervsarkivet er opgaven taget
op af Jørgen Kjær Hansen og Århus Byhistori
ske Udvalg. Resultatet er blevet særdeles indby
dende: Bogen er indbundet i smukt grå-blåt stift
bind med prøver på flasker og kunstglas i grønt
på forsiden. Hele bogen er vel illustreret i sort
hvid og farve, og illustrationerne er ikke kun til
pynt, men i sig selv god dokumentation for ar
bejdsprocesser og design. Tyngden i fremstillin
gen er klogt nok lagt på de fire selvstændige år
omkring århundredskiftet, da »eventyret« be
gynder og slutter. Der er disponeret, så man
straks kan slå ned på virksomhedshistorien,
herunder arbejdere og arbejdsvilkår, eller på
produktionen, herunder den kunstindustrielle
ende af den. Vedrørende arbejdsforholdene gør
man klogt i at supplere med litteratur, der går
tættere på børnearbejde og de ulykker, der også
må have forekommet i denne branche. Den tra
ditionelle håndværker-gemytlighed er betonet i
denne fremstilling, hvilket kan skyldes, at det er
de lyse sider, der træder stærkest frem i de erin
dringer, som også er en væsentlig del af bogens
kildegrundlag.
Der var ikke mangel på glasværker i Dan
mark i slutningen af forrige århundrede - seks
værker var i drift - så hvorfor skulle Århus have
et sådant? Jo, byen var i vækst, og de rette for
bindelser til Aalborg Glasværk og eksistensen af
en petroleumsforurenet grund i Århus bar ideen
igennem for familien Wulff m.fl. Anlægget og
staben med stærkt böhmisk-tysk præg blev ikke
problemet, faget var internationalt dengang,
men en uprofessionel ledelse, der overproducere
de og navnlig ikke havde begreb skabt om mar
kedsføring. Kunstglasset slog fejl, selv om de be
varede (og viste) vaser og lampeglas mv. tyder
på, at man prøvede at følge de nyeste smagsret
ninger. Det endte med, at A/S De forenede Glas
værker, som var domineret af Frederik L. Hey,
Fyens Glasværk tog over. Herefter var det slut
med jugend-blomstrede vaser fra Århus. Nu
gjaldt det alene de stadig mere standardiserede
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flasker til mælk, vand og øl. Men med forsøgene
med kunstglas og nye teknikker fik værket varig
betydning for dansk glas, konkluderes der for
sigtigt.
Der er grundige litteratur- og kildehenvisnin
ger, men man savner et register og en liste over
fagudtryk, som ikke kan forventes alment kendt
i dag. Alt i alt er der imidlertid tale om en sær
deles nydelig bog, som demonstrerer, at industri
historie kan være en god nøgle til mange sider af
datidens samfund.
Margit Mogensen

Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen:
Spæ nding i fællesskab: I / S Fynsvær
ket 50 år, Odense: I/S Fynsværket,
1999, 304 s., 200 kr.
Elektriske indretninger spiller en afgørende rol
le i vores dagligdag, fra morgen til aften, i hjem
met, under transport, og på arbejdet. Elnettet
sikrer størstedelen af strømforbruget, og dets
udvikling gennem de sidste godt hundrede år af
spejler samfundsudviklingen, nationalt, regio
nalt, lokalt og for den enkelte.
Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen har skre
vet denne jubilæumsbog om Fynsværket, som
blev oprettet for 50 år siden, i 1949. Deres histo
rie starter med elektrificeringen af Fyn, som for
mentlig startede med at Albani bryggeriet i
1882 anskaffede et elektricitetsanlæg til belys
ning på virksomheden. Begrænsningen af elnet
tet til en enkelt virksomhed og til belysning var
reglen i starten. I løbet af det næste halve år
hundrede blev der først oprettet lokale elnet, og
elektriske maskiner begyndte at spille en rolle.
Der blev således oprettet uafhængige bynet i
Odense (1891), Svendborg (1906), Nyborg
(1907), Faaborg (1907) og Middelfart (1910). Den
næste fase var, at bynettene blev udvidet til at
dække tilgrænsende landområder, men der blev
også oprettet en række landelektricitetsværker,
fx i Nørre Aaby (1906) og Brenderup (1912).
I 1920’erne begyndte en centralisering, hvor
små lokale anlæg blev lagt ind under større an
læg. Det var dyrt at producere elektricitet på de
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mange decentrale elværker. Elektriske maski
ner spillede en stadig større rolle, og medvirkede
til stigende brugerkrav til elforsyningens om
fang og forsyningssikkerhed. I 1947 var alle de
fynske købstadsværker sluttet sammen, og der
var etableret forbindelse til de jyske kraftvær
ker. De følgende års politiske strid endte med, at
hele den fynske elproduktion blev centraliseret
på Fynsværket i Odense, som et led i Odenses
udvikling til Fyns dominerende »hovedstad«.
Bogen behandler derefter Fynsværkets bygning,
og dets mange udbygninger gennem det følgen
de halve århundrede.
Det er en omhyggelig og grundig bog, som byg
ger på Fynsværkets og Odense kommunes arki
ver, omend de eneste henvisninger er en liste
over de anvendte danske publikationer og arki
valier. Med andre ord Fynsværket i dens egen
selvforståelse. Bogen medtager både succeserne,
og den mindre flatterende historierne, så som
bestyrelsens studierejse i vinteren 1994 til var
men Brasilien og Florida, som fik en omfattende
pressedækning på Fyn.
Bogen undlader beklageligvis at udnytte de
muligheder, som elhistorien giver for mere ge
nerelt at bidrage til forståelsen for den enkeltes
og samfundets udvikling gennem de sidste hun
drede år. Den internationale forskning gennem
de sidste tyve år har givet en række afgørende
bidrag til forståelsen af elektricitetens rolle i de
industrialiserede samfund, fx. Thomas P. Hug
hes, Networks of Power. Electrification in We
stern Society (1983) og David E. Nye, Electrify
ing America. Social Meanings of a new Techno
logy (1990) (David Nye er professor i Odense på
Syddansk Universitet). En mulighed var syste
matisk behandling af de fynske øers ektrificering. En anden mulighed var Fynsværkets rolle
i skabelsen af den fynske region - og videre
denne regions fusion i større enheder. I den sid
ste forbindelse er det bemærkelsesværdigt, hvor
ringe en rolle, bogen tillægger den jysk-fynske
elværksorganisation ELSAM, der blev oprettet i
1956. Begge historier belyses ud fra Odense-arkiver. Fynsværkets regionsmæssige rolle er så
meget vigtigere, som vi i disse år med elforsy
ningens liberalisering er på vej til elforsynings
regioner, der går ud over Danmarks grænser.
Lars Heide
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