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Taskenspilleren og den danske nation
Historien om et slagsmål og et parti billard, der aldrig blev spillet 
Ulrik Langen

Fortid og Nutid, decemmber 2005, s. 243-260

En italiensk tryllekunstner, en jødisk tapetfabrikant og en m ährisk officer 
er hovedpersonerne i denne skildring af et temmelig ophedet kulturmøde 
ved et billardbord i 1781. Gennem denne begivenhed skitserer artiklen 
forskellige modsætninger og grænser i 1780’ernes København. Men artik
len handler også om, hvilke følelser en italiensk tryllekunstners besøg i 
København kunne afstedkomme, og hvordan hans skikkelse kunne bruges 
af vidt forskellige personer til vidt forskellige ting.

Ulrik Langen, f. 1966, ph.d. i historie, adjunkt ved Institu t for Historie, 
K ultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet (Odense). Ulrik 
Langen arbejder med europæisk kulturhistorie i forskellige afskygninger 
prim ært inden for perioden 1650-1850 og har senest publiceret monogra
fien Revolutionens skygger Franske emigranter og andre folk i København 
1789-1814, Lindhardt og Ringhof, 2005

En italiensk matematik- 
og fysikprofessor

Magi, tryllekunster og fysiske ekspe
rimenter havde et stort publikum i an
den halvdel af 1700-tallet. Rundt om
kring i Europas hovedstæder sysledes 
flittigt med elektricitet, magnetisme, 
optiske fænomener, mekaniske installa
tioner og alskens eksperimenter af vidt 
forskellig beskaffenhed. Der var ikke 
klare grænser mellem, hvad man i dag 
ville kalde egentlige naturvidenskabe
lige forsøg og det rene trylleri, mellem 
fidusmageri, mirakler og elementær fy
sik. Der lå en fælles begejstring, nysger
righed og undren bag, hvad enten det 
var magnetisme eller korttricks. Oplys
ningens glød besjælede fascinationen af 
alt det herlige, der kunne lade sig gøre. 
En anden fællesnævner var, at aktivite
terne i vid udstrækning opfattedes som 
underholdning. Mange beskæftigede sig 
naturligvis med naturvidenskab på et 
udforskende og professionelt plan, men

ikke få brugte kun fysikken til at mun
tre sig med. Og den almindeligt interes
serede borger kunne i tidens mange fy
siske instruktionsbøger finde hjælp til 
selv at gøre sine eksperimenter og ud
øve ”naturlig magi”. I Danmark kunne 
man i værker som Andreas Svendsens 
Naturlig Magie, eller Naturens og Kun
stens lønlige og underfulde Virkninger, 
fremsat i adskillige elektriske, magneti
ske, mekaniske og optiske Kunster, hvis 
tre bind udkom i årene 1794-97, læse 
beskrivelser af forsøg og eksperimenter, 
der kunne foranstaltes af enhver med de 
rette remedier. Desuden fandtes i vær
ket nydelige grafiske fremstillinger som 
hjælp til bygningen af mekaniske appa
rater som eksempelvis Den lichtenbergi- 
ske Elektrisermaskine. I Den naturlige 
Magie eller Hexekunst af Nicolaj Bötcher 
fra samme periode, kunne man læse be
skrivelser af lignende eksperimenter og 
kunster. Disse værker udgjorde en del af 
en almindelig europæisk strømning, der 
med afsæt i oplysningen havde gjort na
turvidenskab til en yndet beskæftigelse
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for almindelige mennesker. I Frankrig 
klagede man eksempelvis over, at inte
ressen for naturvidenskab helt havde 
fjernet opmærksomheden omkring litte
ratur og kunst. Folk var besatte af vi
denskab og af forestillingerne om alt, 
hvad videnskaben kunne frembringe af 
hjælpemidler til menneskene; elastisk 
fodtøj, så man kunne gå tørskoet på van
det, instrumenter, der kunne give folk 
fuldstændigt nattesyn, elektrochokku
re mod sengevædning og alskens typer 
evighedsmaskiner.1

Opfindsomme fysikere og hvide ma
gikere havde kronede dage. En af peri
odens kendteste magikere var italiene
ren Giovanni Guiseppe Pinetti.2 Han 
var født omkring 1750 i byen Orbetello 
i Toscana. Tidligt begyndte han at eks
perimentere med fysik og naturlig magi. 
Pinetti fandt ud af, at han kunne bruge 
sine evner til at tjene penge på den ud
bredte interesse for fysiske og magiske 
kunster. Fra sit tyvende år var han der
for begyndt at optræde med sine numre 
rundt omkring på Roms pladser. Pinet- 
tis erklærede forbillede var den beryg
tede grev Cagliostro, der slog sine fol
der ved de europæiske hoffer som læge 
og mirakelmager. Ved at raffinere sine 
tricks, afpudse sit image og iscenesætte 
sine optrædender med mange forbere
delser fik Pinetti snart opbygget et ry og 
et publikum. Efter en tid blev det dog for 
trangt for Pinetti i Rom. Han måtte søge 
nye græsgange og påbegyndte en rejse, 
der skulle føre ham vidt omkring. Ad
skillige europæiske fyrstehuse og hoffer 
fik besøg af Pinetti med hans magiske 
show. Snart begyndte han desuden at 
præsentere sig som fysik- og matematik
professor -  endda med en lidt uigennem
skuelig adels- og riddertitel; Guiseppe 
Pinetti de Willedal de Merci, chevalier 
de l’Ordre-Mérite de Saint-Philippe. Al
tid iført dyre klæder og militære ordner 
lod han sig transportere rundt i en flot

karet med to hvide heste som forspand. 
Rejsen førte ham også til København. 
Sammen med sin kone og en tjener an
kom han til byen i sin statelige vogn. Det 
var i sommeren 1781. På det tidspunkt 
var Pinetti godt på vej til at opbygge sin 
position som en af Europas førende ma
gikere.

Ved sin ankomst til København hav
de Pinetti fået tilladelse til at opføre 
sine shows. Der var faktisk tale om en 
undtagelsesvis dispensation, for egent
lig var det forbudt for tryllekunstnere 
som Pinetti at opholde sig i kongeriget. 
En forordningen af 21. marts 1738 fast
slog, ”at ingen Comoediant-Spillere, Li
nie-Dansere, Tasken-Spillere ... sig udi 
Danmark eller Norge maae indfinde, for 
deres Spil og Exercitier der nogensteds, 
enten i husene eller paa publique Steder, 
at forestille og øve”. Tilsyneladende var 
de lokale myndigheder ikke altid så nø
jeregnende med at afvise de indrejsen
de gøglere. Ellers havde det sikkert ikke 
været nødvendigt for regeringen at ind
skærpe forordningen flere gange i løbet 
af århundredet.3 Med forordningen af 
27. oktober 1773 udvides og præciseres 
det tidligere forbud. Desuden motiveres 
forbudet i forordningen. Skuespillere, 
linedansere, taskenspillere og lignende 
skulle holde sig borte, ”da slige Omlø
bere kuns søge at udsu[g]e Undersaat- 
terne og bringe dem til, paa en unyttig 
Maade, at udgive deres Penge, dem de 
siden føre ud a f Landet”.4 Den opfattel
se nød tilsyneladende en vis udbredel
se. Historikeren P.F. Suhm havde no
teret, at de mange omrejsende gøglere, 
som ”vor Tids Letsindighed gav lov til at 
spille saa meget”, ikke ville andet end at 
”trække vore Penge bort”.5 Det handlede 
altså om penge i sidste ende. Undersåt
ternes penge. Og hvad manglen på dem 
kunne føre til.

For at råde bod på denne ”udsugelse” 
fandtes en ældre bestemmelse, der sag-
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de, at tilrejsende i særlige tilfælde kun
ne få lov til at optræde med deres kun
ster, hvis de gav en del af indtægterne 
til de fattige. I København skulle en til
ladelse indhentes hos Magistraten, som 
så bestemte hvor meget af den optræ
dendes profit, der skulle gå til de fattige. 
Det var, hvad Pinetti gjorde. I første om
gang blev han bevilget fire optrædender, 
senere yderligere to.6 På rådhuset var 
Magistraten dog i tvivl om, hvorvidt Pi
netti faktisk betalte sine pligtige bidrag 
til fattigkassen. Derfor henvendte man 
sig til politimester Christian Fædder for 
at høre, om Pinetti nu også betalte, som 
han skulle.7 Efter nogle forespørgsler og 
lidt trækken i langdrag, hvor intet kom 
for dagen, greb overhofmarskal og ge- 
hejmeråd Schack ind. Han var leder af 
fattigkassen og var derfor opsat på at 
inddrive pengene. Han skrev til politi
mester Fædder, at da det kunne formo
des, at Pinetti ved sine seks opvisninger 
havde fået ”anseelige Fortienester”, hav
de Hans Majesæt ”allernaadigst behaget 
at paalægge ham en Afgift a f Tyve Rigs
daler”, som politimesteren skulle opkræ
ve og som skulle anvendes til ”Beste for 
Stadens Fattige”.8

På Fredensborg

Grunden til at overhofmarskal Schack 
kendte til Pinetti og hans dispensation 
var, at italieneren havde optrådt ved 
hoffet og vundet stort bifald. I disse år 
rykkede hoffet under enkedronning Ju
liane Marie og arveprins Frederiks fø
rerskab hver sommer til Fredensborg 
Slot. Der afholdtes talrige tafler og som
merfester i slotshaven med friluftsko- 
medier og -koncerter, fyrværkeri og op
trædender til ære for herskaberne, der 
blandt andet kunne overvære løjerne 
fra loger indrettet i kinesiske lysthuse.9 
Over tre aftener -  12.-14. juli -  havde

Pinetti vist sine kunster for de kongeli
ge og hoffet. Det foregik i den såkaldte 
marskalstue. Den første aften efter taf
fel og statsråd havde Pinetti i halvanden 
time underholdt de kongelige herskaber 
og højeste rangspersoner -  i alt omkring 
40-50 mennesker. De to næste aftener 
var publikum blevet udvidet. Man hav
de tilladt kammertjenere og hofansatte 
-  ”dog ikke nogen a f Deres Koner eller 
Børn” -  at overvære opvisningerne. De 
to aftener havde Pinetti fået hjælp til 
opvisningerne fra sin kone.10 Hvad hans 
program på dette tidspunkt bestod af, er 
ikke til at vide. Måske havde han vist, 
hvordan han kunne få blomster til at 
ændre farve, hvordan han kunne sluk
ke og tænde et lys uden brug af ild eller 
vende kort uden at bruge hænderne. Det 
kan også være, at han medbragte en af 
sine mekaniske installationer, som han 
et par år senere lod sig afbillede med. 
Eksempelvis Le Petit Ture, en meka
nisk dukke, der efter ordre fra sin herre 
kunne bevæge sig og gætte et tilfældigt 
udtrukket spillekorts værdi og kommu
nikere det til publikum ved hjælp af en 
højlydt banken. I øvrigt kunne dansker
ne nogle år senere selv lære sig nogle af 
Pinettis mere simple numre, da en kø
benhavnsk bogtrykker udsendte det lille 
skrift Approberede Experimenter compo- 
nerede a f den berømte Professor Mathe- 
maticus Hr. Joseph Pinetti, en Romer. 
Andre numre fik Pinetti lejlighed til at 
beskrive i bogen Amusements physique 
et différents experiences divertissantes, 
composées et exécutées tant å Paris que 
dans les diverses Cours de l’Europe, der 
udkom i 1784 i Paris og siden kom i flere 
oplag og oversættelser. Det kan tænkes, 
at Pinettis optrædener for kongefamili
en især vakte begejstring hos den sinds
syge Christian VII, der havde en forkær
lighed for narrestreger og selv kunne 
finde på at optræde med improviserede 
spilopper.11
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Pinetti i aktion med flyvende spillekort og fyrværkeri.
Le Petit Ture står på bordet i midten klar til at gætte kort.
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Pinetti var ikke uvant med skepsis og 
problemer med misfornøjede tilskuere til 
hans kunster. Og mange gange gjordes 
ihærdige forsøg på at afsløre hans num
re. En fransk konkurrent ved navn Hen
ri Decremps skulle senere i Paris søge at 
afsløre Pinetti ved et stort arrangement. 
Det mislykkedes dog, og Decremps måt
te bede italieneren om forladelse. Hvil
ket han da også fik til publikums store 
tilfredshed. Senere udgav Decremps et 
værk (La Magie blanche dévoilée, 1784), 
hvori han søgte at underminere hele Pi- 
nettis magiske program. I Berlin hav
de en professor Johann Vilhelm Andre
as Kosman tillige i en artikelserie søgt 
at afsløre Pinettis numre. Kosman ud
sendte senere bogen Des Ritters Pinetti 
de Merci physikalische Belustigungen 
oder Erklärung der Sämmtlichen in Ber
lin ausgestellten Kunststücke desselben. 
Dette ligger dog et par år senere end Pi
nettis ophold i København. De evige for
søg på at bringe ham i forlegenhed var 
et grundvilkår for en tryllekunstner og 
charlatan som Pinetti. Sådan havde det 
vel altid været. Så den slags vanlige og 
forudsigelige modstand skulle ikke for
hindre ham i at få så meget som muligt 
ud af sit ophold i København. Pinetti 
havde nemlig ikke kun talent for at un
derholde med fysiske eksperimenter og 
magiske opvisninger. Han kunne også 
spille billard. Rigtig godt endda. Derfor 
ville han supplere sine indtægter fra de 
fysiske kunster med nogle billardopvis
ninger. Den 27. august indrykkede han 
en annonce i Københavns mest læste 
avis, Adresseavisen. Han havde erfaret, 
som det hed i annoncen, at der i Køben
havn fandtes ”store Liebhavere a f Bil
lard”. Pinetti tilbød at spille mod byens 
billardentusiaster -  endda på en helt be
stemt måde. Alt hvad hans modspillere 
kunne forrette med hænderne ville han

gøre efter. Med fødderne. Havde nogen 
lyst til at spille med ham på den måde, 
skulle man blot henvende sig i hans logi 
og aftale nærmere.

Som Pinetti selv stammede den mo
derne form for billardspil fra Italien. Si
den slutningen af 1600-tallet, hvor bil
lardspillets popularitet var ganske tilta
gende, havde man udviklet og raffineret 
spillet. Især under fransk indflydelse 
havde flere spiltyper udviklet sig. De 
mest almindelige var partispillet, å la 
guerre-spillet, carambole og å la ronde- 
spillet, hver med sine specielle regler og 
terminologi.12 Samtidig var spillet gået 
fra at være et udpræget overklassespil 
til at være en almindelig forlystelse på 
værtshusene. Hvornår billard gjorde sit 
indtog i København er usikkert. I 1718 
nævnes det, at en Frederik Boye hav
de spillet billard og drukket på kredit i 
Mikkel Karmarks hus.13 Ved en optæl
ling i 1763 fandtes 19 billardholdere i 
København.14 Da Pinetti små tyve år 
senere satte sin annonce i avisen fand
tes der helt sikkert en del flere. Nogle af 
dem henvendte sig da også til ham. Det 
var dog kun én, der fik en aftale i stand. 
Et par dage efter Pinettis avertissement 
havde vinhandler Andreas de Hemmer 
efter anmodning indrykket en svaran
nonce i Adresseavisen. Han inviterede 
på vegne af nogle københavnske borge
re Pinetti til at komme forbi hans bil
lardstue på hjørnet af Østergade og Skt. 
Jørgensgade og vise sine billardkunster. 
Bag invitationsannoncen stod Johan El
vig, der var ansat som fuldmægtig hos en 
advokat. I en senere forfattet redegørel
se forklarer Elvig, at han og en kreds af 
honnette folk ville have syn for sagn, da 
de anså det for plat umuligt og det rene 
praleri, at nogen kunne spille billard på 
den måde, som Pinetti havde beskrevet i 
sin annonce. Altså med fødderne.
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Billard hos vinhandleren

Ved ottetiden lørdag morgen den 1. sep
tember indfandt Pinettis tjener sig hos 
Hemmer og meddelte, at hans herre vil
le komme kl. tolv for at spille.15 Det ryg
tedes hurtigt i byen, at Pinetti havde ta
get mod invitationen fra Hemmer. Selv 
brugte Pinetti formiddagen med et be
søg hos hofjuveler Jean Francois Fisla- 
ine i Højbrostræde, der havde solgt Pi
netti en dåse. Italieneren havde fortalt, 
at han var inviteret til at spille billard 
hos Hemmer senere på dagen og havde 
opfordret juveleren til at komme og se 
på. Juveleren fulgte opfordringen og var 
senere gået hen til Hemmers. I Store 
Kirkestræde havde Fislaine mødt frisør 
Peter Runge, der havde slået følge med 
ham.

Efter besøget hos Fislaine havde Pi
netti gjort visit hos balletmester Galiot- 
ti, der boede i Store Færgestæde, hvor 
Pinetti også selv logerede. Galiotti -  el
ler Vincenzo Tomasetti, som han rigtig 
hed -  var fra Firenze og var i 1776 ble
vet engageret ved Det kongelige Teater 
som balletmester og danser. Tilstede 
hos Galiotti var også designatør ved tea
teret, Antoine Fugere, danseren Johan
nes Peter Linck og repetitør og violinist 
ved det kongelige kapel, Claus Nielsen 
Schall. Alle arbejdede de sammen med 
Galiotti på teateret -  og Linck dansede 
endda partier med Galiottis kone.16 Pi
netti fortalte gæsterne, at han var in
viteret til at spille hos Hemmer og bad 
dem om at komme og overvære spillet. 
Pinetti forlod derpå selskabet for at gå 
til Hemmers billardstue, der kun lå et 
stenkast derfra. Kort efter var alle und
tagen Galiotti fulgt efter.

Ved middagstid gik Pinetti ind ad dø
ren til Hemmers billardsalon. En del 
mennesker var forsamlet i etablissemen
tets to rum. Pinetti havde hilst på nogle 
af de tilstedeværende -  blandt andre ju

veler Fislaine, som han jo kort forinden 
havde besøgt. Pinetti spurgte efter Hem
mer. Værten kom Pinetti i møde og præ
senterede ham for nogle af de omkring
stående. Alt foregik med udsøgte høflig
heder, men tilsyneladende også med lidt 
sprogvanskeligheder. Man talte sam
men på fransk og ”gebrokken Tydsk”, 
som én nævner. Værten fulgte Pinetti 
ind i det bagerste rum, hvor billardbor
det stod, mens stadig flere besøgende gik 
ind ad døren hos Hemmers. Til sidst var 
-  ifølge Hemmer -  næsten to hundrede 
københavnere til stede, alle nysgerrige 
efter at se denne Pinetti og hans billard
spil. På grund af annoncen havde snak
ken gået i dagene forinden, og i løbet af 
formiddagen den 1. september havde 
mange besluttet sig for at lade vejen gå 
forbi Hemmers efter at have hørt om Pi
nettis tilsagn om at spille.

Henne ved billardbordet i den bager
ste stue blev Pinetti præsenteret for den 
60-årige jødiske tapetfabrikant og ga
lanterihandler, Abraham Moses Hen- 
riques. Henriques og Pinetti hilste pænt 
på hinanden og udvekslede nogle be
mærkninger. Det lå ligesom i luften, at 
Henriques skulle spille med Pinetti. Så
dan ville de omkringsstående det i hvert 
fald gerne. Inden de nåede så langt som 
til at spille, opstod der uenigheder. Det 
er ikke helt klart, hvem der tog initiati
vet, men snart var spørgsmålet om pen
ge kommet op. I følge flere vidner gjorde 
Pinetti det klart, at han ikke ønskede at 
spille med en indsats under 1000 rigsda
ler -  altså en formue. Andre mente, at 
det var agent Henriques, der først stil
lede forslaget om at spille om penge, og 
at Pinetti havde afslået. Billardholder 
Hemmer forklarede efterfølgende, at den 
oprindelige aftale var, at de tilstedevæ
rende skulle lægge en dukat hver og så
ledes lave en pulje, der skulle spilles om. 
Efter sigende havde Pinetti allerede ved 
en tidligere lejlighed sagt, at han ikke
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spillede om småbeløb. En billardholder 
Schimmelhag fra Christianshavn havde 
således nogle dage tidligere opsøgt Pi- 
netti for at få ham til at spille i sit etab
lissement efter at have set hans annonce 
i Adresseavisen. Da Schimmelhag havde 
forklaret, at han højst ville tillade spil 
for en rigsdaler, måske en dukat, havde 
Pinetti svaret, at han ikke ville ”gaa her 
fra det Sted hand stod hen til Døren for 
en Ducat, og 100 Ducater var det ringeste 
hand spillede om”.

De tilstedeværende hos Hemmer var 
i deres efterfølgende forklaringer lidt 
uklare omkring spillebeløbet og om
stændighederne ved væddemålet. Og 
det med god grund. Siden 1753 havde 
alle typer spil om penge nemlig været 
forbudt, hvad enten det var i ”et Værts-, 
Viin-, Thee-, Billard-, Herberg- og an
det publique Huus” eller privat.17 Der
for galdt det om så vidt som muligt at 
fralægge sig ansvaret. Forbudet var, 
som den tidligere nævnte forordning om 
gøglere og taskenspillere, motiveret af 
sociale og økonomiske betragtninger. I 
indledningen til forordningen om spille
riet understreges, at ”utilladelig og op
trækkersk Spil” efterhånden har taget 
overhånd i København med den konse
kvens, at ”endeel a f Undersaatterne og 
fornemmelig unge Mennesker ofte rui
neres, ja bringes til Bettelstaven”. Der
for var man nødt til at forbyde al slags 
spilleri om penge ”af særdeles Omhue 
for Under saatterne, og for at betage de 
Skrøbelige iblant dem slig Anledning til 
at forøde det, de have erhverve”. Forbu
dets socialpolitiske sigte var ikke til at 
tage fejl af.

Der opstod en smule uro blandt de til
stedeværende omkring billardbordet hos 
Hemmer, da Pinetti stillede sit påståede 
krav om en minimumsindsats på 1000 
rigsdaler. Men agent Henriques greb til 
lommen og smed 1000 rigsdaler i ban
kosedler på billardbordet. Pinetti blev

åbenbart lidt forlegen over Henriques 
resolutte initiativ. Nu skulle han jo selv 
præstere et lignende beløb som indsats. 
Pinetti ville dog -  inden han selv skulle 
lægge penge på bordet -  vise Henriques 
hvilken måde, der skulle spilles på. Pi
netti lagde nu en bal på kanten af bil
lardbordet og greb derefter en stol. Han 
gik ind i den første stue, stillede stolen 
og placerede en anden bal på stolens 
sæde. Han forklarede, at Henriques med 
køen skulle støde til ballen på stolen, så 
den fløj gennem luften og slog den anden 
bal af billardbordet. Pinetti ville så gøre 
det samme. Selskabet lo ad forslaget, og 
Henriques sagde, at han ikke ville være 
med til det. Jamen, det kunne også fore
gå på en anden måde, forklarede Pinetti 
og placerede en bal på gulvet ved siden 
af stolen. Dernæst foreslog han Hen
riques at lægge sig på gulvet og med 
køen støde ballen gennem luften, ind i 
den anden stue og slå ballen af bordet. 
Pinetti ville til gengæld lave det samme 
stød med fødderne.

Pinettis forslag skabte forundring og 
moro. Selskabet lo, men nogle begynd
te at ”brumle”. På tysk forklarede Hen
riques, at han ikke var nogen tasken
spiller, men hvis Pinetti ville spille, som 
han havde proklameret i avisen, så lå de 
1000 rigsdaler dér på bordet. Pinetti sag
de derimod, at når Henriques ikke ville 
spille med på den viste måde, så kunne 
han bare lade være. Nu blev Henriques 
irriteret og spurgte Pinetti, hvorfor han 
forsøgte at narre ham og hele publikum. 
Henriques krævede, at italieneren skul
le spille et parti. Pinetti svarede med ad
skillige grovheder og kaldte Henriques 
for en nar. Fordi selskabet havde leet 
af Pinettis forslag, ”gav hand sig til at 
springe omkring gav højt Latter Skriig 
fra sig og med saa besynderlige Gebær
der at alle nærværende derover moque- 
rede sig”. På fransk var Pinetti begyndt 
skælde og smælde - og ”giorde adskillige
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Mundingen a f Østergade set fra Kgs. Nytorv ved aftentide. Lidt nede ad gaden til venstre på 
hjørnet a f Skt. Jørgensgade lå Hemmers etablissement, hvor Pinetti mødte op den 1. september 
1781 kl. 12 for at spille billard. Skt. Jørgensgade findes ikke længere. Billedet er malet a f Jens 
Bundsen i 1788. Københavns Bymuseum

Grimatzer og Besværgelser”. Mange af 
de tilstedeværende forstod ikke fransk, 
men mente at kunne fornemme, at det 
var ganske fornærmende sager, der kom 
ud af hans mund. En forklarede, at Pi
netti hele tiden havde råbt ”ba, ba, ba, 
ba” til alt, hvad der blev sagt til ham. I 
det hele taget ”anstillede [han] sig som 
et Menneske der var Gal og meget Grov”. 
Hans i de omkringståendes øjne ufor
skammede opførsel var ved at blive for 
meget. Flere af gæsterne omkring bil
lardbordet kunne mærke, at det var ved 
at trække op til ballade. Nogle valgte 
derfor helt at forlade Hemmers etablis
sement, andre gik ind i den første stue 
for at holde sig lidt på afstand. Én for
klarede således, at han gik hen og drak 
en halv pægel vin, da der begyndte at

blive ”Tummel i Stuen”.
Uenigheden bestod efter alt at døm

me i fortolkningen af Pinettis annonce. 
Mange i selskabet mente, at Pinetti ikke 
kunne leve op til det, han havde lovet i 
annoncen, hvor han tilbød ”Liebhavere 
og Kiendere [af billardspillet] at spille og 
sætte imod dem, og alt hvad de derved 
med Hænderne forretter, vil han uden at 
bruge samme forrette med Fødderne” og 
han havde tilføjet at være beredt til ”at 
sætte og spille saa høyt man forlanger”. 
Det var derfor ikke uden for annoncens 
ordlyd at bede Pinetti om at spille et 
reelt parti -  og hvad andre kunne for
rette med hænderne, skulle han forret
te med fødderne, som han selv havde 
skrevet. Da flere havde gjort disse ind
vendinger mod Pinetti, havde han sva-
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ret, at de ikke skulle ”raisonnere”. Nogle 
i selskabet havde sagt til italieneren, at 
Henriques var kendt som en respektabel 
mand her i byen, og at Pinetti derfor ikke 
kunne tillade sig at opføre sig sådan. Ja, 
hele selskabet var faktisk honnette folk, 
hvilket gjorde hans opførsel endnu mere 
utilstedelig. En tilskuer havde på fransk 
sagt, at Pinetti i henhold til annoncens 
ordlyd burde spille med Henriques. Men 
på grund af Pinettis ”brusende og meget 
grove Opførsel” havde han set sig nødsa
get ”til at bortgaae ind i den anden Stue 
for ikke at risquere nogen insulter a f sligt 
et Menneske”.

Ørefigner

Gottlieb Leberecht Stubenrauch -  en of
ficer af mährisk adelsslægt -  havde op
holdt sig ved billardbordet siden Pinetti 
ankom. Et par dage tidligere havde han 
læst annoncen i Adresseavisen. Siden 
havde han været meget interesseret i 
at se, hvad Pinetti kunne vise. Han var 
derfor taget hen til vinhandler Hemmer 
i følgeskab med et par venner; en arki
tekt Lillie og fuldmægtig ved Rentekam
meret, Hans Michael Arenkilde. Han 
havde overværet hele episoden ved bil
lardbordet og var blevet skuffet over, at 
Pinetti endnu ikke havde spillet bare en 
smule billard. Da Pinetti afviste at spille 
et reelt parti billard og begyndte at råbe 
ad de tilstedeværende, havde Stuben
rauch blandet sig. Pinetti burde i sin an
nonce have ladet folk vide, at han ikke 
ville spille ordentlig billard, men kun 
gøre kunster, bemærkede Stubenrauch. 
Pinetti svarede med at kalde også Stu
benrauch en nar. Det fortælles, at Pinet
ti over for Stubenrauch havde ”viist sig 
grov og usædelig ved at skiælde og vræn
ge Mund”. Stubenrauch blev fornærmet 
og opbragt, som han selv udtrykker det. 
Ja, endda i en sådan grad, at han slog 
Pinetti ”paa Øret”. Pinetti havde forsøgt

undgå flere knubs og få Stubenrauch til 
at falde ned ved at tilbyde ham et glas 
brændevin. Men det havde tilsyneladen
de bare ophidset officeren yderligere, og 
han tog nu Pinetti ”i Haaret og gav ham 
endnu nogle Ørefigener og havde ham 
endnu i Haaret og vilde have ham om i 
Gulvet”. Flere vidner fortæller bekræf
tende, hvordan Stubenrauch havde gi
vet Pinetti nogle ørefigner og siden holdt 
ham fast i håret for at give ham mere. 
Andre havde ikke set optrinnet, men fra 
den første stue blot hørt, ”at det smak” 
inde ved billardbordet. De folk, Pinetti 
havde besøgt samme formiddag og invi
teret til Hemmers for at se ham spille, 
holdt sig alle på behørig afstand af op
trinnet. Ingen kom Pinetti til undsæt
ning.

Efter en stund kom værten Hemmer 
dog til og skilte parterne ad. Da der var 
kommet en smule ro over gemytterne, 
holdt Henriques en mindre tale. Pinetti, 
deklamerede han, skulle kun prise sig 
lykkelig for, at det var skikkelige men
nesker, han havde med at gøre. Andre 
steder kunne han være kommet meget 
galt af sted ved at komme her ”und die 
gantze dänische Nation zum Narren ge
brauchen”. I følge Henriques selv havde 
størstedelen af selskabet klappet ham 
på skulderen efter talen, takket ham 
og sagt, at han var en brav mand. Hen
riques fortæller endvidere med en let
tere hånlig undertone, at Pinetti hav
de bedt om, at man skulle skaffe ham 
en frisør, så han kunne få gjort sit hår 
i stand efter slagsmålet. Et vidne hu
sker, at Henriques havde proklameret, 
at hvis Pinetti et andet sted havde vil
le ”giøre en Nation til Nar”, havde han 
fået for 1000 rigsdaler prygl. Aspektet 
omkring nationens latterliggørelse hen
viste til, at Pinetti gennem sin annonce 
havde henvendt sig til en bred offentlig
hed, som han så havde narret eller lat
terliggjort ved ikke at indfri de ting, han
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havde stillet i udsigt. Den danske nati
on kunne nok også forstås i betydningen 
”det gode selskab”; således var Pinetti 
en gemen svindler, der holdt ordentlige 
mennesker for nar. Der kunne også ligge 
mere i det. Tilsyneladende var man ved 
den efterfølgende undersøgelse af sagen 
interesseret i at komme til bunds i net
op det forhold. Derfor blev flere spurgt, 
om Pinetti havde brugt ”fornærmelige 
Talemaader” om nationen i almindelig
hed eller om selskabet i særdeleshed, og 
hvad disse talemåder bestod i. Det lader 
dog til, at Pinetti ikke talte nedsættende 
om nationen i almindelighed, men at det 
primært var Henriques udlægning. Må
ske havde Henriques som jøde en vis in
klination mod at vise, at han ikke bare 
tilhørte ”den jødiske nation”, som det 
hed i tidens sprogbrug, men også var en 
del af et borgerligt, københavnsk fælles
skab -  ”den danske nation”. Ved at skit
sere Pinettis optræden som en hån mod 
nationen, inkluderede han sig selv i na
tionen. Det vender vi tilbage til.

Det er ikke helt klart, hvornår og 
hvordan Pinetti forlod selskabet. Nog
le forklarede, at han stille og roligt var 
gået ud i et sideværelse med Hemmer. 
Henriques mente, at han var gået af
sides i sideværelset for at få ordnet sit 
hår. Hemmer forklarede, at han havde 
gennet Pinetti ind i et sideværelse, for 
derefter at lukke ham ud af en bagdør til 
Lille Kongensgade. Hvad sagde hoved
personen selv om forløbet? Efter Pinettis 
udsagn havde en af de tilstedeværende 
råbt op om, at man ikke ville vide af den 
slags kunster, som italieneren ville vise. 
Nej, Pinetti havde bare at spille et rigtig 
parti billard -  og han skulle gøre det med 
fødderne. Ellers ville han få hug. Pinetti 
havde forklaret dem, at han i sin annon
ce i Adresseavisen ikke havde lagt op til 
at spille et rigtigt parti, men kun hav
de tilbudt at vise nogle kunststykker. I 
Pinettis udlægning var det først nu, at

agent Henriques trådte frem, lagde 1000 
rigsdaler på bordet og sagde, at Pinetti 
bare havde at spille et parti med ham. 
Lad os følge Pinettis forklaring lidt vide
re: ”En Officer Lieutenant Stubenrauch 
Siger, naar jeg ej ville spille var ieg en 
Nar, og nogle andre raaber da, han skal 
spille eller have Prygl”. Derefter havde 
Stubenrauch slået Pinetti flere gange 
i hovedet. Pinetti forsøgte så godt som 
muligt at afværge Stubenrauchs angreb, 
så ”han ej skulle beskadige mig i An
sigtet”. Men nu havde flere andre taget 
ham i håret, slået og smidt ham rundt, 
så han kun med allerstørste besvær var 
kommet fri og kunne flygte ud af huset. 
Men nogen var løbet efter ham ud på ga
den og havde forsøgt ”at slaae og prosti
tuere ham for heele Folket”. Hans mod
standere fra billardspillet havde endda 
forsøgt ”at faae Pøblen opbragt til at rase 
imod ham”. Heldigvis, fortæller Pinetti 
videre, var han undsluppet pøblen og 
havde siden fået beskyttelse hos politi
mester Fædder. Det er værd at perspek
tivere Pinettis oplevelse lidt: For få dage 
siden havde han optrådt for kongefami
lien på Fredensborg Slot, nu løb han for
slået gennem Københavns gader jagtet 
af en hævngerrig pøbel.

Pinetti var mildest talt oprevet over 
hele optrinnet. Han mente, at hele affæ
ren var aftalt spil fra de indvolveredes 
side. Det er ikke helt til at gennemskue, 
men det er i hvert fald en nærliggende 
mistanke, at det hele ikke var fuldstæn
dig vilkårligt. Samme dag skrev Pinet
ti et brev til kongen, hvori han klage
de over den behandling, han var blevet 
udsat for, og krævede retfærdighed af 
Hemmer, Henriques og Stubenrauch for 
deres opførsel. I et PS tilføjede han, at 
der i løbet af aftenen havde samlet sig 
en truende mængde folk i gaden ud for 
hans logi og smidt sten ind gennem hans 
vinduer. Han mente derfor at være i stør
ste fare. Hans logi i Store Færgestræde
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skulle da også blive udgangspunkt for 
hidsige uroligheder. Men inden vi når 
dertil, må vi spørge, hvordan episoden 
kunne ophede gemytterne i så høj grad. 
Man får hurtigt den tanke, at Pinettis 
”latinske” opførsel virkede forbløffende, 
uforskammet og siden provokerende på 
forsamlingen. Han havde med sin lap
sede fremtoning virket arrogant og ”fin 
på den” overfor billardspillerne. De for
samlede havde i hvert fald meget let ved 
at lade sig udfordre af italieneren og var 
meget hurtige til at fordømme hans op
førsel. Når det kom til stykket forstod 
langt størstedelen af de forsamlede over
hovedet ikke, hvad Pinetti sagde. De 
mente, at de alene på tonen og måden, 
hvorpå Pinetti fremførte sin tale, kunne 
mærke, at italieneren fornærmede dem. 
At Pinetti følte sig godt og grundigt tru
et er der ingen tvivl om. Kunne det ikke 
tænkes, at det var derfor, han gav lyd 
fra sig på en for de forsamlede temmelig 
skinger måde?

Taskenspilleren,
tapetfabrikanten og officeren

Man kan undre sig over Henriques’ rolle 
i optrinnet. Det var den omtalte Johan 
Elvig, der havde taget initiativet til at 
invitere Pinetti til Hemmers billardstue. 
Men Elvig havde ikke gjort meget væ
sen af sig ved billardbordet. Der synes 
derimod at have været en aftale blandt 
de tilstedeværende om, at det var Hen
riques, der skulle føre både køen og or
det. Ellers havde Hemmer ikke ført Pi
netti direkte hen til Henriques, der stod 
klar ved billardbordet. I dette selskab 
synes Henriques at have nydt respekt 
og indflydelse. Mens Stubenrauch var 
en ilter officer, der lod sin frustration få 
afløb i sin brutale behandling af Pinetti, 
var Henriques en fredelig handelsmand, 
der næppe har været kendt for værts

husslagsmål. Hans opførsel ved billard
bordet var da også af en anden karakter 
end Stubenrauchs.

Henriques var født i Fredericia og 
var som 31-årig kommet til København, 
hvor han fik borgerskab i 1752. Han var 
oprindelig garver, men havde slået sig 
på handel med galanterivarer og åbne
de en forretning i Store Købmagerga- 
de. Desuden begyndte han at producere 
tapeter. Fra 1769 var han som såkaldt 
handelsjøde blevet agent for landgreven 
af Hessen, og i 1777 fik Henriques tilli
ge bestalling som kongelig, dansk agent. 
Henriques solgte sine tapeter til landets 
førende kredse og var blevet en velha
vende mand på sine forretninger.18 Hen
riques havde også andre interesser. Et 
par år efter sammenstødet hos Hemmer 
havde han i samarbejde med sine søn
ner -  måske som de første i Danmark 
-  eksperimenteret med ballonflyvning.19 
Henriques var desuden en fremtræden
de skikkelse i det jødiske samfund i Kø
benhavn og tilhørte den såkaldt portugi
siske menighed, der var særligt begun
stiget af regeringen.20 En slags jødernes 
aristokrati, kunne man kalde dem. De 
portugisiske jøder brugte eksempelvis 
deres egne bedestuer rundt omkring i 
byen -  ikke den i 1766 færdigbyggede 
synagoge.21

Henriques brugte ikke Pinetti som 
boksebold, men til at kontrastere sig 
selv og de forsamlede ved at holde en 
tale, hvor italieneren fremstilledes som 
en bespotter af den danske nation. Den 
nation, som Henriques både var en del 
af og var afskåret fra. Den nation, der 
udelukkede jøder fra en række erhvervs
grene, fra at blive medlem af lavene og 
formente dem adgang til kristne skoler 
og læreanstalter. Den nation, der lod jø
der opnå borgerskab, men reducerede 
deres rettigheder væsentligt i forhold til 
kristne borgere.22 Henriques var jøde, 
men der var noget, han ikke var. Han
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Her i Store Færgestræde logerede Pinetti hos divisionskirurg Christian Nikolai Grell i nr. 225. 
Det var også i denne gade, at Pinetti aflagde balletmester Galiotti besøg umiddelbart inden 
hændelsen hos Hemmer. I  løbet a f aftenen den 1. september samlede en større menneskemængde 
sig i gaden og kastede sten mod ruderne til Pinettis værelser. Da Københavns vægtere og politi 
forsøgte at opløse opløbet, flygtede en større gruppe folk over højbroen og ind på Christiansborg 
Slotsplads, der ses for enden a f gaden på illustrationen. På Slotspladsen blev pøblen beskyttet 
a f Livgarden, der formente vægtere og politi adgang til pladsen. Vægtere og politi måtte trække 
sig tilbage under massiv stenkasten fra pøblen på Slotspladsen. Hændelsen udløste en alvorlig 
krise mellem Københavns politimester og de vagthavende livgardeofficerer. Store Færgestræde 
nedbrændte i 1795, og illustrationen er en rekonstruktion a f gadens udseende i 1740’erne, tegnet 
afH.C. Levy i 1882.
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var ikke en af periodens mange fattige 
og illegalt indrejste jøder, der både var 
jagtet af det københavnske politi og af 
mange etablerede jøder blev betragtet 
som en belastning for den jødiske me
nighed i byen. De illegale jøder udgjor
de en ikke lille del af den københavn
ske befolkning. Og der blev flere og fle
re af dem. Menighedens ældste mente, 
at det var et både religiøst og moralsk 
pligtbud at hjælpe de fremmede jøder. 
Derfor måtte menighedens fattigkasse 
punge ud for at brødføde dem. Senere fik 
de ældste også den idé, at menighedens 
medlemmer skulle huse og bespise de 
fattige jøder privat. Det gav anledning 
til store uoverensstemmelser og konflik
ter internt i menigheden.23 Nej, Hen- 
riques var ikke en af de fattige, beskidte 
og fremmedartede jøder. Henriques hav
de penge (hvem gik normalt rundt med 
1000 rigsdaler på sig?), men kunne som 
jøde ikke anvende de gængse finans- 
værktøjer for handelsmænd. I den for
bindelse søgte Henriques i øvrigt i 1783 
Overbankdirektionen om, at de veksler, 
som gode jødiske huse trak på ham, kun
ne blive diskonteret i banken. Han var 
jo trods alt kongelig agent. Der blev gi
vet en foreløbig og begrænset tilladelse, 
men nogle måneder senere udstedtes en 
kongelig resolution, hvori det fastlagdes, 
at ”gode jødiske Huse bør nyde samme 
Ære og Bevaagenhed i Banken som an
dre Købmænd”.24 En sådan ære og bevå
genhed nød Henriques allerede blandt 
de forsamlede hos Hemmer. Her var 
Henriques ikke længere den fremmede. 
Det var Pinetti derimod.

Henriques tale til Pinetti fik direkte 
konsekvenser for italieneren. Opildnet 
af talen og den generelle uvilje mod Pi
netti stimlede en større mængde sam
men foran hans logi samme aften. Man 
ville, som det hedder i flere udlægninger 
af begivenhederne, hævne sig på Pinetti. 
Hvad det var, man ville hævne, er ikke

helt klart. Måske var det fornærmelsen 
mod den danske nation? Hvor om alting 
er, kastede den danske nation sten mod 
Pinettis vinduer, og det hele udvikede 
sig til et opløb af større omfang med dra
belige slagsmål mellem vægtere, borgere 
og livgardeofficerer. Pinetti selv fik poli
tibeskyttelse og kunne ikke opholde sig 
sikkert i København længere. Han blev 
siden bragt til Fredensborg for at være 
uden for den hævngerrige pøbels ræk
kevidde.25 Urolighederne var så omfat
tende, at man efterfølgende nedsatte en 
kommission, der skulle endevende be
givenhederne startende med slagsmå
let ved billardbordet hos Hemmer. Efter 
måneders afhøringer og vidneforklarin
ger fandt man frem til, at ingen rigtig 
kunne dømmes og straffes. Sagen blev 
henlagt.

Hvor fysisk medtaget Pinetti var ef
ter sammenstøddet hos Hemmer er ikke 
til at se ud af materialet. Han havde i 
første omgang fået nogle øretæver. Stu
benrauch vidste, at han ikke kunne bli
ve dømt af de civile domstole for sit over
greb på Pinetti. Han var officer og var 
underlagt militær jurisdiktion. Og han 
vidste også, at det kun var lidt sandsyn
ligt, at en militær domstol ville dømme 
ham for at give en taskenspiller nogle 
flade. Måske havde det også betydning, 
at hans angreb kun havde bestået af øre
figner og et fast greb i Pinettis hår. En 
ørefigen defineredes som et slag med flad 
hånd i modsætning til nævehug, pust el
ler mundslag, der betegnede et slag med 
knyttet næve. Denne skelnen var i sam
tiden dog af mere betegnende end juri
disk karakter. En klar adskillelse mel
lem de forskellige slag fremgår således 
ikke af Danske Lov. I princippet var alle 
typer slag lige strafværdige. Men det ser 
ud til, at man i praksis opretholdt en klar 
adskillelse.26 Desuden var det ikke lige
gyldigt hvem, der gav hvem en ørefigen, 
hvor det skete og med hvilken intention.
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Slog man en kongelig embedsmand, sine 
forældre, en dommer, udenlandske ge
sandters tjenere eller en præst var det 
en alvorlig sag. Skete det i kongens nær
værelse, i kirken eller på kirkegården, 
på tinge eller på vej til tinge var der tale 
om skærpende omstændigheder. Men 
skete det på et værtshus ved et billard
spil og var den forurettede eksempelvis 
en italiensk taskenspiller, var det ikke 
så grov en brøde. Stubenrauch havde da 
heller ikke søgt at nedtone sin udred
ning om angrebet på Pinetti, men hav
de frejdigt forklaret, hvordan han, efter 
at have givet italieneren de første lus
singer, holdt ham godt fast i håret for at 
tvinge ham i gulvet. Da Pinetti havde 
forsøgt at undgå yderligere vold ved at 
tilbyde Stubenrauch et glas brændevin, 
havde officeren kun set det som en an
ledning til at slå videre på italieneren. 
Stubenrauch var slet ikke interesseret i 
at komme over ens med Pinetti og hav
de ingen intentioner om at indstille an
grebet på Pinetti, før han selv mente det 
tilstrækkeligt. Pinetti var et let offer for 
både en officer med kort lunte og en jø
disk handelsmand med prætentioner.

Afslutning

Ingen af de tilstedeværende hos Hem
mer -  heller ikke de folk, Pinetti havde 
besøgt om formiddagen inden episoden 
-  aflagde forklaring til Pinettis ubetin
gede fordel. Det virker som om, at ingen 
var interesseret i at stille op for Pinet
ti. Det kan naturligvis skyldes, at itali
eneren havde opført sig så dårligt, at in
gen kunne se nogen grund til at formilde 
hans skæbne. Det kan også tænkes, at 
man ikke ønskede at stille sig i et mod
sætningsforhold til en hård hund som 
Stubenrauch eller til en indflydelsesrig 
mand som Henriques. Noget kunne des
uden tyde på, at Pinettis stil ikke faldt

i danskernes smag. Fem år efter episo
den hos Hemmer skrev ugebladet Mor
genposten i forbindelse med orgelvirtu
osen og gøgleren Georg Joseph Voglers 
besøg i Danmark, at han var den første 
udlænding, ”der deelte Indkomsterne af 
hans Kunst med Stadens Fattige”, og 
således efterlod sig et ”stort Beviis paa 
ædel Tænkemaade og hans Kunstes Hø
ide”. Også den hollandske ”Physikus, 
Mathematicus og Taskenspiller” Brown 
nævnes som en, der havde vist sine ”Ex
perimenter til Fordel for Stadens træn
gende Lemmer”. Brown havde optrådt 
flere gange på Det kongelige Teater i 
november og december 1786 og havde 
holdt særforestilling, hvor indtægterne 
gik til de fattige.27 Passagen i Morgen
posten afsluttes således: ”Hver ligetæn- 
kende Kunstner, som baade fornøier og 
gavner, bede vi velkommen! Skrydende 
Pinetter ønske vi langt fra Landet, som 
blot søge fremmed Stad for at reise bort 
med fulde Lommer”.28
Pinetti var ligefrem blevet et køben
havnsk begreb eller en betegnelse for 
storskrydere, der kun var ude på at be
rige sig og hurtigt rejse bort. Passagen i 
Morgenposten viser også, at det var al
mindelig kendt, at Pinetti ikke havde 
betalt sine afgifter til de fattige, sådan 
som det var ham pålagt. Deltes denne vi
den af de tilstedeværende hos Hemmer, 
som derfor fra start var uvenligt stemt 
overfor italieneren? Meget kunne i hvert 
fald tyde på, at det økonomiske aspekt 
havde betydning. I forordningerne om 
taskenspillere og spilleri havde myndig
hederne understreget det samfundsøko
nomiske problem i, dels at taskenspil
lere bragte valuta ud af landet, dels at 
det skete på bekostning af undersåtter, 
der ødslede deres penge væk og måske 
endda med drastiske sociale konsekven
ser for den enkelte. Passede man ikke 
på, var bettelstaven i sigte. I Morgen
posten havde man nævnt eksempler på
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Hvorfor dukker Pinettis navn op på et satirisk stik flere år efter, at han har forladt landet? Trods 
signaturen ”Pinetti fecit” i nedre højre hjørne havde Pinetti ikke det fjerneste medN.A. Abildga- 
ard og J.F. Clemens’ stik, Kakkelorum, at gøre. Stikket er en kommentar til debatten om land
boreformerne i 1780’ernes anden halvdel. Bag vippebjælken med bonden og adelsmanden står et 
par musikanter. Bagerst sidder kommissionen med kommissionssekretær Chr. Colbiørnsen med 
en fjerpen i hånden. Stikket er fra 1787. Det kongelige Bibliotek.
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tilrejsende, der på forbilledlig vis havde 
delt deres indtægter med de fattige. Det 
havde Pinetti ikke gjort.

Året efter omtalen i Morgenposten 
dukkede Pinettis navn igen op. Denne 
gang som signatur på flere satiriske kob
berstik fremstillet i København. Det ene 
med titlen ”Kakkelorum” er fra 1787 og 
forestiller en bonde og adelsmand sid
dende på hver deres ende af en vippe. 
Bonden har vippet adelsmanden i vejret. 
Bagved ses to musikanter og Landbo
kommissionens 16 medlemmer. Billedet 
er en kommentar til den stående debat 
om landboreformer. Pinetti havde intet 
at gøre med kobberstikkene. Han var 
magiker og billardspiller -  ikke kunst
ner. Derfor er det lidt gådefuldt, at hans 
navn bruges på stikkene. Men hans pro
fession som magiker kan have spillet ind 
i brugen af hans navn -  og det er måske 
her vi skal finde forklaringen. Det var 
kobberstikkeren Johann Friderich Cle- 
mens, der havde brugt Pinetti som dæk
navn. Clemens havde tillige i en serie fra 
samme år med titlen ”Kjøbenhavns Skil- 
derie” brugt et andet signaturnavn. På 
seriens første stik ses en magiker ståen
de med ryggen til beskueren, mens han 
med sin laterna magica foreviser et bil
lede. På samtlige seriens stik optræder 
magikeren i forskellige positurer. Alle 
stikkene var signeret ”Jonas” -  navnet 
på en kendt jødisk magiker, der på da
værende tidspunkt slog sine folder i Kø
benhavn. På samme måde som Pinetti 
havde Jonas fået tilladelse til at ophol
de sig i byen og optræde med sine kun
ster. Jonas måtte betale 200 rigsdaler 
til Almindeligt Hospital i afgift af sine 
indtægter. Brugen af Jonas’ navn som 
signatur og selve motivkompostitionen 
i stikserien hang muligvis sammen med 
et ønske om at understrege det magiske 
aspekt i stikkenes indhold.29 Med bru
gen af Pinettis navn ønskede Clemens 
sikkert at opnå samme effekt. Pinetti

kunne således bruges på mange måder. 
Som en magisk signatur, som prügel- 
knabe og som et eksempel på en penge
grisk udlænding.

Efter at have forladt Danmark drog
Pinetti videre på sin lange rejse. I de 
følgende år optrådte han især i Paris og 
London, hvor han cementerede sit navn 
som Europas kendteste magiker. I løbet 
af 1790’erne turnerede han atter i Tysk
land, men hans yndest havde mistet no
get af sin kraft. I september 1796 kunne 
”Iversens Avis” i Odense således med
dele sine læsere, at Pinetti havde gjort 
lykke i Berlin, indtil mange af hans 
numre af ”nogle Lærde” var blevet afslø
ret i et tidsskrift. Det havde gjort ham 
vred: ”Pinetti, der som en Italiener tro
ede at den ringeste Kunst var at skille 
ærlige Folk ved Livet, truede med Dolk 
og Gift ifald disse Herrer opdagede fleere 
af hans Kunster; men Politiet forklare
de ham ganske haandgribeligen at Herr 
Chevallieren ikke var i Italien, og at det 
i Tydskland var en a f de ringeste Kun
ster at skaffe en mistænkt lumsk Morder 
i Slaveriet for sin Levetid”. Pinetti hav
de herefter hastigt forladt Berlin. Nogle 
dage senere kunne samme avis medde
le: ”Den forleden omtalte Professor Pinet
ti lyksaggiør nu Hamborgerne med sine 
Kunster i Drillehuset”.30 Afsløringen af 
Pinetti refererede til den tidligere om
talte professor J.V.A. Kosmans tyske 
skrifter mod Pinetti.
Pinettis stjerne var tydeligvis dalende 

og mange af hans tidligere tilhængere 
vendte ham ryggen. Han drog tilbage til 
Italien og turnerede med sine opvisnin
ger, indtil han også her mistede sin gen
nemslagskraft. Mod slutningen af år
hundredet bestemte han sig atter for at 
søge nye græsgange. Denne gang rejste 
han til Rusland, hvor han genvandt lidt 
af sin anerkendelse. Men efter et stykke 
tid blev han angrebet af en smertefuld 
og tærende sygdom. ”Reduceret til et yn-
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keligt vrag døde han i landsbyen Barti- 
choff i Volhynien hos en adelsmand, som 
a f medlidenhed havde givet ham husly”, 
fortæller en af hans mange fender.31
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Rytterhuse og ryttergårde. Om byggeskik i det nordvestlige Sjælland
Jon Vedel

Fortid og Nutid, december 2005, s. 261-272

Nationalmuseets store bondegårdsundersøgelse i 1944 havde bl.a. til for
mål a t klarlægge byggeskikken på landet. Undersøgelsen blev koncentre
ret om afsides beliggende områder, hvor man håbede a t finde eksempler 
på ældre byggeskik. Axel Steensberg mente i Odsherred at have fundet en 
byggeskik, som i ubrudt tradition kunne føres tilbage til den ”gotiske peri
ode”. Det var det såkaldte sidebånd, som træ der i stedet for løsholte i mere 
gængse bindingsværkskonstruktioner. Denne artikel argum enterer for, a t 
sidebåndet ikke kan påvises i området længere tilbage end til slutningen 
af 1600-tallet. Samt a t byggemåden med stor sandsynlighed indføres med 
det omfattende byggeri af ryttergårde og rytterhuse i området.

Jon Vedel, f. 1949. Mag.art. i historie fra Københavns Universitet. Med
arbejder ved Den Store Danske Encyklopædi. Arbejder med research for 
bogforlag og museer, voksenundervisning og foredragsvirksomhed. Er i 
gang med at udarbejde bygningsregistrant m.v. for Bevaringsforeningen 
i Rørvig.

Fra sommeren 1944 gennemførte dr.phil. 
Axel Steensberg fra Nationalmuseet og 
arkitekten H.H. Engqvist fra Frilands
museet en ”kultur-geografisk-etnolo- 
gisk” undersøgelsesrejse, som skulle til
vejebringe materiale om danske bønder
gårde i form af tegninger, fotografier, 
indsamling af genstande og undersøgel
se af byggeskikken på landet. I et inter
view fra april 1945 kunne H.H. Engqvist 
fastslå som et af undersøgelsens resul
tater, at den firelængede bondegård var 
karakteristisk dansk, men ikke af høj 
alder. Der fandtes kun få gårde, der var 
ældre end slutningen af 1700-tallet.1

En konklusion, som gik ud på, at byg
geskikken var karakteristisk dansk, 
ikke importeret sydfra, faldt i god jord 
i slutningen af den tyske besættelse af 
Danmark. Undersøgelsen tydede på, at 
de enkelte bygninger oprindelig havde 
ligget enkeltvis og først efterhånden var 
vokset sammen til den 4-længede gård, 
der lukker sig om gårdspladsen, vi op
fatter som den typiske danske bonde

gård. De ældste gårde blev fundet på 
afsides beliggende steder, som følgelig 
havde museets særlige interesse.

Planen om en systematisk undersø
gelse af danske bøndergårde går tilbage 
til 1920, da Frilandsmuseet og Dansk 
Folkemuseum blev lagt under National
museet. Arkitekten Halvor Zangenberg 
blev tilknyttet museet med dette som 
sit særlige arbejdsfelt. Tilsyneladende 
havde museet ikke ressourcer, der rak
te til mere end de daglige, påtrængende 
opgaver. Den mere omfattende under
søgelse af danske bøndergårde blev ud
skudt igen og igen. Kun på Fyn blev der 
i slutningen af 1930erne gennemført en 
egentlig systematisk undersøgelse.

I 1942 og 1943 foretog Frilandsmuse
ets arkitekt, Hans Henrik Engqvist, en 
undersøgelse af byggeskikken på Læsø. 
Han undersøgte specielt lyreåbninger og 
havde desuden til opgave at finde frem 
til en gård, som egnede sig til opstilling 
på Frilandsmuseet. Fra 1943 deltog Na
tionalmuseets 3. afdeling i undersøgel-
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serne på Læsø.2
Nationalmuseet havde ikke opgivet at 

gennemføre den planlagte, landsdæk
kende undersøgelse af byggeskikken på 
landet. Museet søgte om statslige mid
ler til opgaven, ligesom Axel Steensberg 
gennem en kronik i Politiken den 12. ja
nuar 1944 forsøgte at rejse private mid
ler. Det lykkedes i et omfang, så under
søgelsen omsider kunne indledes i som
meren 1944.

Undersøgelsen blev koncentreret om 
Bornholm, Præstø, Sorø og Holbæk am
ter. Det var meningen, at den senere 
skulle udvides til resten af landet. Un

dersøgelsen begyndte på Bornholm. Her 
strakte den sig over 2 uger, før delta
gerne tog videre til Sjælland. Først det 
sydlige Sjælland og herfra videre til det 
nordvestlige Sjælland og Odsherred. 
Ifølge Nationalmuseets Arbejdsmark fra 
1945 blev der i alt tegnet 190 skitser af 
gårde og huse, indhentet oplysninger om 
endnu flere, opmålt 69 planer og taget 
hen imod et par tusind fotografier. H.H. 
Engqvist kaldte i 1945 den lille ø Nyord 
ud for Ulvshale på Møns nordvestlige 
del for ”appelsinen i turbanen”. Her hav
de man fundet træk fra en ældre bygge
skik, som var bevaret på grund af sam-

Axel Steensbergs skitse a f side
båndskonstruktion. Gengivet efter 
”Gamle danske bonderbygninger og 
deres inventar”, s.383. Stolpen hvi
ler direkte på en marksten (syld). 
Der er ingen fodrem. I  stedet for løs- 
holten -  det vandrette stykke tøm
mer der er ”tappet” ind i stolperne -  
finder vi det mere spinkle sidebånd, 
der løber over flere fag og er ”bladet” 
til stolpen. Her er der tale om ind
vendigt sidebånd. Sidebåndet kan 
også placeres på den udvendige side 
a f stolpen og kan da udefra forveks
les med en løsholt. De lodrette sta
ve - kaldet ”støjler” -  er gjort fast til 
sidebåndet med halmsimer. På teg
ningen lader Axel Steensberg disse 
”støjler” være fastgjort til remmen 
med en træklampe. I  de konstruk
tioner der er besigtiget i forbindelse 
med denne undersøgelse, er der bo
ret huller på undersiden afremmen 
til fastgørelse a f ”støjlerne”. Skrå
båndet, der forbinder stolpe og lofts
bjælke ”bladet” til disse, er med til 
at afstive konstruktionen. Bjælken 
er ”glammet” sammen med stolpen, 
så stolpen udvendigt synes i sine 
fulde dimensioner. Bemærk ”skal
ken” som forlænger spærret og gi
ver taget det svaj som er med til at 
”låse” stråtaget fast. Skalken er her 
anbragt på siden a f spærret og ikke 
oven på dette.
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fundets afsides beliggenhed, uforstyrret 
af udviklingen.

Undersøgelsen skulle især belyse det, 
Axel Steensberg kaldte ”konstruktions
ejendommeligheder”. Tømmerkonstruk
tioner, bjælkernes anbringelse etc. I 
Odsherred var Axel Steensberg særligt 
optaget af sidebåndet, som Frilandsmu
seets arkitekt Halvor Zangenberg i 1925 
havde beskrevet som en slags løsholt, 
der løb over flere stolper ”sammenskare- 
de” med dem3. Zangenberg skrev, at det
te træk navnlig fandtes i Vest- og Nord
sjælland. Zangenberg skelnede ikke mel
lem udvendige og indvendige sidebånd, 
måske fordi han især havde undersøgt 
byggeskikken i det nordlige Sjælland. 
Axel Steensberg fandt eksempler på ind
vendige sidebånd, som han mente var 
en meget gammel byggeform, som hav
de overlevet i Odsherred. ”1 Odsherred 
anvendes det normale sammentappede 
bindingsværk overalt i købstæderne, på 
herregårdene, ja, selv hvor man har skul
let bygge en enkebolig ved en skole. Men 
bønderne synes i denne landsdel at have 
holdt fast ved en tradition, der går bag 
om renæssancen til gotikkens tidsalder.”* 
Sidebånd kendes fra købstadsbygninger 
ca. 1200-1500, hvorefter man går over 
til at bygge med løsholte ”tappet” ind 
i stolperne, som det kendes fra gæng
se bindingsværkskonstruktioner. Axel 
Steensberg mente altså, at man i Ods
herred endnu i 1900-tallet kunne finde 
rester af en byggemåde, der i resten af 
landet blev forladt omkring år 1500. En 
byggemåde der daterer sig tilbage til den 
”gotiske” periode før renæssancen.

Svend Jespersen, der på Nationalmu
seet navnlig beskæftigede sig med de 
store etnologiske undersøgelser, stod i 
spidsen for det videre arbejde med bon
degårdsundersøgelsen, som skulle resul
tere i et stort værk om den danske bon
degård. Desværre døde han i 1958, før 
det store materiale var bearbejdet. Fra

hans hånd kender vi navnlig et stort an
tal artikler til Håndbog for danske lo
kalhistorikere, der vidner om hans bety
delige indsigt i emnet, samt enkelte for
arbejder til det store værk om den dan
ske bondegård. Disse forarbejder blev 
udsendt efter hans død5, men der var 
naturligvis kun tale om en meget ufuld
stændig torso, som ikke kunne give no
get virkeligt indtryk af det planlagte 
værks omfang og karat. Nationalmuseet 
havde tilsyneladende ikke ressourcer el
ler sagkundskab til at fuldføre det på
begyndte projekt efter Svend Jespersens 
død.

Axel Steensberg tog senere tråden op 
fra undersøgelsen i 1944. Han vendte 
i 1964 tilbage til Odsherred. Sammen 
med Grith Lerche opmålte han en gård 
i Højby, Toftebjerggård. Gården havde 
indvendige sidebånd i alle fire længer. 
Grith Lerche undersøgte 20 forskellige 
gårde med indvendige sidebåndskon
struktioner i området. Hun indtegnede 
gårdenes beliggenhed på et kort, og trak 
en linie mellem udbredelsesområdet for 
henholdsvis indvendige og udvendige si
debånd. Hvor der stort set kun kunne 
påvises indvendige sidebånd i Odsher
red, var udvendige sidebånd mere ud
bredt, bl.a. i det nordlige Sjælland6.

Grith Lerche mente, at det indvendi
ge sidebånd var ældst, muligvis fra sen
middelalderen.7 Hun er dermed på linie 
med Axel Steensbergs teori om en tra
dition, der ”går bag om renæssancen til 
gotikkens tidsalder”. Det var en meget 
dristig påstand, især da der er tale om 
en feltundersøgelse af eksisterende byg
ninger, der ofte rummer rester fra for
skellige tidsaldre, suppleret med arki- 
valske undersøgelser, der ikke kan tages 
til indtægt for synspunktet.
Senere forfattere har ret kritikløst over
taget Grith Lerches resultater. Således 
Bjarne Stoklund i en artikel om Bonde
gård og byggeskik fra 1968.8 Senest har
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Kulturarvsstyrelsen udsendt en tema
gennemgang om sidebånd i Odsherred, 
der tager udgangspunkt i Grith Lerches 
magisterkonferens fra 1966 og bygger 
på hendes resultater.9

Grith Lerche fandt også gårde og huse 
med løsholte i området. Altså gårde og 
huse, der var opført i den byggeskik, 
som kendes fra andre egne i landet. Hun 
konkluderede, at der i hvert enkelt ek
sempel var tale om mere ”officielt” byg
geri, som kunne forbindes med enten 
kirken eller skolen, ligesom en gård med 
løsholte forklares som et enkeltstående 
tilfælde opført i ”købstadsstil” 10 En kon
klusion der nøje følger Axel Steensbergs 
tilsvarende argumentation i artiklen fra 
1945. Bjarne Stoklund anvender samme 
argumentation i sin artikel.11

Disse resultater bygger på et meget 
spinkelt materiale. Der er ikke beva
ret materiale om byggeskik fra Holbæk 
Amt i den meget omfattende undersø
gelse Rentekammeret foretog i 1789 før

den omfattende udflytning af gårde og 
huse fra landsbyerne.12 Heller ikke ma
terialet om byggehjælp ved udflytningen 
af gårde i forbindelse med landborefor
merne er meget oplysende på grund af 
sin skematiske form, men kan dog bi
drage til opklaringen af spørgsmålet si- 
debånd/løsholt, som kaster lys over byg
gemåden.13

Derimod gør hverken Grith Lerche el
ler Bjarne Stoklund brug af det ældre og 
ganske omfattende materiale, der fore
ligger om ryttergodset i området, og som 
kaster lys over den lokale byggeskik. 
Det rejser spørgsmålet om det indvendi
ge sidebånd er en rest af en ældre bygge
måde fra ”senmiddelalderen” (Grith Ler
che) eller ”gotisk tid” (Axel Steensberg), 
eller om byggemåden har en helt anden 
forklaring.
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Ryttergodset

Det nordvestlige Sjælland er et område 
med stor koncentration af ryttergods. 
Der synes at være et sammenfald mel
lem udbredelsesområdet for det såkaldte 
sidebånd og det område, som lå under Jo
han Rantzaus 1. Sjællandske Regiment 
til hest. Da rytterregimentet stod for et 
omfattende byggeri af rytterhuse og ryt
tergårde i området, er det nærliggende 
at undersøge om den specielle byggeskik 
i området hænger sammen med denne 
byggevirksomhed.

Netop i Odsherred blev Johan Rant
zau stillet overfor en kæmpemæssig 
byggeopgave. Kongen blev i 1694 tilbudt 
at overtage Dragsholm gods fra han
delshuset Texeira i Hamburg. Det dreje
de sig om 3134 tønder land, som Texeira 
havde overtaget som pant fra kongens 
rentemester Heinrich Müller, der havde 
haft godset siden 1664.14

Der var mange ødegårde i området -  
flere end noget andet sted i landet. Om
rådet blev stærkt hærget under svenske
krigene. Den enevældige konge søgte at 
afhænde nogle af de mest hærgede om
råder til pengestærke godsspekulanter 
som Marselis og Heinrich Müller, der 
skulle genopbygge områderne.15 Sådan 
kom det ikke til at gå. Opgaven med at 
genopbygge Dragsholm var for stor en 
mundfuld for Heinrich Müller. Han hav
de købt godset for dyrt i forhold til kon
junkturudviklingen, som ikke var med 
ham. Dybt forgældet måtte han afhæn
de Dragsholm til handelshuset Texeira i 
Hamburg, der nu tilbød kongen at købe 
tilbage. Denne gang til den mere favo
rable pris af 16 Rigsdaler pr. tønde land 
set i forhold til de 50 Rigsdaler pr. tøn
de hartkorn der var afregningsprisen i 
1664. På betingelse af at det hele skulle 
følges ad.16

Sådan kom det ikke helt til at gå. Sel
ve Dragsholm Slot og en del af jorden

blev solgt til stiftamtmand Adeler, me
dens størstedelen af godsets jordtillig- 
gende blev udlagt til ryttergods under 
kronen. Opgaven med at genopbygge det 
store og forsømte gods blev lagt i hæn
derne på Johan Rantzau. Hver eneste 
landsby og hver eneste gård blev besøgt 
og vurderet for at man kunne danne sig 
et indtryk af opgavens omfang.17

Johan Rantzau vurderede, at det ville 
blive nødvendigt at opbygge 824 nye fag 
samt 1726 reparationsfag i forbindelse 
med gårdene. Til indretning af rytter
huse vurderede han, at det ville blive 
nødvendigt at opføre 882 nye fag samt 
294 reparationsfag.18 Tømmeret til den
ne genopbygning af huse og gårde blev 
indkøbt som ladninger af skippere fra 
Norge eller København og betalt med 
kontanter fra regimentets kasse, som 
det fremgår af bevaret regnskabsmate
riale. Arbejdet blev udført af håndvær
kere. En tømrer til bindingsværket, en 
snedker til lofter og vinduer, en murme
ster til ildstedet og en tækkemand til 
taget. Disse håndværkere blev ligeledes 
betalt af regimentet.

Rytteriet på landet blev indført ved 
forordning af 1670.19 Bonden på en ryt
tergård skulle enten selv stille som ryt
ter eller stille en dygtig karl i sit sted 
med tilhørende hest, gevær og klæder. 
Der blev lagt stor vægt på at holde disse 
ryttergårde i god stand. En stor del af 
landets skove blev udlagt til rytternes 
underhold.20

En kommission blev nedsat i 1686 
bl.a. for at undersøge ryttergårdenes til
stand. Undersøgelsen blev navnlig gen
nemført i Horns herred, hvortil tre af 
kommissionens medlemmer havde til
knytning. Kommissionen gjorde op med 
det gamle princip om at give bonden ”fri
hed” for visse afgifter i dårlige tider for 
at give ham mulighed for at rette op på 
gårdens drift eller forny bygningerne. I 
stedet gik regimentskassen mere direk-
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te ind med støtte til bonden for at ret
te op på forholdene. Til gengæld skulle 
bonden til enhver tid kunne leve op til 
sine forpligtelser i forhold til regimen
tet.21 Dette skete i forbindelse med en 
professionalisering af hæren, hvor man 
gik over til at hverve fremmede ryttere 
-  næsten alle tyske, bortset fra kongens 
”Lifcompagni”, der lå på Sjælland og 
rummede en stor del danske.

Navnlig hvis rytteren var gift, var det 
ikke rimeligt at lade ham bo under tag 
med bonden. I en forordning om rytter
godset fra 1695 blev det bestemt, at hvis 
bonden ikke kunne komme overens med 
rytteren, skulle han indrømme rytteren 
et 6 fags hus med skorsten, sengested, 
sengeklæder o.s.v. Der blev i de følgende 
år opført rytterhuse i landsbyerne, som 
enten kunne ligge i forbindelse med går
den eller ud til gaden.22 Et sådant byg
geri oversteg i de fleste tilfælde bondens 
kræfter, og regimentskassen afholdt ud
gifterne, som det fremgår af bevarede 
regnskaber.

Byggeskik

Regnskaberne i forbindelse med den sto
re genopbygningsopgave under Drags
holm giver et indblik i byggemåden. Det 
fremgår, at der ved nybyggeri af gårde og 
huse næsten overalt blev anvendt side
bånd. Men der er også eksempler på, at 
der blev bygget nye huse og gårde i om
rådet med løsholte, som det blev brugt 
andre steder i landet.

Spørgsmålet er om disse sidebånd 
blev anvendt, fordi det var gammel byg
geskik i området, eller om sidebåndene 
blev anvendt af besparelseshensyn på 
baggrund af den omfattende byggeop
gave, regimentet stod overfor. Ressour
cerne var trods alt begrænsede, og regi
mentet måtte prioritere udgifter til byg
geriet overfor andre påtrængende udgif

ter.
I perioden 1694-96, da Dragsholm bli

ver indlemmet i ryttergodset, bliver der 
opført 60 huse med sidebånd og 10 huse 
med løsholte. Heraf de 6 i Vig og 2 i Svin- 
ninge. Der bliver ligeledes anvendt løs
holte i forbindelse med genopførelsen af 
2 afbrændte gårde i Undløse sogn og by, 
i alt 36 fag.23 Af det summariske regn
skab for 1694-96 fremgår det, at det in
denfor regimentet alene er ”Lifcompag- 
niet”, der bygger med løsholte. De øvrige 
kompagnier bygger med sidebånd.

Kongens Livkompagni lå på Sjælland 
hovedsagelig i et område mellem Ring
sted og Holbæk, altså syd for udbredel
sesområdet for sidebånd. Efter overta
gelsen af Dragsholm ligger en del af Liv
kompagniet her. Bl.a. i Svinninge, hvor 
der bygges med løsholte. I Vig bliver der 
bygget et hus på 8 fag til en løjtnant. 
Desuden bygges der arresthus, hvor der 
stilles særlige krav til konstruktionen.

Dette materiale tyder på, at der bru
ges løsholte til det lidt finere byggeri, 
hvad enten det drejer sig om et hus til 
en løjtnant eller byggeri til Kongens Liv
kompagni.

I den efterfølgende periode 1697-1701 
bliver der i Dragsholm og Holbæk am
ter opført 25 huse med sidebånd og 7 
nye huse med løsholte, heraf de 4 under 
Niels Mundts kompagni. Hertil kommer, 
at der blev anvendt løsholte i forbindelse 
med genopbygningen af ødegårde i En
gelstrup og Vipperød. Tilsvarende blev 
der anvendt løsholte i forbindelse med 
bygningen af en stuelænge på en gård 
i Grandløse. Og da en enkelt længe ned
brænder på en gård i Herrestrup -  hvor 
regimentet ellers bygger med sidebånd 
-  anvendes der løsholte.24

Når der anvendes løsholte i forbindel
se med opførelsen af enkelte længer på 
gårde, tyder det på, at de tilbageværen
de -  ældre -  længer ligeledes er opført 
med løsholte. Udover at løsholte anven-
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des i forbindelse med genopretning af 
ældre gårde, tegner der sig et billede af, 
at byggeskikken følger kompagniet.

Materialet rummer ikke noget, der 
kan tages til indtægt for, at regimentet 
bygger med sidebånd, fordi det er en æl
dre, lokal byggeskik. Byggeskikken kan 
heller ikke forklares med mangel på træ, 
da træet blev købt i ladninger af skippe
re fra Norge og København. Forklarin
gen skal snarere søges i, at regimentet 
søgte at holde udgifterne nede, da der 
var mange andre påtrængende udgif
ter. Det tømmer, der anvendes til side
båndene, kaldes i regnskabet fra 1711 
for ”spare-træer” til forskel fra ”sparer”, 
som bruges om spær.

Udviklingen efter ryttergodset

Byggeriet under ryttergodset fandt sted 
i perioden 1694-1711. I forbindelse med 
den nordiske krig 1709-20 blev rytter
godset samlet i bestemte distrikter, bl.a.

Kronborg og Antvorskov og forsvandt 
dermed fra det nordvestlige Sjælland. 
De rytterhuse, der var opført i forbin
delse med gårdene, blev indlemmet un
der disse. Rytterhuse på byens gade stod 
en tid tomme, men fik efterhånden nye 
funktioner i forbindelse med det stigen
de befolkningstal i 1700-tallet. Bygge
skikken med indvendige sidebånd blev 
fortsat helt frem til midten af 1800-tal- 
let, da man gradvist gik over til at er
statte lerklinede vægge med grundmur 
i brændte sten.

I Kulturarvsstyrelsens oversigt over 
bevarede bygninger med indvendig si
debåndskonstruktion finder man den 
største koncentration i det nordlige Ods
herred, specielt i Rørvig sogn med de to 
landsbyer Rørvig og Nakke. Det skyldes 
sandsynligvis alene bevaringssituatio
nen, idet der i Rørvig blev skabt en stærk 
naturfredningsforening og bevaringsfor
ening som reaktion på de omfattende 
udstykninger efter 1. verdenskrig.

En undersøgelse af bygningerne i

267



Jon Vedel

Kulturarv styrelsens oversigt over eksisterende bygninger med indvendige sidebånd i Odsherred. 
Oversigten er ikke udtømmende. A f  de 6 bygninger i Nakke med spor efter indvendige sidebånd, 
der blev konstateret i forbindelse med udarbejdelsen a f en registrant for landsbyen, er kun de 
to med på oversigten. Fredningen a f Toftebjerggård, Højby, er ophævet i 1999 med henvisning 
til, at gården ikke længere har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som begrundede 
fredningen i 1990. Til gengæld er ”Ellemosegård” i Vejleby, Hørve sogn, blevet fredet i 2003 
som eksempel på en gård med indvendige sidebånd. Hertil kommer, at Tranebjerggård, Nakke 
i Rørvig sogn, i 2004 blev erklæret bevaringsværdig som eksempel på en gård med indvendige 
sidebånd.

landsbyen Nakke i Rørvig sogn viser, at 
ingen af de bevarede bygninger med ind
vendig sidebåndskonstruktion er ældre 
end omkring 1800.25

En enkelt gård kan tages som eksempel. 
Tranebjerggård blev i 2004 erklæret be
varingsværdig af Kulturarvsstyrelsen 
som eksempel på en gård med indvendig 
sidebåndskonstruktion. I Kulturarvs
styrelsens temagennemgang dateres 
gården til ”1780 med senere”, men det 
holder ikke stik.26 Gården blev vurderet 
i 1694 i forbindelse med overtagelsen af 
Dragsholm, og var da en af landsbyens

større gårde på ialt 49 fag og i god stand. 
Længerne var smalle. Man udvidede ved 
at bygge til i længden. Det er denne pro
ces, der efterhånden fører til dannelsen 
af den firelængede gård, der lukker sig 
omkring gårdspladsen. I dette tilfælde 
var en enkelt af længerne -  den østlige - 
på hele 20 fag. I forbindelse med gården 
blev der opført et rytterhus på seks fag. 
Dette rytterhus blev i 1731 inddraget i 
gården.27

Gården bliver takseret i forbindelse 
med et ejerskifte i 1791 og er da på 53 
fag. Den østlige længe er skrumpet en 
anelse til 17 fag, medens stuehuset er
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udvidet fra 11 til 15 fag.28
Gården blev udflyttet fra landsbyen 

på et tidspunkt, der ligger mellem 1799, 
da brønden blev gravet det nye sted29, og 
1812 da gården takseres første gang ef
ter udflytningen.30 Gården er da på 59 
fag. En enkelt længe -  den nordlige -  er 
på 18 fag, men ellers er gården blevet 
mere symmetrisk. Husdybden er øget 
fra 6V2 - 7 alen til nu 8 -  8V2 alen og i tre 
af længerne er fyrretømmeret erstattet 
af en blanding af eg og fyr. Der er så
ledes ikke tale om, at gården bliver pil
let ned og genopført i samme skikkelse 
det nye sted. Gården flyttes ud og nyop
føres i en ændret skikkelse og med nyt 
tømmer. Det er denne gård, med senere 
ombygninger, der af Kulturarvsstyrel
sen erklæres bevaringsværdig som ek
sempel på en gård med indvendig side
båndskonstruktion. Også i gårde, som 
bliver liggende i landsbyen efter udskift
ningen kan der påvises indvendige side
båndskonstruktioner. Det gælder Kilde- 
gården (matrikel 8), som er gammel ryt
tergård og matrikel 3, der som Univer
sitets gård siden 1630 ikke var en del af 
ryttergodset. I begge tilfælde findes de 
indvendige sidebåndskonstruktioner i 
længer, der er gennemgribende ombyg
get (ny husdybde og nyt tømmer) efter 
år 1800. Derimod er der ingen spor af 
sidebåndskonstruktioner i en tredje til
bageværende gård (matrikel 7), som blev 
gennemgribende ombygget i forbindelse 
med fæsteskifte 1843.31 Det seneste ek
sempel i landsbyen på et hus med ind
vendig sidebåndskonstruktion er et ga
dehus opført 1850 (matrikel 50).33

Sidebåndskonstruktionen kan dermed 
påvises i en periode, der strækker sig fra 
omkring 1695 og frem til omkring 1850. 
Odsherred var ikke i denne periode no
gen afsondret eller tilbagestående egn. 
Grith Lerche argumenterer bl.a. med 
henvisning til Odsherreds geografiske 
beliggenhed og til de mange ødegårde på

egnen i perioden efter svenskekrigene.34 
Men ødegårdsproblematikken handler 
om den enevældige konges fejlslagne po
litik med at overlade genopbygningen 
efter svenskekrigene til private, kapital
stærke godsejere, ikke om den generel
le udvikling. En anonym beskrivelse fra 
1784 indhentet af Landhusholdningssel
skabet skriver, at ”Sædavlen er i Odsher
red overalt god, og især ved nogle kyndi
ge landmænds eksempel bragt til en tem
melig fuldkommenhed. Bedriften er så
vel som fåreavlen ypperlig, så at a f disse 
landets væsentligste produkter udføres 
årlig noget anselig, foruden også fornø
denhed er som forbruges i landet”.25 Gan
ske vist var jorden i det nordlige Odsher
red sandet og mager, men bønderne for
stod tidligt at supplere indtægterne fra 
landbruget med fiskeri og sejlads.

Rørvig udviklede sig i løbet af 1700- 
tallet og ind i 1800-tallet til en af lan
dets vigtigste søfartsbyer. Ifølge Anders 
Monrad Møller skyldtes det, at Rørvig
skipperne havde et godt opland i Ise- 
5 ordsområdet, og at dette opland udvik
lede sig i anden halvdel af 1700-tallet 
med stigende overskudsproduktion til 
følge.36

Bønderne i det nordlige Odsherred 
sejlede nord om Sjælland og handlede 
på Helsingør, hvor der udviklede sig en 
vigtig handelsplads omkring Kronborg, 
hvor skibene lagde ind i forbindelse med 
sundtolden. Hertil kom, at Helsingør, 
der voksede op i ly af Kronborg, ikke 
havde egentligt opland og derfor var af
hængig af tilførsler udefra, bl.a. Ods
herred.37 Skibe hjemmehørende i Rørvig 
sejlede til Qerne destinationer og bragte 
velstand og udsyn til sognet. De bevare
de eksempler på indvendige sidebånds
konstruktioner stammer alle fra denne 
periode.

Odsherred var ikke et ”reliktområde”, 
hvor man kunne studere resterne af en 
ellers forladt byggeskik, som man kunne
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det på isolerede øsamfund som Læsø el
ler Nyord.

Når man holdt fast ved sidebåndet 
som konstruktionsform, indtil grund
murede huse med brændte sten gradvis 
vandt indpas i løbet af 1800-tallet, skyl
des det snarere en vis konservatisme. 
Man genbrugte tømmeret, som repræ
senterede en værdi. Og det var praktisk 
at fortsætte en -  træbesparende - byg
gemåde, man nu engang var slået ind 
på og som havde vist sig at fungere. Al
lerede i 1694 -  altså længe før det blev 
almindeligt -  finder vi i Nakke lands
by en gård med to skorstene og 5 fag 
grundmur i stuehuset.38 Dette faldt vur- 
deringsmændene for brystet: ”De 5 fag 
hus er opmuret med sten imellem stolper, 
som ikke er en bonde tienlig”. Med andre 
ord: Grundmur er ikke passende for en 
bondebygning. Standsforskelle går helt 
ned i valget af byggematerialer. Bonden 
skal kende sin plads.

Sidebåndet var en besparende bygge
måde, da svært tømmer blev erstattet 
med mere spinkelt træ, svarende til en 
lægte eller en smal planke, ligesom kon
struktionen er uden fodrem, som nor
malt er i egetræ. Da træet blev indkøbt 
i partier af skippere fra Norge eller Kø
benhavn, er besparelsen i træ samtidig 
en besparelse i penge.

Indvendige og udvendige side
bånd

Det specielle for Odsherred er, at side
båndet er placeret indvendigt, hvor det i 
Nordsjælland og et område syd for Ods
herred ligger på den udvendige side af 
stolperne. Praktiske grunde taler for den 
indvendige placering, hvor det spinkle 
sidebånd ikke på samme måde er udsat 
for nedbrydning af fugt og sollys. Hvad 
der taler for den udvendige placering er 
især det synsmæssige. Det udvendige si

debånd kan være svært at skelne fra løs- 
holten, og vil falde mere harmonisk ind 
i helheden i et område, hvor der er andet 
byggeri i den gængse bindingsværkstra
dition med løsholte.

I området syd for Odsherred, hvor ryt
terregimentet bygger flere huse med løs
holte, fordi vi bevæger os ind i et områ
de, hvor kongens ”Lifcompagni” var ind
kvarteret, og hvor genopbygningsopga
ven ikke har været så omfattende som i 
Dragsholm amt, der blev særligt hærget 
under svenskekrigene, finder vi også det 
udvendige sidebånd. Det skal understre
ges, at skillelinien mellem indvendige 
og udvendige sidebånd bygger på Grith 
Lerches feltundersøgelse og vedrører 
bygninger, som ikke kan føres længere 
tilbage end til slutningen af 1700-tallet. 
Regimentsregnskaberne fortæller kun, 
at der blev bygget med sidebånd, ikke 
om disse løb på den indvendige eller den 
udvendige side af stolpen.

I forbindelse med landboreformer
ne og udflytningen af gårde og huse fra 
landsbyen, tager bønderne i stigende 
grad selv ansvaret for byggeriet. Det 
hedder sig i hvert enkelt tilfælde, at det 
er den bonde eller den husmand -  el
ler enken -  der har udflyttet gården el
ler huset til det nye sted. I Rørvig sogn 
henviser bønderne senere til et løfte fra 
kongen om, at når gården er udflyttet og 
bragt i god stand, og de er uden gæld, 
skal de overtage gården i arvefæste.39 
Det betyder, at gården bliver en egentlig 
slægtsgård. I samme forbindelse stiller 
bønderne forslag om navne til gården. 
Det betyder, at bønderne i stigende grad 
tager ansvaret for gårdens drift allerede 
inden den lovbefalede overgang til selv
eje, som sker fra 1854. Det virker også 
ind på byggemåden.

Hvis kongen -  eller godsejeren -  så en 
fordel i at videreføre sidebåndet som en 
træbesparende byggemåde, er det ikke 
sikkert, at bonden i Odsherred så tinge-
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ne på samme måde. Sidebåndet forsvin
der samtidig med, at vi finder de første 
eksempler på grundmur. Bonden havde 
ikke nødvendigvis samme syn som de tid
ligere bygherrer på, hvad der var ”tien- 
lig for bonden”. Det er den nye selvbevid
ste bonde, der præger byggeskikken. Da 
Niels Jensen i 1843 overtager fæstet af 
en gård (matrikel 7) imod at genopbygge 
forfaldne længer, bygger han gården op 
uden indvendige sidebånd og stuehuset 
forsynes med gavle i brændte sten ”mu
ret i kalk” og et enkelt fag grundmur.40 
Der kommer en ny byggemåde, fordi der 
kommer en ny bygherre.
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Denne bog blev med held af den danske 
historiker Jakob Danneskiold-Samsøe 
(DS) i 2004 forsvaret for fil.dr.-graden 
på Afdelingen for idé- og lærdomshisto
rie ved Lunds Universitet.

Afhandlingen er udformet som en 
oversigt over de naturfilosofiske miljøer 
i Danmark og Sverige i 1500- og 1600- 
tallet. Men da udviklingen i de to lan
de ikke er integreret, men behandles i 
separate kapitler, vil jeg i det følgende 
koncentrere mig om beskrivelsen af de 
danske forhold. Jeg skal i det følgende 
se nærmere på først de teser, DS søger 
at underbygge med sit arbejde, dernæst 
hans akribi og metode, og endelig hans 
brug af andre forfatteres værker og kil
dehenvisninger.

Det er forfatterens grundlæggende 
tese, at fra reformationen og 1600-tallet 
igennem frem til 1670, eksisterede en 
livlig naturfilosofisk kultur i Danmark, 
som var med til at skabe og forme ud
viklingen af europæisk videnskab gene
relt. Men det hele døde ud i 1670. Der 
var selvfølgelig stadig professorer på 
universitetet i København efter 1670, 
men de tog ikke længere aktivt del i den 
europæiske naturfilosofis udvikling (s. 
7). DS lægger skylden på Christian 5. 
og hans regering, og især peger DS på

enevældens rangsystem, der var indret
tet efter hensyn til administrationen og 
militæret, hvilket betød at professorerne 
på universitetet så sig tilsidesatte. Der
for skulle universitetslærerne nu til at 
gøre sideløbende karrierer som justits
råder, højesteretsdommere og den slags, 
hvilket flernede deres fokus fra viden
skaben. Betragtningen er ikke uden gyl
dighed, men professorerne brugte også i 
tiden før 1670, og før enevældens indfø
relse, tid på alt muligt andet end at for
ske og undervise, så spørgsmålet er om 
overgangen var så kraftig som DS frem
stiller det. Og så forudsætter DS, at Kø
benhavn før 1670 var et betydningsfuldt 
centrum i Europas lærde verden. Det er 
en traditionel tolkning i den danske lær
domshistorie, men spørgsmålet er om 
ikke den i realiteten er udtryk for natio
nal selvovervurdering.

Videnskabernes København
Efter at Tycho Brahe og Peder Sørensen 
var døde kort efter 1600, er det svært 
at pege på andre danske end Caspar og 
Thomas Bartholin, og måske Niels Sten
sen, som på forskellig måde, kan siges at 
have øvet generel indflydelse på den al-
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mindelige udvikling i europæisk natur
filosofi (dvs. den tids natur- og lægevi
denskab) i tiden frem til 1670. Men det 
forekommer mig, at DS overser, at der 
også efter 1670 kan gives gode eksem
pler på danske naturfilosofiske og medi
cinske arbejder, der ikke kun havde be
røring med den europæiske udvikling, 
men også påvirkede den. Thomas Bart
holin levede jo til 1680, og i 1670’erne 
udgav han Danmarks første videnska
belige tidsskrift, Acta Hafniensis. 1 1673 
udgav han sin fjerde og definitive skil
dring af menneskets anatomi. Den blev 
trykt i Holland og læst over hele Euro
pa. Rasmus Bartholins afhandling om 
lysbrydningen i den islandske kalkspat 
er ganske vist fra 1669, men dens be
tydning rækker ind i de følgende årti
er, hvor Huygens formulerede sit prin
cip for udbredelsen af bølger. Ole Rømer 
blev i 1672 sendt til Paris for at bistå ud
givelsen af Tycho Brahes observationer 
(og der opdagede han jo også lysets tø
ven i 1676). DS har naturligvis ret i, at 
det meget godt viser, at der i Paris var 
helt andre muligheder for at vinde støt
te til naturfilosofiske projekter end i Kø
benhavn, men det var jo ikke noget nyt i 
1670. Paris havde været lysår foran Kø
benhavn i århundreder, hvilket dårligt 
kan klandres Christian 5.

Det er som regel Thomas Bartholins 
tid som anatomisk professor på Frederik 
3.s tid, de gamle lærdomshistorikere hæ
ver til skyerne, og på hvilken baggrund 
tiden efter har forekommet gold. Det 
synspunkt overtager DS, og om det ana
tomiske studium i Danmark efter 1670 
skriver han endda på første side, at det 
holdt op: ”No one took the pains to dissect 
the human body to map its ingenious con
struction. ” Men hvad med Niels Stensen, 
der i sin egenskab af anatomicus regius 
udførte dissektioner indtil han forlod 
landet i 1674? Og både Stensen og Tho
mas Bartholin havde elever, fx Caspar

Bartholin den Yngre, der som professor 
i anatomi fra 1677 gjorde en række ori
ginale iagttagelser, herunder opdagel
sen af de såkaldte bartholinske kirtler. 
Ganske vist nævner DS både Stensen og 
Bartholin den Yngre nogle hundrede si
der længere henne i afhandlingen, hvor
ved han modsiger sig selv, men det får 
ham ikke til at stoppe op og genoverveje 
sin tese om altings ophør i 1670.

Måske kunne man hævde, at den na
turfilosofiske aktivitet, der udfoldede sig 
i København i 1670’erne og 1680’erne, 
var mindre iøjnefaldende end aktivite
ten i 1650’erne og 1660’erne, men den 
var næppe ringere eller mindre omfat
tende end hvad der tilsvarende fandt 
sted i fx 1630’erne og 1640’erne. Jeg me
ner derfor ikke at DS’ påstand om, at alt 
gik i stå i 1670, eller at den nedgang, der 
kunne være tale om, var unik, holder 
stik. Som læser savner man beviser for 
nedgangen efter 1670, og det skyldes at 
skildringen holder op når vi når til 1670. 
Bogen er i det hele taget ejendommeligt 
disponeret i betragtning af, at den iføl
ge titlen handler om lærdomskulturers 
forandringer i 1600-tallet. Den er nem
lig opdelt i to halvdele, hvor første del 
handler om 1500-tallet. Det er klart at 
man, når man vil beskrive en sag indgå
ende, ikke kan komme uden om at sige 
noget om, hvordan forholdene var i tiden 
forud, men i dette tilfælde skal vi hen til 
s. 174 før vi overhovedet når år 1600. En 
bedre disponering af stoffet havde må
ske givet DS mere tid til at argumentere 
for sin tese.

DS skildrer på traditionel vis ortodok
sien i dansk historie, hvilket i relation 
til videnskabshistorien vil sige, at den 
tidligt i 1600-tallet rammede et skarpt 
skel ned mellem teologi og naturfilosofi. 
Det var fordi teologerne ikke blot holdt 
op med at kere sig om naturfilosofi, men 
i stigende grad fandt, at den var farlig. 
Der er meget rigtigt heri, men til gen-
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gæld overtager DS efter min mening 
helt ukritisk ideen om at naturfilosoffer
ne for deres del holdt op med at interes
sere sig for teologi, og derfor fik lov til at 
være i fred for teologerne. Naturfilosof
ferne efter ca. 1620 var, med undtagel
se af Caspar Bartholin den Ældre, ifølge 
DS ikke længere synderligt interessere
de i teologi, og derfor kunne de begynde 
at drive en slags moderne naturforsk
ning, hvor empiri med ikke-teologiske 
implikationer blev den rådende metode. 
Det er en gammel tanke, endnu råden
de i H.D. Schepelerns disputats om Ole 
Worm fra 1971, og DS gentager den her. 
Det har den betydning for DS’ tese, at 
han leder efter Den Naturvidenkabelige 
Revolution i Danmark, og når han siger 
at naturfilosofien ophørte i 1670, så tror 
jeg at det, han ikke kan finde, ikke er 
naturfilosofi, men moderne naturviden
skab.

I den forbindelse fremstilles Thomas 
Bartholin som en i bund og grund mo
derne naturvidenskabsmand, for hvem 
det var de hårde facts, der talte. Bibelens 
verden var noget med frelsen, og som så
dan da vigtig nok, men ikke af betydning 
i videnskaben. DS gør dermed Thomas 
Bartholin til en slags stamfader til mo
derne dansk naturvidenskab, og når der 
så ikke ses at være nogen, der viderefø
rer disse idealer i 1670’erne, mener DS, 
at det var noget der ophørte. Men det er 
kun, mener jeg, fordi DS konsekvent ser 
bort fra en rød tråd gennem hele Bartho- 
lins videnskabelige liv, at han kan skri
ve sådan.

Bartholin skrev tidligt om medicinske 
problemer på baggrund af fortællinger
ne i Nye Testamente, og da han blev pro
fessor i 1647, var det første han gjorde, 
at udsende en disputats, der handlede 
om Jesu helbredelse af en lam. Formålet 
var, udtrykte han, at vise, at Gud kæm
per med naturen og viser sig som dens 
herre.1 Lignende arbejder fulgte i de føl

gende år og i 1672 udkom en bog om syg
domme omtalt i hele Bibelen. I øvrigt 
virkede han som oversætter af opbygge
lig litteratur, og som sin far anbefalede 
han sine studerende at studere både teo
logi og medicin. Det er udtryk for, at de 
fremskridt og indsigter, Thomas Bartho
lin var med til at skabe i medicinen, som 
en naturlig sag for ham måtte have im
plikationer for forståelsen af virkelighe
den i sin helhed, og heri var det bibelske 
univers så dominerende integreret, at 
han skrev om det gennem hele livet.

Det betyder selvfølgelig ikke, at Bart
holin mente, at Bibelen var en slags fa
citliste for naturfilosofien, herunder ana
tomien. DS har ret i at påpege, at det var 
hårde facts, der talte, men så snart der 
trædes et skridt tilbage, og disse facts 
skal sættes ind i en sammenhæng og 
have et formål, så er det Guds forsyn og 
det kristne verdensbillede, der er ram
men. Og det er dét, der er kendetegnet 
på naturfilosofien i 1600-tallet. Som de 
sidste ord i den anatomibog fra 1673, jeg 
har nævnt ovenfor, skrev Bartholin der
for en hyldest til Gud, ”vor Skaber, som 
har dannet os a f intet med en saa vid
underlig Legemsbygning”.2 På den bag
grund mener jeg ikke, at man uden vi
dere kan opsummere, som DS gør det s. 
366, at ”for Thomas Bartholin and his 
generation (Niels Stensen excepted) reli
gion was limited to pious treatises in the 
vernacular with no connection to their 
pursuits of natural philosophy ” Under 
alle omstændigheder er DS’ ord om ”the 
vernacular” faktuelt forkerte.

Det betyder så ikke, at der sidst i 
1600-tallet ikke skete forandringer i 
lærdomskulturen, og at naturfilosofien 
efterhånden mistede terræn. Men denne 
udviklings hvorfor og hvordan, savner vi 
stadig svar på.
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Patroner og klienter

Bogens anden centrale tese er, at per
sonkredse var bestemmende for den na
turfilosofiske udvikling. Det er det, un
dertitlens “cultures” sigter til: “By cul
ture is meant social entities whose mem
bers were dependent on each other, and 
shared certain values and ideas, also in 
terms of self-presentation” (s. 24). Af og 
til holder det hårdt at bevise disse kul
turers eksistens og fremstillingen må 
flere steder bindes sammen af besynder
lige argumenter. I et forsøg på at kæde 
købmanden Hans Nansens kosmografi 
(1633) sammen med universitetsmiljøet 
personificeret ved Ole Worm, hedder det 
f.eks. s. 255:

“Coming from a mercantile back
ground himself, all his life he [Worm] 
kept close contacts with merchants. He 
used merchants to carry letters between 
Copenhagen and his correspondents 
abroad, mostly distinguished scholars at 
universities, courts and private residen
ces all over Western Europe, students on 
their peregrination and a number of Ice
landic scholars. Merchants also brought 
him plant and animal species as well 
as curiosities form their travels to the 
Northern Seas and the Far East. So whi
le he was an academic, Worm was also 
closely related to the culture and outlook 
of merchants such as Hans Nansen”.

Det lyder måske besnærende, men 
det, der reelt står, er, at når man får 
et brev med posten, så bliver man der
ved nært knyttet til postvæsenets ”cul
ture and outlook”. Bortset fra oplysnin
gen om, at Worm stammede fra en køb
mandsfamilie, foretager DS ingen virke
lige undersøgelser, der kan bakke hans 
påstand op.

Noget mere substans er der i DS’ fo
kus på Tycho Brahe og den kreds af per
soner om ham, der ifølge DS satte dags
ordenen for den naturfilosofiske kultur i

landet sidst i 1500-tallet. Disse personer 
er bogens helte, og DS lægger stor vægt 
på det skifte, han identificerer omkring 
år 1600, hvor en aggressivt snæversynet 
luthersk ortodoksi afløser, hvad DS ka
rakteriserer som såvel nyplatonisk tole
rance og imødekommenhed som udog
matisk suprakristen åndsfrihed, for
bindes ikke kun med Tycho Brahe, men 
også med filippisterne, anført af Niels 
Hemmingsen. Om Hemmingen hører vi, 
at han ikke gik op i en teologisk ubety
delighed som syndsbegrebet (s. 158). Det 
havde været interessant om DS havde 
dokumenteret den påstand med kilde
henvisninger.

Disse kredses storhed og fald kæ
der DS sammen med de politiske magt
strukturers udvikling, og det gav plads 
for Bartholinerne på universitetet indtil 
de politiske omvæltninger i kølvandet på 
1660 lagde naturfilosofien øde. Det kom 
med andre ord an på hvilke personer, 
der sad på de afgørende poster, hvilket 
syn disse personer havde på naturfilo
sofi, samt hvilke klienter de havde i de
res egenskab af patroner. Det er en me
get rigtig betragtning, men at kongens 
kansler havde afgørende indflydelse på, 
hvad der foregik på universitetet, er no
get man alle dage har vidst. Det er der
for både overraskende og skuffende, at 
DS, når han nu udlægger patron-klient 
forholdet som det styrende for den ud
vikling, han vil beskrive, ikke leverer en 
eneste systematisk undersøgelse af bare 
ét patron-klient forhold.

Hvis DS mente det alvorligt med fx 
kongens kanslers afgørende rolle som 
patron, kunne man måske nok med ri
melighed forvente, at han underkastede 
det en prøve fx ved systematisk at af
dække dedikationer til kansleren, om 
ikke andet så bare i en udvalgt årræk
ke. Eller analyserede en udvalgt række 
forfatteres dedikationer inden for en af
grænset årrække, for derved, om muligt,

276



Morten Fink-Jensen

at sige noget om hvem og hvordan de na
turfilosofiske forfattere søgte at vinde 
gunst. I stedet er der tale om en serie 
af biografiske omtaler, alle som én mo
delleret over ældre forskning og med et 
præg af tilfældighed over sig i forhold til 
hvilke og hvordan de personlige relati
oner mellem naturfilosoffer og magtens 
mænd fremlægges.

Usikker behandling af kilder og 
litteratur

Nu skal jeg være den sidste til at sige, at 
ældre forskning ikke er anvendelig, og 
i øvrigt er vi som historikere alle dybt 
afhængige af vore forgængeres og kolle
gers arbejder. Endvidere er en forfatter 
selvfølgelig i sin gode ret til at mene dels 
det samme som andre har ment før ham, 
dels noget andet end jeg mener. Det 
manglede bare. Eneste krav er, at man 
kan fremlægge resultaterne af de under
søgelser, der er foretaget, og som kan 
bruges til at underbygge tese og konklu
sioner. Men desværre er bogens metode 
og kildehåndtering under al kritik. Når 
DS træder ud af sine forlægs skygger, 
for selv at foranstalte analyser af sager
nes sammenhæng, bliver man bestan
digt mødt af konklusioner, der er så em
pirisk vaklende, at man må betvivle om 
han har kastet andet end flygtige blikke 
på de kilder, han påberåber sig.

Det medfører at DS ofte roder rundt 
i kronologien. Fx skriver han, at Chri
stian 4. i 1601 takket være Caspar Bart- 
holins og Holger Rosenkrantz’ lobbyar
bejde udstedte en forordning om, at alle 
sognepræster skulle undervises i ana
tomi (s. 323). For det første er det usik
kert, hvad nyere forskning har peget på, 
om denne ordre overhovedet er givet. 
For det andet var det ikke i 1601, men 
1603, at ordren muligvis blev givet, for 
det tredje kan hverken Rosenkrantz el

ler Bartholin, der i 1603 var 18 år gam
mel og kun lige begyndt at læse på uni
versitetet, siges at have haft noget som 
helst med den sag at gøre.

Episoder omkring Tychos Brahes stor
hed og fald i Danmark spiller en meget 
central rolle i bogen, men de er en sta
dig kilde til misforståelser. S. 165 skri
ver DS om Christian 4.s misundelse over 
den prestige, der tilflød Tycho Brahe på 
bekostning af hoffet, hvilket DS ser som 
incitament til at få verfet Tycho Brahe 
bort fra Hven. Som led i denne ”proces 
of transferring the prestige of Uraniborg 
to the king” siger DS, at privilegiet på 
almanakudgivelsen blev givet til Jør
gen Dybvad i 1578. Hvordan i al verden 
kan det have noget med Tycho Brahes 
forhold til Christian 4. (som jeg for god 
ordens skyld minder om var 10 måneder 
gammel på pågældende tidspunkt) at 
gøre? Og hvad havde Tycho Brahe i det 
hele taget med de årlige almanakudgi
velser at gøre? I øvrigt er det mildt sagt 
upræcist, når DS s. 175 hævder, at Dyb
vad mistede privilegiet ved sin afske
digelse fra universitetet i 1607. På det 
tidspunkt var han professor i teologi og 
havde ikke haft noget med almanakker
ne at gøre i mere end 20 år. Om Jon Ja
cobsen Venusin læser man, at han både 
var professor i teologi (s. 108) og Tycho 
Brahes assistent (s. 165). Han var ingen 
af delene.

Om professor Thomas Fincke hører 
vi, at han, efter at Tycho havde forladt 
Hven, tog over til øen og derefter send
te en rapport til kongen, hvori Fincke 
(s. 180) ”rejected Tycho's instruments 
as being useless” DS anfører som be
læg herfor et kongebrev fra 1597, trykt 
i Kancelliets Brevbøger 1596-1602, s. 
163. Hvis man slår op i nævnte brevbø
ger, leder man forgæves efter den oplys
ning. Jo, der står at Fincke skulle tage 
til Hven, men kilden er aldeles tavs om, 
hvad han mente om det, han så derovre.
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DS har sikkert sin forkerte oplysning fra 
en gammel Tycho Brahe-biografi, men 
så burde han henvise til dén, og ikke til 
en ”konstrueret” kilde.

Historien om Finckes rapport er nu 
nyttig for DS, der kan bruge den som 
grundlag for sin videre skildring af 
Finckes tætte relationer til den politi
ske magt, personificeret i kansler Friis 
til Borreby. I afsnittet Intermezzo: The 
Troubled Waters of Patronage, s. 219- 
226, vil DS vise, hvordan Thomas Fincke 
og Caspar Bartholin skyldte deres pro
fessorater på universitetet kansler Fri
is til Borrebys indflydelse. DS omtaler 
Fincke-Bartholin familien (forenet gen
nem Caspar Bartholins ægteskab med 
Thomas Finckes datter) som en ”firmly 
established” professorslægt i 1600-tal- 
lets andet årti takket være den politiske 
støtte, den modtog. Det gav gnidninger 
på universitetet og DS siger s. 220, at da 
kansler Friis døde, satte en reaktion ind 
vendt mod Fincke-Bartholin dynastiet: 
”It all began in 1616 a few months after 
Borreby's death. ” DS har som dokumen
tation herfor en henvisning til en række 
datoer for forhandlinger i konsistorium, 
som han har fra en fodnote i H.F. Rør
dam: Kjøbenhavns Universitets Histo
rie, bd. 3, 1873-77, s. 302. Men de er fra 
1617 og har absolut intet (heller ikke i 
Rørdams bog) at gøre med den sag, DS 
vil beskrive, og som i al korthed drejede 
sig om, hvorvidt Ole Worm, der var Tho
mas Finckes svigersøn, kunne blive de
kan for det filosofiske fakultet, selv om 
han manglede magistergraden.

Hvis DS havde konsulteret de kilder, 
han påberåber sig, i dette tilfælde konsi
storiums forhandlinger, kunne han have 
set, at spørgsmålet om dekanatet, og 
Worms forgæves forsøg på at få det, blev 
debatteret i konsistorium 1. juni 1616, 
samt at det blev besluttet at forelægge 
spørgsmålet for kansler Friis til Borre
by til dennes afgørelse.3 Han var nem

lig ikke spor død. Han døde først 29. juli 
1616. I øvrigt skred kansleren ikke ind 
til fordel for Worm, hvilket han vel skul
le have gjort, hvis det var rigtigt, som DS 
siger, at Friis stod last og brast med Bart- 
holin-Fincke-familien. Den, der strit
tede mest imod Worms mulighed for at 
få dekanatet, var Chr. Sørensen Longo- 
montanus, og hvordan var det lige det 
var med hans familieforbindelser? DS 
tier om det, men han var såmænd Cas
par Bartholins svoger. Han var altså en 
del af Fincke-Bartholin familien, og han 
skyldte sin egen universitetskarriere 
kansler Friis’ aktive indgriben til fordel 
for ham. Der er altså hverken tale om, 
at kansler Borrebys død udløste noget 
som helst angreb eller at Fincke-Bartho- 
lin-familien skulle angribes. Det hele er 
en tankekonstruktion, der må tilskrives 
DS’ forhastede læsning af Rørdam. Der 
er alt for mange lignende løst funderede 
årsagssammenhænge i bogen, og de gør 
ikke meget for at underbygge DS’ tese 
om særlige naturfilosofiske ”cultures”.

Hænger det forhold, at DS ikke har 
opdaget alt dette under skrivningen, 
sammen med at han ikke er helt fortro
lig med den periode, han beskriver? Man 
kunne næsten tro det, fx når man ser 
hans argumentation for at kæde Tycho 
Brahes falden i unåde efter 1596 sam
men med et ”major onslaught on the con
glomerate of the high nobility”, dvs. den 
stand, Tycho tilhørte (s. 153).

De eksempler, DS giver, som udtryk 
for, at et særligt angreb på et Brahe- 
konglomerat fandt sted i 1596, beviser i 
hvert fald hverken det ene eller det an
det: ”At this time his [Tychos] kinsmen 
Erik Lange, Steen Maltesen Sehested and 
Steen Brahe were also stripped of some of 
their fiefs and had their income reduced” 
(s. 153). Om Erik Lange, der var forlovet 
med Tychos søster, kunne DS passende 
fortælle, at han før 1596, hvor hans for- 
lening blev frataget ham, ikke havde op-
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holdt sig i Danmark i årevis af frygt for 
at blive sat i gældsfængsel. Han var ude 
af stand til at administrere sit len, og 
derfor blev det frataget ham. At det ske
te i 1596 var næppe tilfældigt, men ikke 
overraskende. At kalde Steen Maltesen 
Sehested for Tychos ”kinsman” er langt 
ude -  hans kone var, så vidt jeg kan reg
ne ud, datter af en halvfætter til Tycho 
på fædrene side. Og at påstå at Sehested 
blev ”stripped” af det nye styre, er det 
rene vås. Tværtimod steg hans stjerne 
støt efter 1596, han fik store forleninger, 
i 1607 blev han optaget i rigsrådet og i 
1611 blev han rigsmarsk.

Der er simpelthen ikke empirisk be
læg for DS’ påstande. Og havde krigeren 
Sehested måske nogen tilknytning til 
Tycho Brahe, der skulle gøre ham sær
ligt upopulær? Jeg kender ikke til den. 
Det må derfor være DS’ mening, at alle 
medlemmer af Braheslægten, og per
soner indgiftet i slægten, alle som én 
blev ”stripped” efter 1596. Det er et helt 
uholdbart synspunkt, og Steen Brahe, 
Tychos bror, kan da heller ikke bruges 
til at underbygge det. Han havde fået 
en række forleninger som en direkte føl
ge af, at han var i regeringsrådet under 
Christian 4.s mindreårighed. Da dette 
ikke var tilfældet mere i 1597, bortfaldt 
de meget naturligt. Det er ikke et bevis 
for, at han var i unåde, sådan som DS 
antyder. Steen Brahe fortsatte fx med at 
være rigsråd, lensmand på Kalundborg, 
betroet diplomat osv.

Endvidere blev de len, Steen Brahe 
afgav, jo ikke inddraget af kronen, men 
blot givet videre til andre adelsmænd. 
Derfor virker det mærkeligt, at DS ser 
hele manøvren i et centraliseringsper
spektiv, som han tilsyneladende for
veksler med absolutisme: ”King Chri
stian and his advisors also believed with 
Jean Bodin and Justus Lipsius that all 
sovereignty in a monarchy must be held 
in one hand ..” (s. 152). Blandt disse

rådgivere tæller DS både biskop Resen 
(”a champion of centralism”} og kansler 
Friis til Borreby (”a tool of centralism”), 
men DS kan da ikke mene, at kansler 
Friis skulle ønske at svække adelens 
magtposition og gøre kongen enevældig? 
Kansleren kunne virke for at visse ade
lige skulle besidde forleningerne frem 
for andre, men det kan dårligt kædes 
sammen med Bodins teorier.

At genfortælle eller skrive af
Jeg har et par gange antydet, at DS 
næppe har behandlet det kildemateria
le og den litteratur, han anfører. DS har 
en svulmende litteraturliste, der inde
holder mængder af latinske værker, og 
i sine 1.298 fodnoter henviser han gav
mildt til disse og mange andre. Det er 
naturligvis helt på sin plads. Spørgs
målet melder sig dog hurtigt: Har han 
læst dem? Bygger afhandlingen på DS’ 
egne studier af kilderne? Jeg kan ikke 
se, at svaret kan være andet end et nej. 
I stedet ser afhandlingen ud til at være 
en sammenskrivning af en række andre 
forfatteres lærdomshistoriske afhand
linger. Og hvis det så bare blev ved sam
menskrivningen. Når bogen for en umid
delbar betragtning forekommer velskre
vet, skyldes det til dels, at DS ikke har 
skrevet det hele selv. Om Marsilio Fici- 
no og dennes indflydelse på Tycho Brahe 
skriver han f.eks. på s. 128f.:

“Endowed with the seeds of every form 
of spiritual and material life, the indivi
dual chooses his or her own destiny by 
the exercise of free will. He (or she) can 
live the vegetative life of the plants, the 
sensual life of animals, the rational life 
of a human soul, devote himself to intel
ligible truth and become like one of the 
angels, or even “withdraw into the soli
tude of his own soul, and there be made 
one with the spirit of God”. At the highest
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level, the individual is the lord of the 
earth, the link between matter and spirit, 
created by God to ”contemplate and un
derstand the rest of creation and to unify 
and recreate the universe himself”

Tycho Brahe was strongly influen
ced by this tradition coming from Ficino 
and Pico through figures like Cornelius 
Agrippa and Paracelsus, and he implied 
in his treatise on the supernova of 1572 
that this school of thought might bet
ter explain the new star, whereas other 
schools of his day, including the Aristo
telian tradition of the scholastics, could 
not.

Although the Platonic philosophy of 
the Renaissance claimed to be a revival 
of ancient wisdom, it was different in one 
fundamental aspect. When Ficino’s the
ory of immanence replaced the transcen
dent dualism of Plato and Plotinus, the 
realms of spirit and matter were no lon
ger seen as sharply separated (...) Follo
wing Ficino, renaissance Platonists be
lieved that divine Eros was immanent 
within matter, energising it, giving it 
form, quality, and life. To Tycho Brahe 
and his friends, amor penetrated the cos
mos, charging everything with life, and 
the individual was a microcosm precise
ly because all the elements of the cosmos, 
divine, intelligible, rational, and materi
al, came together within a single human 
being.

(...) Tycho Brahe saw himself as living 
in a cosmos where a divine spirit was im
manent within matter, not separate and 
far above it, and he took as his task to 
probe and comprehend that cosmos. The 
aim was to understand God the Creator 
through active contemplation and even 
to become like a god, grasping the whole 
plan of creation and re-creating it within 
oneself, within a circle of friends. This 
process would lead to a cosmic reform 
that would eventually bring about the 
restoration of the Golden Age, when men

lived like gods upon the earth. For these 
reasons Brahe established his research 
institute on the island of Hven and as
sembled his friends to help him and de
dicate it”.

Jeg synes, det er udmærket skrevet, 
faktisk så godt, at jeg kan huske at have 
læst det før, nemlig hos John R. Chri
stianson: On Tycho’s Island, Cambridge 
2000. Heri læser man s. 49-51:

“Endowed with the seeds of every form 
of spiritual and material life, the indi
vidual chose his or her own destiny by 
the exercise of free will. He (or she) could 
live the vegetative life of the plants, the 
sensual life of animals, the rational life 
of a human soul, devote himself to intel
ligible truth and become like one of the 
angels, or even ”withdraw into the soli
tude of his own soul, and there be made 
one with the spirit of God.” At the highest 
level, the individual was the lord of the 
earth, the link between matter and spirit, 
created by God to “contemplate and un
derstand the rest of creation and to unify 
and recreate the universe himself'.

(...) Tycho Brahe was strongly influen
ced by the tradition coming from Ficino 
and Pico through figures like Cornelius 
Agrippa and Paracelsus, and he implied 
in his treatise on the supernova of 1572 
that this school of thought could better ex
plain the new star, whereas other schools 
of his day, including the Aristotelian tra
dition of the scholastics, could not.

Although the Platonic philosophy of 
the Renaissance claimed to be a revival 
of ancient wisdom, it was different in one 
fundamental aspect. When Ficino’s the
ory of immanence replaced the transcen
dent dualism of Plato and Plotinus, the 
realms of spirit and matter were no lon
ger seen as sharply separated. Following 
Ficino, renaissance Platonists believed 
that divinity was immanent within mat
ter, energizing it, giving it form, quality, 
and life. To Tycho Brahe and his friends,
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amor permeated the cosmos, charging 
everything with life, and the individual 
was a Microcosm precisely because all 
the elements of the cosmos, divine, intel
ligible, rational, and material, came to
gether within a single human being.

(...)Tycho Brahe saw himself as living 
in a cosmos where a divine spirit was im
manent within matter, not separate and 
far above it, and he took as his task to 
probe and comprehend that cosmos (...) 
The aim of such active contemplation 
was to understand God the Creator and 
even to become like a god, grasping the 
whole plan of creation and re-creating 
it within oneself... within a circle of fri
ends. This process would lead to a cos
mic reform that would eventually bring 
about the instauration of the Golden Age, 
when men lived like gods upon the earth. 
For these reasons Brahe established his 
research institute on the island of Hven 
and assembled his friends to help him 
and dedicate it”.

Bortset fra ubetydelige, kosmetiske 
ændringer, DS har foretaget, er det ren 
afskrift. Sådan en enkelt svipser, kan 
man måske af vanvare og distraktion 
komme til at lave, men antallet af dem 
andrager bogen igennem et både overra
skende og foruroligende omfang.

I DS’ store afsnit om The Pious Phy
sician and the Lord of Rosenholm, er s. 
206-212 (syv sider!) regulær afskrift efter 
Ole Peter Grelis artikel Caspar Bartho
lin and the Education of the Pious Phy
sician fra 1993, hvis s. 91-95 DS næsten 
fuldstændigt har kopieret (inklusive 
Greils noter) og sat ind i sin afhandling.4 
S. 136 skriver DS af efter Jole Shackel- 
fords ph.d.-afhandling fra 1989 -  uden 
i den forbindelse at nævne Shackelford, 
vel at mærke.5

S. 75. bringes en række citater, der i 
noten angives at stamme fra Jens An
dersen Sinnings Oratio, 1591. Men DS’ 
tekst er identisk med den af Peter Fi

sher foretagne oversættelse fra latin til 
engelsk fra 1991.6 Under sin omtale af 
Heinrich Rantzau s. 104 angiver DS et 
værk på latin fra 1569 som kilde. Det 
ses dog, at stedet er ordret oversat fra 
en tysk artikel fra 1978 af Dieter Loh- 
meier.7

I kapitel 2, The Greatness of God in 
his Creation, lånes mere end godt er fra 
Sachiko Kusukawa: The Transforma
tion of Natural Philosophy. The Case of 
Philip Melanchthon, Cambridge 1995. 
Fx skriver DS s. 65:

“Melanchthon emphasises that Ari
stotle believed in a continuation bet
ween the upper spheres and the sublunar 
world. Thereafter, he explains planetary 
movements and effects, probably accor
ding to Tetrabiblos, but he includes new 
discoveries such as Copernicus’ correc
tion of the apogees for the sun and the 
upper planets [DS’ note: CR, XIII, 225, 
241, 262]”.

Kusukawa skriver s. 148: 
“Melanchthon then goes on (...) to re
mind the students that Aristotle believed 
in the continuity between the superior 
and sublunary worlds ... Melanchthon 
then proceeds to explain planetary mo
tions and effects, following, perhaps, the 
format of the first books of Ptolemy’s Te
trabiblos (... ) utilizing recent findings, 
such as the Copernican correction of the 
apogees of the sun and the superior pla
nets [CR, XIII, 225, 241, 262]”.

Er der ikke her tale om ordret afskrift, 
består problemet i, at DS i sin note ikke 
nævner Kusukawa, men kopierer den
nes note således, at han i sin tekst giver 
indtryk af, at han har sine informatio
ner fra en kildeudgave på latin (Corpus 
Reformatorum), når det er åbenlyst, at 
det har han ikke. Den regulære afskrift 
fra Kusukawa er der dog også. S. 65f. 
bringer DS et langt citat om Melanch- 
thons opfattelse af nogle didaktiske reg
ler, der ord for ord er hentet fra Kusuk-
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awa s. 150, uden at DS oplyser herom.8 
Når vi kommer om på s. 68 krediteres 
Kusukawa i en note endelig for oversæt
telsen i en ny citatgengivelse, men skal 
det forstås sådan, at DS mener således 
pr. efterbevilling at have fået tilladelse 
til at planke Kusukawas værk på sider
ne forud?

I afsnittet The Learning of the No
bility s. 93-102, skriver DS om det lær
de miljø i Rostock omkring år 1600 og 
dets betydning for Danmark, herunder 
den indflydelse teologen Daniel Cra
mer havde på Holger Rosenkrantz den 
Lærde. Det hele, viser det sig, bygger 
på J. Oskar Andersens biografi Holger 
Rosenkrantz den Lærde fra 1896, men 
det siger DS ikke noget om. Først hen
ne på s. 100 nævner DS Andersen i en 
fodnote. Men på de foregående sider har 
han skrevet af efter Andersen og søgt at 
fremstille sig selv som den, der har gået 
kilderne igennem. Et eksempel (s. 96):

“In 1601 a Saxon, Salomon Sparnagel, 
published a Dialogue on the educated 
Nobility where he claimed that learning 
is not only an ornament for the nobility, 
but a necessity. It does not taint nobility, 
which according to Sparnagel was the 
general opinion in Germany, but increa
ses it. To encourage the German nobility 
to engage in learning, Sparnagel refers 
to Danish noblemen like the Rantzaus, 
Henrik Ramel, and the Rosenkrantz (fa
ther and son) as examples to be followed”. 
[DSf note: De nobilitate literata Dialogus 
...autore SALOMONE SPARNAGELIO 
Mysnico. Magdeburg 1601, fol. C.6v. The 
book was dedicated to members of the no
ble family of Gans, barons ofPulitz, who 
were related to Holger Rosenkrantz.]

Her optræder der for en sjælden gangs 
skyld hos DS en præcis arksignatur som 
sidehenvisning (hele bogen igennem op
træder citater uden nogen som helst kil
deangivelse, og som oftest gengives cita
ter fra latinske skrifter uden sidehenvis

ninger), så DS må jo have haft fat i dette 
værk. For en sikkerheds skyld slog jeg 
dog op under Sparnagel i registret hos 
Andersen, som førte mig til s. 125:

”1 1601 udgav en Sachser, SALO
MON SPARNAGEL, en Dialog om den 
dannede Adel, hvori vises, at videnska
belig Dannelse ikke blot er en Pryd for 
Adelen, men en Nødvendighed, der er så 
langt fra at plette Adelskabet, som man 
mente i Tydskland, at den tværtimod for
øger det. For at opflamme de tyske Her- 
remænd henvises til de efterlignelsesvær- 
dige Exempler, som danske Adelsmænd 
som Rantzoverne, Ramel og Rosenkrant- 
zerne afgive”. [Andersens note: De nobi
litate literata Dialogus ... autore SALO
MONE SPARNAGELIO Mysnico. Mag
deburg 1601 ... Bogen dediceres nogle 
Adelsmænd Gans, Friherrer til PULITZ, 
der var af H.R.’ S læ gt... Fol. C. 6v.]

I sin brug af Andersens værk prakti
serer DS også den uheldige metode, at 
tage de forkerte fodnoter og sætte ind 
i sit arbejde, hvorved absurde begiven
hedsforløb etableres. Fx anfører DS s. 
101 et brev dateret 1590 som dokumen- 
taion for begivenheder i 1591.9

Et spørgsmål om citatskik
I afsnittet s. 212-219 om Cort Aslaks
søn and the Nature of Heaven henvises 
indledningsvist i en note til værker med 
generel omtale af Aslakssøn, herunder 
Oskar Garsteins disputats fra 1953.10 
Derpå går DS i gang med en analyse af 
Aslakssøns De tripli coeli fra 1597, og 
han henviser i 15 fodnoter direkte til 
dette skrift med forskellige sidetal, men 
de er mærkeligt upræcise og et enkelt ci
tat på et par linier henvises til s. 23-25 i 
De tripli. Hvis DS havde haft bogen for 
sig, måtte han vel vide hvilken side ci
tatet står?

Det står hurtigt klart, at alt hvad DS
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skriver, er hentet fra Garstein s. 185ff. 
Alle DS’ citater, alle hans hebraiske og 
latinske gloser, alle hans henvisnin
ger til hvem Aslakssøn er afhængig af 
eller citerer, er præcis de samme, som 
Garstein har og med præcis de samme 
bredt dækkende sidehenvisninger. Kun 
ét af DS’ citater står ikke hos Garstein, 
det står til gengæld i en artikel af Jole 
Shackelford fra 1996.11 Andre steder i 
bogen ses samme fremgangsmåde.12 Vis
se steder har DS endda glemt, at føje de 
kilder, han har sakset, til sin egen lit
teraturliste. Derfor står der i hans fod
noter forkortelser, som ingen mening gi
ver, hvis ikke man ved hos hvilke forfat
tere, man kan gå hen og slå dem op.13

DS’ praksis bevirker ikke kun, at han 
kæder forkerte kilder og begivenheds
forløb sammen. Han overtager også sine 
forlægs fejl, alt mens han henviser til 
kilder, som ikke indeholder de oplysnin
ger, han tror de gør. Det store afsnit om 
Thomas Bartholin i kapitlet The Thea
tre of the Human Body bringer intet nyt 
for dagen, og det skyldes, at det stort set 
er direkte oversættelser efter Axels Gar- 
boes biografi over Bartholin fra 1949-50. 
DS henviser til denne bog af og til, men 
han prøver at sløre, hvor afhængig han 
er af den, ved at give indtryk af at have 
foranstaltet en selvstændig analyse af 
Bartholins bøger og skrifter. Lad mig 
straks gentage, at der intet galt er i at 
bygge på andres arbejde, i dette tilfælde 
Garboes fortræffelige værk. Det, der er 
galt, er, at man giver indtryk af noget 
andet.

En af DS’ fremgangsmåder er, at han, 
når han citerer Garboe, hvor han kan 
komme til det i noten henviser til Ole 
Worms trykte breve i stedet for Garboe. 
Denne besynderlige metode ses fx s. 341, 
hvor DS bringer et citat fra et brev fra 
Ole Worm til Thomas Bartholin i 1642.1 
brevet formaner Worm Bartholin til ikke 
at miste sit fokus på medicinstudiet. DS

citerer således:
“I f  you get tired of it, you can always 

return to the comfortable pastures of phi
losophy”.

I noten har DS en henvisning til Sche- 
pelerns oversættelse til dansk af Worms 
breve. Jeg slog stedet efter og fandt føl
gende gengivelse:

”Driv med Iver Lægekunsten som du 
plejer og tag nu og da, naar du er træt, 
din Tilflugt til Filologiens herlige Lyst- 
gaard”.14

Der er overhovedet ingen sproglig for
bindelse mellem dette sted og DS’ over
sættelse, og hvordan kan Schepelerns 
”Filologi” blive til ”philosophy” hos DS? 
DS må oversætte efter en anden forfat
ter. Løsningen findes hos Garboe, der 
skrev før Schepelern og derfor selv har 
oversat efter de latinske breve. Han gen
giver det pågældende sted således:

”naar du bliver træt a f det [medicinske 
studium], kan du jo saa vende tilbage til 
de behagelige filosofiske Græsgange”.15

Det er tydeligt, at DS har oversat ef
ter Garboe (inklusive det forkerte ”phi
losophy”), men korrigeret noten til at 
henvise til en ”rigtig” kilde.16 Hvis man 
meddeler et citat i anførselstegn, og i no
ten anfører en kilde, så må læseren kun
ne stole på, at notehenvisningen faktisk 
gælder det værk, hvorfra citatet er hen
tet, og ikke et andet. Alt andet er fusk.

Resultatet er, at man ikke kan sto
le på at de citater, DS bringer, faktisk 
stammer fra de steder, han anfører i 
sine noter. Eller rettere: Man kan ikke 
stole på det, når beskrivelsen er om dan
ske forhold. I de kapitler, der handler 
om de svenske forhold, er DS sjovt nok 
omhyggelig med, at henvise med præ
cise sideangivelser til de forfattere, han 
bygger på. Er det den svenske vejleder, 
der er skredet ind i tide? Her er der så til 
gengæld så godt som ingen henvisninger 
til originalt kildemateriale, og det burde 
der heller ikke have været i resten af bo-
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gen, for DS’ egenhændige research kan 
sammenfattes på få sider. Resten af de 
500 sider er en mere eller mindre dubiøs 
gen(afskrivning af andres resultater.

Ser man bort fra den uantagelige me
tode, DS anvender, kan man udlægge 
det som noget positivt, at han trods alt 
har et stort overblik og holder fast i en 
syntese og en stor udviklingsidé. Men 
den stil, DS i øvrigt lægger for dagen i 
denne bog, hvor der males med den bre
de pensel i retorisk stil, hvor der klippes 
en hæl og hugges en tå i omgangen med 
kilderne og hvor andres arbejder skrives 
af, mener jeg imidlertid ikke hører hjem
me i en videnskabelig afhandling, og da 
slet ikke i en, der er blevet forsvaret for 
en akademisk grad.

Noter

1. Axel Garboe: Thomas Bartholin I-II, 1949-50, 
I, s. 93.

2. Garboe, anf. arb., II, s. 131.
3. H.F. Rørdam (udg.): Kjøbenhavns Universitets 

Forhandlinger 1614-1621, Historiske Samlin
ger og Studier, bd. 4,1902, s. 268-269.

4. Ole Peter Grell: Caspar Bartholin and the Edu
cation of the Pious Physician. Ole Peter Grell 
& Andrew Cunningham (red.): Medicine and 
the Reformation, London 1993, s. 78-100. DS 
har, som med citatet fra Christianson oven
for, enkelte steder foretaget ganske få sprog
lige redigeringer i teksten, fx et skifte fra datid 
til nutid, men det slører slet ikke afskriften. 
Sammenlign fx Grell s. 95: “In this connection, 
Bartholin once more underlined the need for 
direct empirical experience of the subject, sta
ting that students should always personally 
practise alchemy”, med DS s. 212: “In this con
nection, Bartholin once more underlines the 
need for direct empirical experience of the sub
ject, stating that students should always per
sonally practise alchemy”.

5. Jole Shackelford: Paracelsianism in Denmark 
and Norway in the 16th and 17th Centuries, 
1989, s. 89f.: “Augustine used rationes semi- 
nales to explain the two accounts of creation 
in the first two chapters of Genesis, by inter
preting Genesis I as the creation of the rati
ones seminales for those that were actually 
brought into existence in Genesis II (...) Un
like the Neoplatonists who reduced the philo
sophical place of m atter to near nonexistence, 
Severinus allowed matter a limited determina
tive role in the generation of bodies”. DS skri
ver s. 136: “Augustine had used the Stoic term 
rationes seminales to explain the two accounts 
of Creation in the first two chapters of Gene
sis, by interpreting Genesis I as the creation 
of the rationes seminales for those things that 
were actually brought into existence in Gene
sis II (...) Unlike the Neoplatonists, however, 
who reduced the philosophical place of matter 
to near non-existence, Severinus allowed mat
ter a limited determinative role in the genera
tion of bodies”.
Jens Andersen Sinning: Oration on the philo
sophical studies necessary for the student of 
theology. Facsimile of the Latin edition, Ribe 
1591/ translation by Christian Høgel and Peter 
Fisher, 1991.
Dieter Lohmeier: Heinrich Rantzau und die
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Adelskultur der frühen Neuzeit. Samme (red.): 
Arte et Marte, 1978, s. 80f.

8. DS, s. 65f: “The whole nature of things is like a 
theatre [for] the human mind, which God wis
hed to be watched, and for this reason He pla
ced in the minds of men the desire of conside
ring things and the pleasure, [sic] which ac
companies this knowledge. These reasons in
vite healthy minds to the consideration of na
ture, even if no use followed. Just as vision de
lights, even if no use followed, so the mind also, 
by its own nature, is led to beholding things. 
Therefore these are the reasons of this study, 
especially because consideration per se leads 
to the most pleasant joy, even if other uses did 
not follow [DS’ note: CR, XIII, 189]”. Kursuka- 
wa s. 150: “The whole nature of things is like a 
theatre [for] the human mind, which God wis
hed to be watched (aspici), and for this reason 
He placed in the minds of men the desire of 
considering things and the pleasure which ac
companies this knowledge (agnitionem). These 
reasons invite healthy minds to the considera
tion of nature, even if no use followed. Just as 
vision delights, even if no use followed, so the 
mind also, by its own nature, is led to behol
ding things (aspiciendas res). Therefore these 
are the reasons of this study, especially becau
se to consider nature is to follow one’s own na
ture, and consideration per se leads to the most 
pleasant joy, even if other uses did not follow 
[note: CR, XIII, 189]”.

9. Det drejer sig om den undervisning Rosen- 
krantz modtog i Rostock 1590-91, beskre
vet hos Andersen s. 20-22. DS meddeler her 
det samme som Andersen skriver, og havde 
DS blot henvist hertil, havde alt været i or
den. Men fordi han (s. 101) alene anfører sin 
kilde som ”Letter from D. Cramer 2/12-1590, 
transcript in KB, NKS 4 2091”, bliver man jo 
klar over at der mangler en mellemregning.

Det pågældende brev er anført som kilde hos 
Andersen s. 22, men naturligvis ikke som do
kumentation for begivenheder i 1591 som hos 
DS.

10. Oskar Garstein: Cort Aslakssøn. Studier over 
dansk-norsk universitets- og lærdomhistorie 
omkring år 1600,1953.

11. Jole Shackelford: Rosicrucianism, Lutheran 
Orthodoxy, and the Rejection of Paracelsia- 
nism in Early Seventeenth-Century Denmark, 
Bulletin of the History of Medicine, vol. 70, nr. 
2, 1996, s. 181-204, s. 189.

12. Citaterne s. 188ff. hos DS efter en bog fra 1579 
af lægen Theodor Zwinger i Schweiz, er de 
samme som er oversat hos Carlos Gilly: Zwi
schen Erfahrung und Spekulation, Basler Zeit- 
schriftft für Geschichte und Altertumskunde 
1977, s. 57-137. DS nævner artiklen, men ikke 
i forbindelse med citaterne. I stedet er Zwin
gers skrift anført i DS’ litteraturliste som ”pri
mary source”.

13. S. 75 henvises bl.a. til ”Designatio 1612,1623”. 
Det er jo ikke en selvindlysende forkortelse, og 
man leder forgæves efter meningen i DS’ litte
raturliste. DS’ henvisning fremkommer i for
bindelse med en omtale af brugen af Melanch- 
thons ”De anima” i Danmark, som jeg har viet 
en del sider i min ph.d.-afhandling fra 2002, 
”Fornuften under troens lydighed” (udg. 2004). 
Jeg brugte heri forkortelsen Designatio om 
nogle lektionskataloger fra Københavns Uni
versitet.

14. H.D. Schepelern (udg.): Breve fra og til Ole 
Worm , bd. II, 1967, s. 406.

15. Garboe, anf. arb., I, s. 58.
16. Det er i øvrigt Schepelern, der har den rigti

ge oversættelse. I brevudgaven, Olai Wormii 
et ad eum doctorum virorum epistolæ, 1728, s. 
706, hedder det: ”Urge sedulo artem Medicam, 
ut soles, et ad ea amoena Philologiæ vireta de- 
fessus subinde recurre”.
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»Man merkt die Absicht und wird verstimmt«1
Jakob Danneskiold-Samsøe

Fortid og Nutid december 2005, s. 286-300

I sin anmeldelse a f m in afhandling Patrons and Muses frem sæ tter Mor
ten Fink-Jensen beskyldninger a f en sådan karakter, a t jeg er nødt til a t 
tage til genmæle.
Anmeldelsen er ét lang t anklageskrift, som jeg skal afholde mig fra at 
besvare punkt for punkt. Den beskedne saglige k ritik  anmeldelsen frem
fører, skal jeg nok kommentere, men det må være den principielle diskus
sion om afhandlingens emner og metodesyn, der h a r almen interesse.

Jakob Danneskiold-Samsøe, f. 1968, cand. phil. i historie (Københavns 
Universitet), studieophold ved Lancaster University og Ruprecht-Karls 
Universität, m.phil. i videnskabshistorie og -filosofi (Cambridge Univer
sity), fil. dr. (Lunds Universitet) med afhandlingen Patrons and Muses. 
Cultures o f Natural Philosophy in Seventeenth-Century Scandinavia.

Afhandlingens karakter 
og hensigt

Anmelderen lover indledningsvis at se 
nærmere på ”de teser, DS søger at under
bygge med sit arbejde”. Det er naturligvis 
et sine qua non for en lødig debatanmel
delse, men ikke desto mindre præsente
res værkets bærende idéer mildest talt 
stedmoderligt. Afhandlingens ambition 
er ikke, som anmelderen fremfører, at 
påvise, at der fandtes en ”livlig naturfi
losofisk kultur i Danmark” på denne tid, 
som døde ud efter 1670. Det er der (må
ske fraregnet anmelderen) konsensus 
om i dansk videnskabshistorie, og syns
punktet genfindes i det nys udkomne 
første bind Dansk Naturvidenskabs Hi
storie, redigeret og for en stor del skre
vet af professor Helge Kragh. Det er af
handlingens præmis som nok kvalifice
res, men som primært søges forklaret.

Der er ingen undskyldning for at tage 
fejl af afhandlingens ambition og teser. 
Førstnævnte er udførligt præsenteret i

det 26-sider lange indledningskapitel 
konklusionerne sjovt nok i det 16-sider 
lange ”Conclusions and Perspectives”. 
For at bringe diskussionen på rette kurs, 
er det derfor nødvendigt kort at redegøre 
for afhandlingens mål, præmisser og te
ser.2

Renæssancens videnskabshistorie 
indbyder om noget til tværfaglighed. Fi
lologisk ekspertise og naturfaglig viden 
kan forenes med historikerens generelle 
kendskab til perioden, og også kirke- og 
religionshistorikere, filosoffer, idéhisto
rikere, antropologer og sociologer kan 
bidrage til diskussionen.

Ikke desto mindre er tværfaglighed 
mere undtagelsen end reglen i viden
skabshistorie. Mens forskere med en fi
lologisk eller naturfaglig baggrund ger
ne er detailorienterede, arbejder antro
pologer og de i USA allestedsnærværen
de videnskabssociologer (SSK, Sociology 
of Scientific Knowledge) med begrebs
dannelser og analytiske tilgange, som 
nok er interessante, men som for en hi-
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storiker sukker efter at blive empirisk 
underbygget.

Afhandlingens hensigt har således 
været at skabe en overordnet forkla
ringsmodel, som koblede disse to for
skellige tilgange til videnskabshistori
en sammen med historikerens klassiske 
interesse for den generelle samfundsud
vikling. At forene videnskabens interne 
og eksterne udvikling og definere histo
rikeres mulige bidrag til diskussionen 
gennem en systematisk behandling af lo
kale forskermiljøer. Afhandlingen er så
ledes ikke blot tematisk tværfaglig, men 
i høj grad også metodisk paradigmatisk, 
hvilket blev anerkendt af bedømmelses
udvalget. Fokus er naturforskningen, 
men teserne har relevans for den gene
relle diskussion om Danmarks og Sveri
ges politiske og kulturelle historie i pe
rioden.

Patrons and Muses er en komparativ 
analyse af naturforskningen i Danmark 
og Sverige i det 17. århundrede. Selv om 
lærde i begge lande havde adgang til den 
samme påvirkning fra det øvrige Euro
pa og stort set drog til de samme univer
siteter, udviklede naturforskningen sig 
vidt forskelligt i de to lande. Det gælder 
såvel dens indre som ydre rammer, og 
analysen er således et indlæg i diskus
sion om ”national style”, der i de senere 
tiår har optaget videnskabshistorien.3

De to grundspørgsmål den rejser er, 
hvorfor en række skandinaver kastede 
sig ud i møjsommelige studier af natu
ren (især menneskekroppen og stjerne
himlen), når de nu ikke var professionelt 
forpligtet til det (heller ikke selv om de 
var professorer). Det drejer sig her om 
selvforståelse, religion og kultur. Det 
andet spørgsmål er, hvordan denne na
turforskning indgik i en social sammen
hæng. Det gælder naturforskernes for
hold til hoffet, kirken og universitetet.

Konklusionerne er kort og unuance
ret fortalt, at mens naturforskningen

i København i skikkelse af ”Bartholin- 
klanen” (familierne Bartholin, Fincke, 
Worm m.fl.) nød godt af hoffets gunst, 
blev de kun i begrænset omfang benyt
tet af statsmagten, og deres selvfor
ståelse som forskere var internationalt 
orienteret, nemlig til forestillingen om 
Den lærde Republik. I Sverige kom na
turforskningen derimod allerede under 
Gustav Adolf til at indgå i statsbygnin
gen, både i form af propaganda, admi- 
nistation og praktisk anvendelse (mine
drift, militærindustri osv.). Skikkelser 
som Okkultisten og mystikeren Johan
nes Bureus og statsmanden og ramisten 
Johan Skytte var alle forskelligheder til 
trods, således begge en del af en ”patrio
tisk” kultur, der rettede sig mod stats
magtens behov. Svensk forskning var 
helt anderledes nytteorienteret og for
bundet med magten end den danske, og 
dette skulle få betydning sidst i århun
dredet.

I kølvandet på enevældens indførelse 
udbredtes herhjemme en ny nyttetænk
ning. Lærdom blev ikke anset for vær
difuld i sig selv, men kun anerkendt så
fremt den var nyttig for kongen. Det so
ciale udtryk for dette syn var rangfor
ordningerne, der kun gav plads til em- 
bedsmænd eller militære. Kun gennem 
administrative embeder opnåede natur
forskerne social legitimitet, og den kob
ling man ser mellem grundforskning 
og nyttetænkning i forbindelse med de 
videnskabelige akademier i stater som 
Frankrig, England, Toscana og Bran
denburg slår ikke igennem i Danmark 
i denne periode, selv om der er ansatser 
til det.

Anderledes i Sverige, hvor naturforsk
ningen allerede var nytteorienteret. Da 
den opfattedes som grundlag for stats
bygningen og manufakturerne, datidens 
økonomiske mantra, opnåede den ene
stående prestige og understøttelse, og 
oplevede først et knæk med de svenske

287



Jakob Danneskiold-Samsøe

stormagtsdrømmes forlis og manufaktu
rers afmatning efter 1760.

Den overordnede konklusion lyder, 
at det var magthavernes syn på natur
forskningen forenet med økonomiske 
strukturer, der formede naturforsknin
gen på lokalt plan. Naturforskningens 
forhold til magten er således en integre
ret del af dens udvikling, og det er ikke 
en helt almindelig måde at skrive viden
skabshistorie på.

Kritik, pedanteri og inkvisition

Den afhandling vor anmelder har haft 
foran sig er altså en udviklingstese, der 
dækker mere end hundrede år, to stats
dannelser (og dermed også to vidt for
skellige forskningstraditioner), inddra
gelsen af en lang række fagområder, en 
usædvanlig analytisk tilgang, samt per
spektivering til udviklingen andre ste
der i Europa.

På den baggrund skulle man tro, an
melderen primært ville diskutere de 
overordnede udviklingsforløb. Det gør 
vor debatanmeldelse ikke. Fra reel kri
tik, udarter den til pedanteri og ender 
med regulært forsøg på karaktermord. 
Det eneste den reelt diskuterer er forfat
terens videnskabelige lødighed.

Patrons and Muses rummer fejl og 
stedvis unøjagtighed, det kommer vi 
ikke udenom. Det forekommer i alle ud
givelser, der ikke har været underkastet 
forlagskorrektur, og måske særligt i et 
værk, der som dette dækker et stort stof
område, og er skrevet i fire lande, hvor 
forfatteren ofte har været tvunget til at 
benytte forskellige udgaver af såvel pri
mære som sekundære kilder.

Afhandlingen blev påbegyndt i Hei
delberg, fortsat i Cambridge og afslut
tet og forsvaret i Lund. Således forekom 
det naturligt at henvende sig til en in
ternational læserskare, og de fremførte 
teser er beregnet til at indgå i den forsk

ningsdiskussion om den sociale dyna
mik i 1600-tallets naturvidenskab, som 
navnlig finder sted i Storbritannien og 
Nordamerika. Derfor har formidlings
aspektet spillet en væsentlig rolle og 
gjort arbejdet vanskeligere og afhand
lingen længere, end hvis den var skre
vet på dansk.

Da hovedparten af dens tiltænkte læ
sere ikke kan forventes at kunne læse 
dansk, svensk eller norsk, ville det ikke 
give megen mening blot at henvise til ek
sisterende undersøgelser på disse sprog. 
Forfatteren har været nødt til at rede
gøre for tidens danske og svenske sam
funds- og videnskabshistorie i alminde
lighed, da det spiller en afgørende rolle 
i tesedannelsen, og det samme gælder 
temaer som universiteternes historie 
og naturforskernes biografi. Således er 
der ganske rigtigt beskrivende afsnit, 
der bygger på eksisterende forskning og 
ikke rummer meget nyt for skandinaver. 
Det gør det derimod for andre læsere.

Dertil kommer, at den referencemeto
de, som vejledere anbefalede i både Cam
bridge og Lund, var at angive standard
værkerne og kun derefter citere dem, 
når det drejede sig om konkrete syns
punkter eller afgørende fakta. Når jeg 
således angiver J. Oskar Andersen som 
standardbiografien om Holger Rosen- 
krantz, har jeg ikke anset det for nød
vendigt at referere til ham, hver gang jeg 
byggede på hans værk. Af denne grund 
er fodnoterne ikke svulmet op til mere 
end de 1298, det drejer sig om. Det er 
måske ikke en metode vor anmelder er 
bekendt med eller billiger, men den an
vendes andre steder i verden.

Det undskylder ikke de ”lån”, som an
melderen påviser i enkelte af afhandlin
gens passager. Det er kritisabelt, men 
er det interessant? Anmelderen tolker 
det som overlagt tyveri, men en forbry
delse kræver som bekendt et offer. Lad 
os tage de to forskere, han selv bruger
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som eksempel, nemlig John Christian
son og min engelske vejleder Sachiko 
Kusukawa. Hvad førstnævnte angår har 
jeg foræret ham bogen, og vi har disku
teret den, uden at han nævnte sagen.

Med hensyn til det andet ”offer”, Sa
chiko Kusukawa, lyder note 83, side 57 
således: ”The following is essentially ba
sed on Sachiko Kusukawa, The Transfor
mation of Natural Philosophy. The Case 
of Philipp Melanchthon. Cambridge 
1995, supplemented by discussions with 
Dr. Kusukawa herself'.

De givne passager skulle naturligvis 
havde været anført som citater eller ind
arbejdet i min egen tekst med henvisnin
ger, men ingen ædruelig læser kan være 
i tvivl om min gæld til disse to fremra
gende forskere, der begge er krediteret 
adskillige gange. Hvad det drejer sig om 
er overordnede beskrivelser, og den som 
læser afhandlingen systematisk misfor
står næppe, at de givne betragtninger 
bygger på andres forskning.

Anmelderen vælger derimod at udlæg
ge disse fejltagelser på den værst tænke
lige måde, og fra enkelte gode iagttagel
ser og ansatser til konstruktiv kritik ud
arter anmeldelsen sig til ét langt forsøg 
på at diskreditere forfatteren. Grundig
hed bliver til nidkærhed, og der er til
syneladende ingen bagatelgrænse. Hvor 
ligger eksempelvis det odiøse i, at jeg i 
det givne citat fra Sinnings Oratio an
vender den moderne og udmærkede en
gelske paralleloversættelse (som vel at 
mærke er angivet i den første henvisning 
til værket på samme side)? Forhindrer 
det, at jeg at har tjekket originalkilden, 
eller endnu vigtigere, har læst den givne 
passage i dens sammenhæng?

Det gør det tydeligvis for anmelde
ren. Der fremføres også den alvorlige 
anklage, at ”man ikke kan stole på at 
de citater, DS bringer, faktisk stammer 
fra de steder, han anfører i sine noter”. 
Vor anmelders belæg for denne påstand

er, at jeg i et enkelt tilfælde er kommet 
til at citere fra Garboe’s biografi frem 
for den kildeudgivelse, der henvises til, 
nemlig H.D. Schepelerns udgivelse af 
Ole Worms breve. I det anførte eksem
pel har det absolut ingen betydning for 
sammenhængen, og da Worms breve er 
den ubetinget mest benyttede, referere
de og citerede kilde i afhandlingen, skal 
man vist være mere end almindelig for
kætringslysten for at mene, at jeg ikke 
konsekvent har benyttet denne på alle 
måder lettilgængelige kilde.

Det er vor anmelder, og selv i de man
ge tilfælde, hvor der er korrekte henvis
ninger og ikke burde være grund til mis
forståelser, slår han ned. Når han såle
des finder citater, som forekommer i se
kundær litteratur, jeg har benyttet, ta
ger han det skråsikkert som tegn på, at 
jeg ikke har læst originalpassagen. Det 
gælder eksempelvis Cort Aslakssøns De 
tripli coeni. Her må anmelderen ty til 
hele to sekundære værker for at argu
mentere for, at jeg ikke har læst værket, 
frem for at bruge Ockhams Ragekniv og 
almindelighed anstændighed.

Når forfatteren angiveligt ikke har 
haft fat i originalkilderne, burde an
melderen bare ét sted i sit minutiøse 
anklageskrift kunne levere eksempler 
på citater eller tekstfortolkninger som 
er misvisende i forhold til den sammen
hæng, hvori de indgår i originalkilden. 
Den slags fejl er nemlig nemme at begå, 
eftersom teksterne ofte rummer ironi, 
indirekte citater og tematiske spring 
(hvorfor man skal læse kilderne i de
res sammenhæng). Det gør han påfal
dende nok ikke, men når i stedet frem 
til den uhyrlige påstand, at forfatteren 
ikke selv har studeret kilderne og at ”... 
DS' egenhændige research kan sammen
fattes på få sider”. Han klandrer forfat
teren for lemfældige konstruktioner, her 
udviser han selv et skoleeksempel på så
danne. Alene den omstændighed, at den
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latinske originaltekst mange steder an
gives i noterne, burde have givet anled
ning til eftertanke, men anmelderen har 
valgt at optræde som anklager, frem for 
dommer, og tager konsekvent kikkerten 
for det blinde øje, når det gælder enhver 
tvivl, der kunne komme forfatteren til 
gode.

Når de samme passager fra primær
kilder går igen i mange bøger og artik
ler om renæssancens videnskab, er der 
en forklaring på det, som anmelderen ud 
fra sin baggrund burde kunne forstå. Det 
som interesserer historikere i alminde
lighed, er ikke den givne naturforskers 
specifikke teorier og observationer, men 
hans forhold til tidens filosofiske og reli
giøse strømninger, hans syn på metode, 
samt den måde hvorpå han præsenterer 
sin videnskab og argumenterer for dens 
eksistensberettigelse. Selv digre værker 
flyder ikke over af passager, hvor disse 
emner formuleres i en prægnant form, 
og renæssancelatin havde hang til lange 
sætninger med mange indskud og eks
kurser.

Derfor oplever man efter endt læs
ning ofte, at de passager som med ri
melighed kan præsenteres for læseren 
til at anskueliggøre problemstillingen, 
skuffende nok er de samme, som tidlige
re forskere har anvendt. Af Tycho Bra
hes samlede skrifter (som i Dreyers ud
gave udgør 15 bind), er det ganske få af
snit, som citeres i den omfangsrige del af 
forskningen, der ikke specifikt beskæf
tiger sig med hans konkrete observatio
ner, eksperimenter og teorier. Det sam
me gælder Peder Sørensens Idea medi
cinae philosophicae. Giver dette tilsva
rende anmelderen lejlighed til at opfatte 
størstedelen af denne forskning som uvi
denskabelig?

Som kirkehistoriker interesserede 
Oskar Garstein sig primært for Aslaks
søns overordnede kosmologi og dens for
hold mellem naturfilosofi og religion.

Samme fokus er lagt i nærværende af
handling. Derfor kan det ikke forundre, 
at de samme afsnit har vakt særlig in
teresse. Her kunne man ønske anmel
deren havde brugt sin energi og skepsis 
på forfatterens læsning af Aslakssøns 
værker og indplacering i tidens naturfi
losofi.

Ligeledes hævdes det, at Axel Gar- 
boe er den eneste kilde til forfatterens 
behandling af Thomas Bartholin, hvor
for der intet nyt lægges for dagen. Hertil 
kan jeg kun opfordre interesserede læse
re til at sammenholde kapitlet ”The The
atre of the Human Body” (s. 321-365) 
med Garboes i øvrigt fremragende bio
grafi. Det turde være evident, at afhand
lingen udbygger forståelsen af Bartholin 
og anatomiens placering i samfundet.

Diskussionen der blev væk

Anmeldelsen består af kritik, som ud
mærker sig ved enten at være forfejlet, 
formalistisk pedanteri eller rettet ad 
hominem, hvorfor der ikke bliver plads 
til hverken sammenhængende sagkri
tik, debat eller perspektivering. Hvis 
anmelderens ørneblik også havde rakt 
til at forstå og analysere de teser, som 
fremføres, ville det unægtelig havde væ
ret mere frugtbart for læseren og frem
tidig diskussion.

I forbindelse med tesedannelsen ope
rerer forfatteren afhandlingen igennem 
med to grundbegreber, som også afspej
les i titlen. Det ene er patron-klient for
holdet som det, der knyttede naturfor
skerne til magthaverne og konstant 
måtte sikres. Ikke blot var det afgøren
de for at opnå embeder, privilegier og et 
vist intellektuelt råderum, det påvirkede 
også de enkelte videnskabers prestige og 
udfoldelsesmuligheder. Ligesom interes
sen for astronomi kølnedes betragteligt 
ved Tycho Brahes fald, var det først tak-
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ket være Simon Paullis indflydelse ved 
hoffet, at dissektioner indførtes i Køben
havn. Ligeledes anvendes patronforhold 
også som delforklaring på, hvorfor Carte
sianismen kunne introduceres ved uni
versitetet uden de bråvallaslag, vi ople
ver rundt om i Europa, bl.a. i Uppsala.

Det andet begreb er ”museet” som det 
forum, hvor de nye eller uortodokse na
turfilosofiske tanker førtes på banen, og 
hvor også laboratorieforsøg fandt sted, i 
en tid da universitetet ikke rådede over 
sådanne faciliteter. Mens næsten alle de 
danske forskere, der behandles i værket 
var professorer ved Københavns Univer
sitet, var det så vidt vi kan se ikke in
den for dettes rammer, at udviklingen 
udspillede sig, men i deres professorbo
liger. Museet var således et forum befol
ket af professorer og lærde husvenner, 
men ikke underlagt de samme restrikti
oner som den offentlige undervisning, og 
udgør dermed et interessant tredjeben 
til universiteterne og hoffet som de vi
denssteder forskningen i renæssancens 
videnskab sædvanligvis arbejder med. 
Det er et helt afgørende element i forfat
terens teser, for mens universitetet var 
domineret af teologien og for så vidt ”na
tionalt”, var museet knyttet til forestil
lingen om den lærde republik og en in
ternational tvær-konfessionel elitekul
tur.

Ingen af disse to grundbegreber be
handler vor anmelder fyldestgørende. 
Den indgående diskussion om museet 
som udgør hele bogens tredje kapitel og 
er et afgørende element i sammenlignin
gen mellem Danmark og Sverige ignore
rer han helt, mens hans kommentarer 
til patronforholdene og forfatterens brug 
af dem lyser af mangel på indsigt.

Når forfatteren udførligt redegør for 
karakteren af patronnetværk (s. 41-51) 
og hundrede sider længere fremme skil
drer Christian 4.s tiltrædelse som netop 
et gennemgribende patronskifte, virker

det unægteligt uforståeligt, at anmel
deren kan spørge hvorvidt ”krigeren Se- 
hested måske havde nogen tilknytning 
til Tycho Brahe, der skulle gøre ham 
særligt upopulær?”. Frem for at funde
re over, hvorvidt Sehested var Tychos 
”kinsman” (som jeg skriver), burde det 
stå klart, at det drejer sig om et klient
netværk grupperet omkring først Peder 
Oxe, siden Niels Kaas. Udover at ”kins
man” ikke umiddelbart kan oversættes 
med ”slægtning”, men har en bredere 
betydning og bl.a. i antropologien bru
ges om klaner, er det afgørende altså 
ikke slægtskabet. Dette indebærer ikke, 
at anmelderen nødvendigvis har uret i 
sin kritik, hvad angår de adelsmænd der 
nævnes (den diskussion kan tages en 
anden gang), men logikken i patronsy
stemet, sådan som afhandlingen frem
stiller det, har vor anmelder i hvert fald 
ikke fattet.

I samme forbindelse mener anmelde
ren, at jeg da umuligt kan kalde kans
ler Friis-Borreby for centralist. Her må 
man spørge, hvem der sammenblander 
centralisme og absolutisme. Som det 
også gælder for eksempelvis Axel Oxen
stierna i Sverige, kunne højadelige ud
mærket arbejde for en centralisering af 
magten, så længe den havnede hos dem 
og deres slægtninge. Og at de kunne be
gejstres over fortalere for en stærk kon
gemagt som Justus Lipsius, eksempli
ficerer afhandlingen selv i forbindelse 
med Heinrich Rantzau (s. 103f.).

Patronforhold

Undertegnede er ikke den første forsker, 
der har foretaget koblingen mellem ti
dens danske naturforskning og den poli
tiske magt. Victor E. Thoren, Alex Wit- 
tendorff, Jole Shackelford, Peter Zeeberg 
og John Christianson har alle gjort det 
med hensyn til Tycho Brahe og kredsen
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omkring ham, og især de to sidstnævn
te har i høj grad også inddraget patron
systemet.4 Nærværende afhandling be
gynder, hvor disse forskere slutter, og 
stiller spørgsmålet hvad der skete med 
forholdet mellem naturforskningen og 
magten efter Tycho Brahes fald.

Patronsystemet gøres til det medie, 
hvorigennem magten kanaliseres og 
en katalysator for politiske forandrin
ger. Det forklarer således ikke de over
ordnede strukturelle forandringer, men 
derimod de behandlede naturforskeres 
handlinger og tildragelser. Spørgsmålet 
er så, hvilke metodiske krav man kan 
stille til denne brug af patronforhold.

Som jeg har påpeget andetsteds (For
tid & Nutid 2005: 3), er patronforhold 
implicitte. At et givent forhold eksiste
rede lader sig gerne stadfæste, men dets 
nærmere natur var indforstået. I bogens 
indledning (s. 31f.) forklarer en brask
lapp (som svenskerne kalder det), at 
hvis en historiker bruger patronforhold 
til at forklare aktørernes adfærd, må 
han kaste den strenge positivisme over 
bord. Hvad man arbejder med er fortolk
ninger og konstruktioner, metoder som 
ikke er ukendte i humanvidenskaberne. 
De kan sandsynliggøres, men bevises 
kan de ikke. Denne tilgang kan man ac
ceptere eller ej, og den kunne give anled
ning til frugtbar diskussion om historie
fagets væsen og metode, men også her 
svigter debatanmeldelsen.

Anmelderen klandrer forfatteren for 
ikke at levere ”en eneste systematisk un
dersøgelse a f bare ét patron-klient for
hold”. Se, det troede jeg nu ellers, at 
jeg havde gjort. En grundigere analyse 
end den afhandlingen giver af famili
en Worm-Bartholins patronforhold fin
der man mig bekendt ikke i skandina
visk forskning.5 Især på baggrund af Ole 
Worms breve skildres de konstante be
kymringer og intriger spillet om patro
nerne indebar, og de enkelte videnska

bers udfoldelsesmuligheder (anatomien, 
astronomien, kemien) kobles til deres 
udøveres klientforhold.

Den analyse af dedikationer anmelde
ren efterlyser, får han i forbindelse med 
Longomontanus’ Astronomia Danica (s. 
223-225). En mere omfattende og syste
matisk analyse af dedikationer er af
gjort af kulturhistorisk interesse, men 
ville ikke være særlig brugbar i denne 
forbindelse. Ganske vist var dedikatio
nen den måde, hvorpå båndet symbolsk 
blev knyttet og offentligt kendt, men 
det var ikke dedikationen, der i sig selv 
vandt patronen. Forbindelsen var gerne 
etableret på forhånd, selve dedikationen 
ofte intetsigende retorik og panegyrik.

Dedikationer kan især bruges til at 
stadfæste kronologien i patronforhold, 
men her skal der også tages det forbe
hold, at klienter sjældent vedblev med at 
dedikere til en patron, de allerede havde 
vundet. De privatbreve, som jeg primært 
bruger i afhandlingen, anser jeg derfor 
som mere relevante kilder.

Bartholin-familiens klientforhold til 
de skiftende kanslere (først Christian 
Friis-Borreby, siden Christian Friis- 
Kragerup) spiller en væsentlig rolle i 
afhandlingen. Derfor er der grund til 
at kommentere anmelderens kritik på 
dette punkt, for trods hans hang til at 
lade en diskussion af sagsforholdene ud
arte til en diskussion af forfatterens vi
denskabelige lødighed, giver fejl i kilde
henvisningerne i to tilfælde anledning 
til uklarhed.

Først Thomas Finckes inspektion af 
Hven i 1597 og rapport til kongen. Det 
kongebrev, som afhandlingen henviser 
til, drejer sig ganske rigtigt om Finc
kes afsendelse og indeholder naturligvis 
ikke hans rapport. Der mangler altså 
yderligere kildehenvisninger. En ”kon
strueret” kilde er kongebrevet dog in
genlunde, men derimod det sikreste vid
nesbyrd om, at inspektionen rent faktisk

292



Debatreplik

fandt sted.
Henvisningerne, der mangler, er til 

det brev, hvor adelsmanden Johannes 
Stygge omtaler inspektionen, samt til 
den elegi Tycho Brahe skrev efter at 
have fået underretning om den.6 Ty
cho taler om en, der er udsendt af hans 
gamle fjende uden at nævne navne. Det 
gør Stygge, men angiver selv, at det er 
noget, han har hørt. Indholdet af Finc- 
kes rapport kan man derfor vælge at af
skrive som udtryk for de mange rygter, 
der svirrede i kølvandet på Tychos eksil, 
og skal under alle omstændigheder ikke 
fremstilles som en kendsgerning.

Både Tycho og Stygge havde imidler
tid adgang til ”sædvanligvis velunderret
tede kilder”? Begge skildrer de Fincke 
som Borrebys mand, og som anmelderen 
selv påpeger, nævnes inspektionen net
op som led i en skildring af Finckes tæ t
te relationer til kansleren, et forhold der 
bekræftes af andre samtidige kilder.

Hvad angår stridighederne i konsi
storium i 1616-17 er der ganske rigtigt 
kommet rod i henvisningerne til konsi- 
storieprotokollerne, som sammen med 
Worms breve udgør kilderne til skildrin
gen.8 Det er beklageligt, men giver ikke 
anmelderen belæg for den kritik han el
lers fremfører i den anledning.

Afhandlingen angiver, at årsagen 
til Bartholin-familiens stærke position 
skyldtes to forhold -  nemlig dens tal
stærke repræsentation ved universite
tet (især takket være Thomas Finckes 
ægteskabspolitik for sine fire døtre) og 
dens klientforhold til de skiftende kans
lere, nemlig Christian Friis-Borreby og 
navnebroderen til Kr ager up. Dynas
tiets forgrening og sammenhold er al
ment kendt, og markant for dansk na
turforskning i denne periode.9 Som det 
også påpeges i afhandlingen (s. 182) var 
Longomontanus formelt set en del af fa
milien, i og med at han var Caspar Bart- 
holins svoger, men som det også under

streges, er det tydeligt at han i mange 
tilfælde ikke faldt ind under familiens 
beskyttende vinger. Tilbage i 1612 hav
de Thomas Fincke således ikke blot affe
jet astronomens påstand om at have løst 
gåden om cirklens kvadratur, men hav
de oven i købet gjort det i et privatbrev 
til Borreby, deres fælles patron (s. 221, 
n. 616). At astronomen i begge sager ty
deligvis tilhører en anden gruppering i 
konsistorium end Bartholin-familien, 
ændrer ikke ved det forhold, at denne fa
milies øvrige medlemmer stod sammen, 
som det fremgår af både protokollerne 
og brevene.

Det hævdes ikke, at Fincke og hans 
familie var kanslerens eneste klienter 
ved universitetet. Tværtimod beskrives 
det netop (s. 168-173), hvordan Borreby 
overtog mange af Tycho Brahes gamle 
klienter og fandt lærestole til dem. Da 
stridighederne i konsistorium brød ud i 
1616, var sagen således den, at kansle
ren ikke blot formelt var professorkorp
sets foresatte, men tillige patron for de 
fleste af dets medlemmer. Konsistorie- 
protokollen viser da også, hvordan de 
stod på tæerne af hinanden for at over
lade afgørelsen til ham, men at han i 
denne sag lod konsistorium selv træffe 
afgørelsen.

Konsistorieprotokollerne kan som alle 
mødereferater bruges til at dokumen
tere, hvad der stod på dagsordenen og 
hvornår, men det spil der udspandt sig 
omkring drøftelserne, giver de naturlig
vis ikke svar på. Derfor er de i afhand
lingen suppleret af Ole Worms breve. 
Dermed bliver synsvinklen naturligvis 
ensidig, men det er også sagen set fra fa
miliens side det gælder om at skildre.

Begge sager var ganske rigtigt be
gyndt før Borrebys død, men med den
ne mistede familien patronens rygdæk
ning. Den ”storm” mod familien der tales 
om, står ikke lysende klart i protokol
lerne, men at familiemedlemmerne føl-
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te det forholdt sig sådan, fremgår af fire 
breve Worm i forsommeren 1617 afsend
te til Jesper Brochmand,10 der befandt 
sig ved hoffet på Kronborg og fungere
de som mægler over for den nye kans
ler, hvis gunst det gjaldt om at vinde. 
Hvordan dette lykkedes, og hvad følger
ne blev (også for familiens modstande
re som Longomontanus og Hans Jensen 
Alanus) giver afhandlingen også nogle 
bud på (s. 222f£).

Andre temaer

Så vidt anmelderens sagkritik. Imidler
tid rejser han også en række andre kri
tikpunkter i afhandlingen, som hverken 
er fyldestgørende eller overbevisende, 
men som bør nævnes, da de er ansatser 
til en diskussion, anmelderen beklage
ligvis ikke vover sig ud i.

1) Anmelderen gør et stort nummer 
ud af at påvise, at der stadig foregik 
værdifuld naturforskning i Kbh. efter 
1670. Her kæmper han mod vindmøller. 
Året hvor Frederik 3. efterfølges af Chri
stian 5. er ganske rigtigt angivet som et 
pejlemærke, for det handler om magtens 
syn på lærdom og dens værdi, og det er 
tydeligt, at den gamle konge her havde 
en ganske anden opfattelse end sønnen. 
Imidlertid behandles Griffenfelds syn 
på lærdom også, og det understreges (s. 
393ff.), at det er qua den gradvise ind
førelse af rangsystemet (1671-1693) og 
udbredelsen af en given nyttetænkning, 
at naturfilosofien marginaliseres socialt 
og dens udøvere bliver administrato
rer. Ligeledes er det rent vås, når det 
hævdes, at fremstillingen slutter brat i 
1670, tværtimod føres den helt frem til 
Rømers elev, Peder Horrebow, der end 
ikke var født på daværende tidspunkt (s. 
403-405).

Anmelderens kritik af spørgsmålet 
imponerer således ikke, og heller ikke

hans bemærkninger om Den Videnska
belige Revolution forekommer skarpsin
dige på baggrund af den analyse, der i 
afhandlingen er viet sagen (s. 389£).

2) En anden af anmelderens kæphe
ste er religionen, hvor det fremstilles 
som om forfatteren betragter Thomas 
Bartholin og hans samtidige som moder
ne videnskabsmænd. Hvad der nærme
re menes med dette, uddybes ikke, men 
det har vist noget med religion at gøre.

Religion er ikke et centralt tema i af
handlingen, men forfatteren kan næppe 
beskyldes for at negligere den side af sa
gen. Helt fra begyndelsen understreges 
det, at renæssancens videnskab ikke var 
irreligiøs (endsige anti-religiøs), tværti
mod (s. lin ., 28-29), og det religiøse (fi- 
lippistiske) udgangspunkt for den prote
stantiske naturfilosofi oprulles i bogens 
andet kapitel, The Greatness of God in 
His Creation.

Hvad angår forholdet mellem natur
forskningen og religionen i 1600-tal- 
let fremføres der i afhandlingen to be
tragtninger. For det første, at det ikke 
var naturforskningen, der ljernede sig 
fra sit reformatoriske udgangspunkt, 
men teologien. Med dogmatiseringen og 
professionaliseringen af teologien, samt 
genindførelsen af metafysikken, kappe
de ortodoksien båndet mellem filosofien 
og den empirisk funderede naturforsk
ning. Naturen burde stadig studeres 
som Guds skaberværk (det fremhæves 
især af Johann Arndt), men den tætte 
kobling mellem teologi, filosofi og natur
forskning som lå i filippismen var væk. 
Som det også understreges, betød det 
ikke, at naturforskerne blev irreligiøse, 
men derimod, at de gennem deres na
turforskning var udelukket fra at forme 
teologien. Natursynet hos Caspar Bart
holin og Cort Aslakssøn behandles netop 
som to meget forskellige, men begge reli
giøst inspirerede tilgange.

Den anden betragtning ligger i for-
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længelse heraf og går på, at denne ud
skilning mellem religion og videnskab 
fra midten af århundredet kan aflæses i 
naturforskernes produktion. I deres pro
fessionelle naturfilosofiske virke skriver 
de på latin, mens deres religiøse skrifter 
er forfattet på dansk. Det er tydeligvis 
en observation som forarger anmelde
ren, uden at han bare nogenlunde fyl
destgørende modbeviser den.

Det er rigtigt, at Thomas Bartholin 
forfattede en række latinske skrifter om 
Biblens sygdomme mm., som det også 
fortælles i afhandlingen (s. 343f.), men 
han trak snart følehornene til sig på 
grund af kritik fra teologerne. For un
dertegnede endnu et eksempel på, at det 
er teologien, der støder naturforsknin
gen fra sig, og anmelderen skal vist lede 
længe efter udsagn om, at de behandlede 
naturforskere ikke var religiøse eller at 
studiet af naturen som Guds skaberværk 
var uvæsentlig for dem.11 På denne bag
grund vil jeg gerne havde mig frabedt at 
blive anbragt i den prokrustesseng, som 
vor anmelder har lagt til rette.

Men for nu at åbne den diskussion, 
som anmeldelsen forsømmer, kunne 
man spørge, i hvilket omfang det religi
øse er interessant for videnskabshistori
en. Anmelderen forekommer at skygge
bokse mod en tradition, der anser viden
skab og religion som modsatrettede stør
relser. Den opfattelse er der i de sene
ste tiårs internationale forskning gjort 
meget for at demontere, og selvom den 
stadig lever videre i populære fremstil
linger, er det efterhånden en banal ind
sigt for videnskabshistorikere, at renæs
sancens naturforskere ikke blot var reli
giøse, men at religiøse forestillinger var 
et bærende element i deres bestræbelser 
og forståelsesramme.

Men at konstatere, at naturforskerne 
var religiøse, forklarer jo ikke den dyna
mik, der fører til dannelsen af den mo
derne naturvidenskabs metodik og kul

tur, forklarer ikke det mærkbare skifte, 
som de fleste forskere er enige om lø
seligt at datere fra midten af 1600-tal- 
let, der går under betegnelsen ”Den vi
denskabelige revolution” og omhandler 
meget mere end forskellige teoriers ud
bredelse. Naturforskerne var ikke påvi
seligt mindre religiøse år 1700 end de 
havde været det hundrede år tidligere, 
og ”den kristne forståelsesramme” var 
endnu fremherskende på Charles Dar
wins tid.12

Det som gradvist udvikles er en vi
denskabelig autonomi og inter subjekti
vitet. At eksempelvis Cartesianismen i 
sin logiske konsekvens strider mod en 
række lutheranske dogmer (såsom nad
veropfattelsen) forhindrer ikke danske 
naturforskere i at prise den og tage den 
til sig. Descartes’ teorier accepteres ikke 
in toto eller uden kritisk sans, men jeg 
har ikke fundet ét sted hos Ole Worm, 
Thomas Bartholin eller Rasmus Bart
holin, hvor cartesianismens modstrid 
med Biblen eller teologien bruges som 
anklagepunkt. Ligeledes forsvarer Niels 
Steensen i sit såkaldte Kaos-manuskript 
Descartes’ bevægelseslære mod netop 
religiøst funderet kritik.13 Hans pointe 
er, at Gud i sin almagt er i stand til alt, 
men at naturforskningen drejer sig om 
naturens almindelige gang.

Et lignende synspunkt finder vi fyrre 
år tidligere hos Ole Worm, der sondrer 
mellem filosofien, som beskæftiger med 
hvordan den fysiske verden fungerer na
turligt (naturaliter), mens mirakler og 
jærtegn henhører under teologien.14 For 
begge mænd er teologien videnskaber
nes dronning, men mens filosofien (som 
naturforskningen hører ind under) for 
Melanchthon var snævert koblet til teo
logien og rettede sig mod den, opnår den 
her en grad af autonomi. Det gør dem 
ikke til ”moderne videnskabsmænd” (det 
kan ingen af tidens naturforskere kal
des, hvis vi betragter deres samlede syn
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på verden og naturen), men det er for 
undertegnede en interessant brik i kort
lægningen af det skifte, som gradvist fø
rer til det store opbrud i natursynet.

Et vigtigt led i denne proces er den fi
losofiske eklekticisme som hovedparten 
af 1600-tallets naturfilosofi rummer, og 
som vi ikke mindst finder i Skandinavi
en. Mens Gud og Biblen er den overord
nede forståelsesramme er det de færre
ste, der har et konsistent syn på natu
rens indretning. De store gamle forkla
ringssystemer er i opløsning, og det er 
her kendsgerningen (fakta) kommer ind 
som en empirisk opnået indsigt i et iso
leret fænomen, selv om den ikke hæn
ger sammen med de overordnede forkla
ringsrammer, man arbejder inden for.

Worms synspunkt blev fremført i en 
tale han holdt i 1619 i egenskab af de
kan for det filosofiske fakultet.15 Den er 
rettet mod Rosenkreutzerne, som hæv
dede at besidde nøglen til naturens gå
der på baggrund af religiøs indsigt. Det
te fører Worm ind på en række helt cen
trale overvejelser over filosofiens væsen, 
dens forhold til troen, et forsvar for filo
sofisk eklekticisme og et opgør med fle
re af renæssancetænkningens udbredte 
forestillinger.

I hvilket omfang han ved denne offi
cielle lejlighed udtrykker sit eget syns
punkt, kan naturligvis diskuteres, men 
i afhandlingen argumenteres for, at det 
er tilfældet, og at dette syn på filosofien 
blev overtaget af hans plejebørn Bart- 
holin-brødrene og derfor kan tages som 
en slags credo for en væsentlig del af kø
benhavnsk naturforskning i midten af 
1600-tallet.

Analysen af talen fylder 11 sider i af
handlingen, og forfatteren understreger, 
at han anser den for en central kilde, for 
det er det sted, hvor Worm mest præg
nant udtrykker sit videnskabssyn. Den 
kunne være et fortrinligt springbræt til 
netop diskussionen om religionens rolle

i tidens naturforskning. Debatanmeldel
sen nævner den ikke med et ord.

4) En pointe i afhandlingen har væ
ret at behandle de københavnske na
turforskere som miljøer frem for indi
vider. Deraf undertitlen Cultures of na
tural philosophy. Under forsvaret blev 
forfatteren klandret for at arbejde med 
et uklart kulturbegreb, og denne kritik 
er taget til efterretning. Anmelderens 
behandling af spørgsmålet er imidler
tid kort og parodisk. Sammenligningen 
mellem købmændene som brevbærere og 
postbudet er ganske vittig, men en seri
øs kritik er det ikke. En række naturfor
skeres biografi skildres indgående netop 
for at tegne deres kulturelle baggrund. 
Det gælder således også Ole Worm, og 
skønt flere af oplysningerne ikke optræ
der i det afsnit, hvorfra vor anmelder 
har hentet sit eksempel, har forfatteren 
haft tillid til, at læseren kunne huske 
mere end fire sider tilbage.

5) Endelig har anmelderen valgt kun 
at fokusere på de dele af afhandlingen, 
der omhandler Danmark, skønt analy
sen netop bygger på en sammenligning 
med Sverige, hvor naturforskningens 
placering i samfundet tog sig ganske an
derledes ud. Imidlertid slører det den 
kendsgerning, at det drejer sig om en 
komparativ studie, og mere traditionel 
er fremstillingen af tidens svenske na
turforskning ikke, end at afhandlingen 
har skabt diskussion ”hinsidan”. Her 
har man nemlig evnet at forholde sig til 
dens centrale tese -  den afgørende be
tydning af forholdet mellem magt og na
turforskning for den videnskabshistori
ske udvikling på nationalt plan.

Indblik, overblik og udsyn

Patrons and Muses rummer fejl og mang
ler, javist, og nogle af dem mere end al
mindeligt kritisable. Vor anmelder har
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stirret sig blind på dem, og gennem den 
troldsplint han har fundet frem til lejlig
heden, tillader han sig at henlægge alt, 
hvad der ikke er fejl som lån og afvise 
bogens sidste 500 sider (!) som ”en mere 
eller mindre dubiøs gen(af)skrivning af 
andres resultater”.

Det er en påstand, der er til at tage 
at føle på og som fremtidige læsere og 
anmeldere naturligvis må have in men
te. Det er en kritik anmelderen rimelig
vis kunne have luftet ved forsvaret, hvor 
han selv var til stede. Det var vel hel
ler ikke urimeligt at overveje, om de der 
har antaget afhandlingen har set nogle 
kvaliteter i den, han selv har overset, for 
eksempel vurderet den på de præmisser, 
den selv opstiller.

Disse præmisser har jeg allerede be
rørt, men der kan være grund til at kom
me nærmere ind på det metodesyn, der 
ligger bag. Ikke fordi det kan betegnes 
som epokegørende nyt indenfor humani
stisk videnskabsteori, men det er tyde
ligvis ukendt for i hvert fald én læser.

Når anmelderen ganske enkelt ikke 
forstår karakteren af afhandlingen, skyl
des det, at han øjensynligt kun anerken
der én form for metodologi, det minuti
øse kildestudium. Sådanne undersøgel
ser har gerne et snævert fokus, hvorfor 
det forventes at alle relevante kilder er 
inddraget, og at forskeren omhyggeligt 
giver kildebelæg for sine betragtninger 
og konklusioner. Af samme grund bliver 
disse sjældent vidtløftige. Denne tilgang 
har vi solide traditioner for i Danmark, 
og kildekritikken definerer historiefa
get, men hvis ikke forskere herhjemme 
og i udlandet gennem tiden havde sup
pleret den med andre, havde faget aldrig 
udviklet sig.

Det forekommer evident, at historie
fagets dynamik ligger i samspillet mel
lem empiri og tesedannelse. Historie er 
indiskutabelt en empirisk videnskab, 
men hvis ikke forskere tør bruge kilder

ne som afsæt til at tegne udviklingsfor
løb og give forklaringsmodeller bliver fa
get livløst. Som det også pointeres i sid
ste nummer af herværende tidsskrift er 
’den store historie’ forskningens primæ
re slagmark.16

Det minutiøse kildestudium er fa
gets rygrad, men giver i sig selv ikke 
grobund for den tværfaglighed og brede 
forskningsdiskussion, som med rette ef
terlyses fra forskelligt hold. Det kan na
turligvis producere teser ”nedefra”, men 
det hører til undtagelsen, at disse bevæ
ger sig udenfor det ekspertfelt, hvis kil
der forskeren har afdækket og udtømt. 
De store overordnede forskningsdiskus
sioner giver det sjældent anledning til, 
og derfor har humanvidenskaberne gen
nem tiden også arbejdet ud fra et an
det udgangspunkt, nemlig med den bre
de udviklings tese, som for alvor skaber 
tværfaglighed og bygger bro mellem eks
pertfelter. Den er ikke mindst velkendt 
inden for kulturhistorien (som er det af
handlingen selv kalder sig)17 og kende
tegnes ved at række videre end hvad de 
empiriske data siger, uden at modsige 
hvad de siger.

Det ligger i sagens natur, at de krav 
der kan stilles til den brede udviklingste
se afviger fra dem, der gælder det minu
tiøse kildestudium. Forskeren skal have 
overblik over den eksisterende forsk
ning, men eftersom kildematerialet næ
sten er endeløst (i hvert fald fra renæs
sancen og frem), kan man ikke forvente, 
at det er udtømt, eller at forskeren er 
gået på jagt i arkiverne efter nye og ube
nyttede kilder. Det nye i den forbindelse 
ligger i, at forskeren læser kilderne fra 
et nyt perspektiv (eksempelvis patron
systemet), foretager andre koblinger end 
den eksisterende forskning og indsætter 
dem i en ny forståelsesramme.

Dette krav mener jeg til fulde at have 
opfyldt i nærværende afhandling, selv 
om det åbenbart er gået hen over hove-
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det på anmelderen. Imidlertid hævdes 
det også , at ”der klippes en hæl og hug
ges en tå i omgangen med kilderne”. Det 
er en alvorlig beskyldning, for det må 
man naturligvis ikke, heller ikke i den 
brede tese. Forskeren må ikke falde for 
fristelsen til at undlade at inddrage kil
der eller dele af kilder, som modsiger te
sen. Det er et faremoment i enhver form 
for teoridannelse, som forskeren må 
være agtpågivende over for. At jeg syste
matisk skulle være faldet i denne fælde, 
kan jeg imidlertid ikke se, anmelderen 
har godtgjort.

Endelig har vor anmelder et sidste 
anklagepunkt, der med al (u)ønskelig 
tydelighed viser, at han ikke har fattet, 
hvad bestræbelserne går på. Gentagne 
gange beskyldes forfatteren for at 
male med den brede pensel og foretage 
tankekonstruktioner. Det gør jeg, og det 
er netop kendetegnende for den brede 
udviklingstese.

Ønsker man diskussion, nytter 
det ikke at lægge ud med et rungen
de ”måske”, og forfatteren er fuldt be
vidst om, at det fremlagte udviklingsfor
løb er trukket skarpt op. Det må nemlig 
være et krav til den brede tese, at den 
er prægnant, således at de diskussioner 
den lægger op til bliver det samme. Den 
skal indeholde en klar begrebsdannelse 
og et klart bud på et udviklingsforløb 
eller struktur skifte.

Heri ligger en sidste og afgørende for
skel på den brede tese og den metode, 
som tilsyneladende er den eneste 
vor anmelder forstår. Det minutiøse 
kildestudium forsøger at etablere kends
gerninger, den brede tese sigter mod at 
rejse diskussion og stille nye spørgsmål. 
Udgangspunktet er, at tesen ikke er det 
sidste, der er at sige om den sag, men 
netop skal kritiseres, modificeres og for
mentlig revurderes til ukendelighed via 
kildestudier og begrebsafklaring.

Det er ikke forskningens natur, at

slå ud med armene og sige ”det kan vi 
ikke sige noget om”. Et vigtigt element 
i enhver form for forskning er netop at 
forsøge at besvare spørgsmål, som man 
med de gængse metodiske og analytiske 
tilgange ikke kan sige noget om. Deri 
ligger kimen til ethvert fags metodiske 
udvikling. Kilderne besvarer som be
kendt kun de spørgsmål forskeren stiller 
dem, og ved at rejse nye spørgsmål giver 
brede teser anledning til en ny læsning 
af allerede benyttede kilder og inddra
gelsen af helt nye kildetyper.

De spørgsmål store dele af humaniora 
i dag søger at besvare, kan aldrig besva
res, hvis man forskanser sig i den posi
tivisme vor anmelder lægger for dagen. 
Trods alt vedkender han, at der sidst i 
1600-tallet skete det herhjemme, ”at 
naturfilosofien efterhånden mistede ter
ræn”, men ”denne udviklings hvorfor og 
hvordan, savner vi stadig svar på”. Det 
er jo netop, hvad afhandlingen forsøger 
at give. En ting er, at vor anmelder 
åbenbart ikke anser de i afhandlingen 
fremlagte forklaringer for overbevisende 
uden tilnærmelsesvis at demontere, end
sige præsentere, dem. Noget andet er, at 
forskningen aldrig vil kunne bevare så
danne spørgsmål, hvis den ikke tør bru
ge kilderne som afsæt til at konstruere 
udviklingsforløb.

Vor anmelder har ganske enkelt ikke 
forstået rammerne for nærværende af
handling. Han bedømmer den på de 
præmisser han selv arbejder ud fra, 
hvorfor han bliver skuffet og forkætrer, 
hvad han ikke forstår, og udviser derved 
et beskæmmende metodisk snæversyn. 
En debatanmeldelse af en afhandling, 
der rummer en omfattende tese, må i det 
mindste forventes at diskutere denne 
og dens grundbegreber. Det gør vor an
melder ikke. Anmeldelsen føjer intet nyt 
til diskussionen, forkaster forfatterens 
forklaringer uden selv at fremkomme
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med alternative, og peger ikke på kilder 
eller tilgangsvinkler, som kunne kaste 
mere lys over emnet. Ethvert tilløb til 
diskussion af sagen kvæles i en diskus
sion af forfatteren. Det er åndløst, og det 
er frem for alt uprofessionelt.

Det sker undertiden, at en anmelder 
får tilsendt et værk, hvis tilgang til em
net ligger vedkommende §ernt. Det kan 
danne udgangspunkt for en interessant 
diskussion af fundamentale problemstil
linger, men det kan også ende med, at 
han eller hun ganske enkelt er ude af 
stand til at give det en rimelig bedøm
melse. Frem for at kritisere værket for 
noget det ikke er, må almindelig redelig
hed kræve, at anmelderen afgiver det til 
andre, som er bedre skikkede.

Det har vor anmelder ikke gjort, og 
resultatet er forstemmende. Sin overor
dentligt grundige læsning af visse pas
sager til trods, er det tydeligt, at hvis 
han overhovedet har læst hele afhand
lingen (eksempelvis de indledende og 
konkluderende kapitler), er det på sam
me måde som de portugisiske inkvisi
torer angiveligt læste Cort Aslakssøns 
værker. Uden at interessere sig for ind
holdet, så de på forfatterens referencer 
og satte det følgelig på kirkens indeks 
over forbudte bøger. Anmelderen tager 
ganske enkelt ikke det anmeldte værk 
og dets problemstillinger alvorligt. For
fatteren kan ikke bruge hans kritik til 
meget, og læserens udbytte må være til 
at overse. Dermed svigter han på skuf
fende vis sin opgave overfor såvel forfat
ter som læser. Forhåbentlig magter an
dre at forene berettiget kritik med den 
frugtbare diskussion, som denne anmel
der ikke har haft format og udsyn til at 
gennemføre.

NOTER

1. Af hensyn til den pedantiske læsers sjæle

fred skal det oplyses, at denne tyske talemå
de stammer fra Goethes Torquato Tasso (2,1) 
og oprindelig lyder: ”So fühlt man Absicht und 
man ist verstimmt”.

2. Det udviklingsforløb afhandlingen skildrer 
præsenteres også i bd. 1 af Dansk Naturvi
denskabs Historie, Århus 2005. Afsnittet 
”Enevælde og forfald” (s. 128-140) af professor 
Helge Kragh bygger på Patrons and Muses. På 
baggrund af denne nuancerede fremstilling, 
får man et indtryk af, i hvor ringe omfang vor 
anmelder har fattet den tese, der fremføres i 
afhandlingen.

3. Se Helge Kragh, Dansk Naturvidenskabs Hi
storie., bd. 1, s. 10, samt R. Porter og M. Te
ich (red.), The Scientific Revolution in Natio
nal Context, 1992. Patrons and Muses er rent 
faktisk ikke den første komparative analyse 
af naturforskningen i Danmark og Sverige i 
denne periode. Den ære må tilskrives Andrew 
Jamesons, National Components of Scientific 
Knowledge. A Contribution to the Social The
ory of Science. Lund 1982. Dette værk har væ
ret inspirerende for forfatteren, men dets kil
degrundlag og prim ært marxistisk inspirere
de fortolkningsramme adskiller sig afgørende 
fra nærværende afhandling.

4. Den korte frist til denne replik har ikke givet 
mig mulighed for at undersøge sagen nærme
re, men se John Robert Christianson, On Ty
cho’s Island, 2000,197.

5. Jf. litteraturfortegnelse i Patrons and Muses.
6. Især på siderne 178-183, 219-226 og 323-348. 

Jørgen Dybvads karriere og fald analyseres li
geledes ud fra patronvinklen (168-173), hvortil 
kommer analysen af patronforholdene i Sveri
ge.

7. Stygges brev findes i I.L.E. Dreyer og E. Ny
strøm (udg.), Tychonis Brahe Dani opera om
nia (1913-29, reprotryk 1972), bd. XIV, 142- 
145, Tychos elegi i ibid., bd. IX, 208-211.

8. Stygges fætter, Klavs Dyre, der også nævnes i 
brevet, var sekretær i danske kancelli i denne 
periode, og giver indtryk af at være en betro
et mand. Ligeledes nævnes en Hans Stygge i

brødrene Hans og Johan Stygge, sønner af den 
forarmede Niels Hansen Stygge til Nørager- 
gård (d. 1605/1606). I denne forb. spiller det in
gen rolle, hvem af dem, det drejer sig om. Deres
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familieforhold kan uddrages fra flere forskelli
ge kilder, især: Ligtalen over Christenze Dyre 
trykt i Caspar Peter Rothe (udg.), Brave Dan
ske Mænds og Kvinders Eftermæle, Kbh. 1753, 
I, 477-485; Erik Pontoppidan, Den Danske At
las, IV og V. Kbh. 1768, passim; se også Vel
lo Helk, Danske-norske studierejser fra refor
mationen til enevælden, 1987, 393; stamtræet 
i Konrad Barner, Familien Rosenkrantz’s Hi
storie, 1874,1, 236-239 rummer en række fejl.

8. Tycho Brahe havde mange informationskilder 
i centraladministrationen, bl.a. sin slægtning 
Holger Rosenkrantz, som på denne tid gjor
de tjeneste i kancelliet og stod i kontakt med 
astronomen både gennem breve og besøg. Der
til havde hans foged på Hven, David Pedersen, 
netop vist Fincke rundt under inspektionen og 
bibeholdt kontakten med Brahe, se Christian
son, op. cit., 332-333.

9. Konsistoriums protokoller fra perioden 1614- 
21 er optrykt i H.F. Rørdam, Historiske Sam
linger og Studier IV. Kbh. 1902, 248-325.

10. Richard Westfall har således skrevet: ”Jeg 
kender intet andet nationalt videnskabeligt 
samfund [i perioden ca. 1580-1720], der var 
så tæ t organiseret omkring en enkelt familie”, 
”Charting the scientific community”, i Kostas 
Gavroglu m.fl. (red.), Trends in the Historio
graphy of Science, 7; citeret fra DNH, 1, 99.

11. Breve fra og til Ole Worm, udg. H.D. Schepe- 
lern, 1965, bd. I, nr. 26, 29-31.

12. Se tværtimod s. 342-343 (her uden noter): 
”Thomas Bartholin had not severed the links 
to the pious Lutheranism of his father or the 
circle around Holger Rosenkrantz. Like other

professors of natural philosophy such as Wil- 
lum Worm and Ole Borch, he wrote several 
pious poems to the devotional books of Jør
gen Rosenkrantz (the son of Holger), as well 
as a Danish book on religious edification and 
translated Hugo Grotius’ apology of Christia
nity into the vernacular. Furthermore, Bart
holin called on students to study both medi
cine and theology, and several future clergy
men chose him as their præceptor upon en
tering the university”. Det pointeres også, at 
både Thomas Bartholin og hans svenske ri
val Olaf Rudbeck d.æ. kom fra en dybt religiøs 
baggrund (s. 356).

13. Se eksempelvis Adrian Desmond og James 
Moore, Darwin. The Life of a Tormented Evo
lutionist, 1991.

14. August Ziggelaar (udg.): Chaos. Niels Sten- 
sen’s Chaos-manuscript, 1997, col. 97. Den kri
tik Steensen her specifikt imødegår var rejst 
af Christian Nold i logikbogen Leges Distin- 
guendi, seu de Virtute Distinctionis, 1657, 69- 
70, 267 og 289 og drejer sig prim ært om bevæ
gelse.

15. Patrons and Muses, 236.
16. Oratio inauguralis de Fratrum  R.C. philoso- 

phiam reformandi conatu 10. maj 1619’, i Lau- 
rea philosophica etc. (Kbh. 1619), G2v-Klr; 
Patrons and Muses, s. 229-240.

17. Interview med Tyge Krogh, Fortid og Nutid 
2005: 3, 223. Betragtningen fremføres også i 
Patrons and Muses, 27f.

18. Patrons and Muses, s. 1 første linie: ”This 
book is a cultural history of natural philoso
phy in Scandinavia in the 17th century”.
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Michael Bregnsbo, Nina Koefoed & Jens 
Toftgaard Jensen (red.): Mellem religion 
og oplysning. Sekularisering a f 1700-tal
lets politiske og kulturelle univers. Den 
Jyske Historiker nr. 105, 2004. 156 s., 
abonnement for nr. 105-108: 320 kr.

Religionens indvirkning på 1700-tallets politi
ske og kulturelle miljø er de sidste par år ble
vet flittigt behandlet både i historieforskningen 
og uden for det historiefaglige miljø. Den Jyske 
Historikers tem anum m er om religion og oplys
ning i 1700-tallet dukkede i 2004 op i kølvandet 
på litteraten  Thomas Bredsdorffs fremragende 
værk fra 2003, Den brogede oplysning, sam t h i
storikeren Morten Petersens ikke m indre frem
ragende biografi fra samme år om den noget 
uortodokse sam fundsrevser Niels Ditlev Rigels 
(Oplysningens gale Hund). Begge forfattere te 
m atiserede som i det her anm eldte num m er af 
Den Jyske H istoriker forandringerne i religi
onsopfattelsen i løbet a f 1700-tallet, og hvordan 
disse forandringer spiller en væsentlig rolle for 
det politiske og kulturelle miljø.

Den Jyske H istoriker nr. 105 består af otte 
forskellige artikler, hvoraf to er uden for tem a 
og dermed uden relevans for denne anm eldel
se. Det indledes af fil.dr. Hanne Sanders, der 
med sit bidrag om begrebet sekularisering dan
ner basis for de øvrige artikler. Hun gennemgår 
på saglig vis sekulariseringens historiografi og 
kronologi og understreger, a t 1700-tallet er en 
væsentlig og overset epoke i forhold til den re
ligiøse moderniseringsudvikling. Sekulariserin
gen er traditionelt blevet opfattet som en tilba
gegang for kirken og religionens indflydelse på 
samfundet. Det har betydet, a t religionen sjæl
dent er m edtaget i undersøgelser af sekularise
ringen i det 19. og 20. århundrede.

På baggrund af nyere forskning foreslår 
H anne Sanders i stedet, a t sekulariseringen 
i højere grad bør betragtes som en forandring 
i religionens betydning eller mening. På den 
måde spiller 1700-tallet også en væsentlig rol
le for sekulariseringen. I løbet af dette århund
rede forandrer religionsopfattelsen sig fra a t 
være synonym med ku ltu r og viden, til a t bli
ve forbundet med en mere individualiseret tro. 
Denne anskuelse er efter Sanders mening mere 
frugtbar for den historiske forsker. Katastrofer, 
fejlslagen høst og statens dårlige økonomi bli

ver ikke længere begivenheder, der officielt er 
givet a f Gud. M enneskets forhold til Gud bli
ver personligt, og religionen er ikke længere en 
altom fattende kultur, der indvirker på alle små 
begivenheder i samfundet. På den måde bliver 
andre synsvinkler mulige, og politiske og socia
le beslutninger kan træffes med andre briller 
end de religiøse.

Sanders’ tese er udgangspunktet for de øv
rige bidrag, der viser, hvordan ændringer i reli
gionsopfattelsen i 1700-tallets Danmark-Norge 
spillede ind på områder som strafferet, sæde
lighed, natursyn, k irkeret og præ sternes opfat
telse a f de religiøse forandringer. Til disse bi
drag h ar redaktionen fået sam m ensat en hel
dig blanding af mere garvede forfattere (Tyge 
Krogh og Michael Bregnsbo) -  som på basis af 
tidligere forskning bidrager med små krøller til 
den glimrende forskning vi allerede kender fra 
deres hånd -  og lidt yngre kræ fter (Bo Poulsen 
og Jens Toftgaard Jensen), der hver isæ r bidra
ger med to interessante indslag om henholdsvis 
natursynet i 1700-tallet og helligdagsreduktio
nen i 1770.

Specielt læ ste jeg med stor fornøjelse og inte
resse Jens Toftgaard Jensens bidrag om beslut
ningen om a t reducere an tallet a f helligdage i 
1770. Med et stort overblik og et flydende sprog 
redegør forfatteren for, hvordan datidens politi
kere og præ ster i høj grad anvendte økonomiske 
og moralske frem for religiøse argum enter for 
a t gennemføre reduktionen. Forfatteren viser 
på overbevisende måde, hvordan helligdagsre
duktionen betegner en sekulariseringsproces. 
Gudsdyrkelsen var blevet mere individuel og 
antallet af helligdage kunne ikke længere an 
ses for a t være bestemmende for den enkeltes 
gudfrygtighed. Jens Toftgaard Jensen perspek
tiverer yderligere sin analyse ved a t sammen
holde udviklingen i den dansk-norske religions
opfattelse med Max Webers teorier om den pro
testantiske kaldsetiks indflydelse på sekulari
seringen; en yderst in teressant sammenligning, 
der giver analysen vægt og får sat dansk-norske 
forhold ind i et europæisk perspektiv.

Bo Poulsens analyse af forandringen i na
tursynet fra Renæssancen og ind i 1700-tallet 
er ikke m indre interessant, men skæmmes des
værre ind imellem af et til tider uk lart og ikke 
særlig flydende sprog. Dette til trods giver forfat
teren et in teressant indblik i det natursyn, der 
præger biskop Erik Pontoppidans (1698-1764) 
topografiske skildring af Danmark-Norge; Den
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Danske Atlas fra 1763. Bo Poulsen sammenhol
der på udm æ rket vis Pontoppidans fysiko-teo- 
logiske forståelser med Renæssancens natu r
syn repræ senteret ved to danske topografer fra 
1600-tallet (Arent Berntsen og Peder Claussøn 
Friis). Pontoppidans rationelle gransken og sø
gen efter en guddommelig plan med naturen 
stå r i modsætning til Renæssancens natursyn, 
hvor naturens beskaffenhed er styret af det 
guddommelige og ikke i samme grad et resul
ta t af m enneskets handlinger. Det er med andre 
ord Pontoppidans mere individuelt prægede tro, 
der gjorde ham  i stand til a t se på naturens ind
retning og beskaffenhed, som noget m ennesket 
havde ansvaret for a t perfektionere.

Tyge Krogh, N ina Koefoed og Michael 
Bregnsbo understø tter også ganske glimrende 
Sanders’ forståelse af begrebet sekularisering. 
Tyge Krog belyser, hvordan de religiøse vel
signelser og ritualer ved henrettelser får selv
m ordskandidater til a t begå mord, så de gen
nem henrettelsens religiøse elem enter kommer 
tæ ttere på frelsen. Det betød, a t m an m åtte 
fravige den guddommelige pligt til a t henrette 
mordere, og dermed ændre hele afstraffelses- 
ram m en baseret på moralske og ikke-religiøse 
argumenter. N ina Koefoed viser, hvordan na
tu rre tten  og sociale overvejelser kom til a t er
s ta tte  religionen i reguleringen af utroskab og 
børn født uden for ægteskab. Til sidst viser Mi
chael Bregnsbo, a t 1790’ernes kirkekam p ikke 
betød, a t religionen mistede sit fodfæste i Dan- 
mark-Norge. K irkekampen betegnede i stedet 
en privatisering og individualisering af religio
nen, der bevirkede a t gejstligheden mistede sit 
åndelige monopol.

Redaktionen h ar med udgangspunkt i San
ders’ sekulariseringsforståelse fået sam m ensat 
et temanummer, der på glimrende vis eksem
plificerer, hvordan forandringen i religionsop
fattelsen i løbet af 1700-tallet får indflydelse på 
politiske og kulturelle forhold i Danmark-Nor- 
ge. Indholdet af de enkelte artik ler er godt syn
kroniseret, og selvom sprog og noter godt kunne 
være redigeret bedre, æ ndrer det ikke ved, a t 
det her anm eldte num m er af Den Jyske Histo
riker bidrager væsentligt til forståelsen af den 
oplysningskultur, der kendetegner 1700-tallets 
Danmark-Norge.

I forlængelse af de før omtalte værker af 
Thomas Bredsdorff og Morten Petersen får vi 
her yderligere indsigt i væsentlige m entalite ts
historiske forhold, der i den grad gør os klogere 
på 1700 tallets politiske og kulturelle miljøer.

Christian Nicolaisen

Vivian Etting, Lone Hvass og Charlotte 
Boje Andersen: Gurre slot. Kongeborg og 
sagnskat. Sesam 2003, 238 s., 149 kr.

I 2000 udførte Nordsjællands Folkemuseum i 
samarbejde med Helsingør Bymuseum undersø
gelser ved Gurre borgruin i Nordsjælland. Året 
efter blev N ationalm useet inddraget tillige med 
Skov- og N aturstyrelsen. Nu er det ikke fordi 
Gurre ikke er blevet undersøgt af arkæologer. 
Hele 12 gange tidligere h a r man gravet m.m. (s. 
205£), men da mange af undersøgelserne aldrig 
er blevet publiceret, endsige fået form af en rap 
port (der henvises flere gange til lommebogsno
titser som eneste kilde), så h ar m an denne gang 
villet råde bod på fortidens synder. Værkets ide 
er a t kombinere den nyerhvervede viden med 
de ganske mange fund, der i tidens løb er hav
net i det store N ationalm useum s gemmer, for 
a t levere en sam let fremstilling af Gurre slot 
og dens spændende sagnhistorie. Også her må 
indskydes, a t mange tidligere gjorte fund er for
svundet fra museerne, fordi sarte  genstande 
ikke er blevet behandlet, som de skulle, så ak
siomet om, a t enhver arkæologisk udgravning 
er en ødelæggelse, illustreres til fulde i tilfæl
det Gurre.

Det er Charlotte Boje Andersen, som pris
værdigt åbent forholder sig til disse indre tab i 
sit glimrende kapitel om fund på slotsområdet 
gennem tiderne. K apitlet er bogens vigtigste - 
af to grunde: for det første, fordi det system a
tisk sam ler op på de mange løse fund, som al
drig rigtig h a r fået opmærksomhed; og for det 
andet, fordi det k la rt dokumenterer, a t borgen 
har tilhørt en eksklusiv elite med pragtkakkel
ovne, kandelabre og glaserede gulvfliser -  de 
sidste er helt berettiget vist på bogens sm ukt 
opsatte forside. Fundet a f hele tre  guldringe, 
ødselt tab t eller hvad der nu ligger bag, under
streger kun dette.

Bogens er opdelt i 10 kapitler af varieren
de længde. De falder i tre hovedafsnit. To bre
de indførende, derefter en gennemgang af bor
gens enkelte anlæg over fem kapitler, for a t 
slutte med det interessante efterliv, som slottet 
har fået i sagn, viser og kunst. Gennemgangen 
af dette er nu efter min smag lidt for registre
rende og det til trods for a t kong Valdemar i en 
af overleveringerne beskyldes for homoseksu
el adfærd. Det er bestem t ikke hverdagskost i 
middelalderlige kilder. Vivian E tting og Lone 
Hvass h a r skrevet hovedparten af disse sider, 
ofte i et samarbejde for så vidt som flere ka
pitler h a r begge signaturer under sig. Kun ved 
afsnittet om møntproduktionen, som tilsynela
dende fandt sted ved slottet i en kort periode 
under Erik af Pommern, har m an fået assistan-
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ce af Jørgen Steen Jensen fra Møntsamlingen. 
Underligt nok figurerer denne hverken på ti
telbladet, eller i indholdsfortegnelsen, så me
gen tak  er der ikke vist ham  for a t have skre
vet et i øvrigt spændende afsnit. Steen Jensen 
argum enterer for, a t møntudstedelsen fra Gur
re h a r væ ret større end den samtidige i Lund, 
men da m an savner en egentlig undersøgelse af 
den senmiddelalderlige m øntproduktion i Dan
mark, undlader forfatteren større konklusioner. 
Sagt i en sidebem ærkning må det undre, at sel
ve m øntvæ rkstedet aldrig er fundet på Gurre, 
som jo mildt sagt ikke kan kaldes uundersøgt.

De nye undersøgelser fra 2000-01 h ar ikke 
fået et selvstændigt kapitel, men findes indsat i 
de enkelte kapitler, hvor det er relevant. Dette 
er afgjort med til a t fremme en bredere formid
ling, der ifølge forordet er bogens mål. De vig
tigste resu lta te r synes dels a t være fundet af en 
velbevaret brolagt vej, som for størstedelen fin
des under den nuværende asfalterede, hvorfor 
den ikke h ar kunnet frilægges, dels konstate
ringen af de m arkante opfyldninger i området, 
som er gået forud for 1300-tallets udvidelser 
under Valdemar Atterdag. Dette er min sam 
menfatning, for væ rket forsømmer faktisk a t 
gøre dette tydeligt.

Under et er der for få oplivende momenter i 
bogen. V ærket virker noget tam t og ru tinepræ 
get, uden glød og uden ansats til a t samle de 
mange bolde, der er i spil. Naturligvis er forsig
tighed en dyd, men vil m an formidle bredt, må 
man også have noget på hjerte og have gjort sig 
k lart, hvordan et anlæg som Gurre skal tolkes. 
Hvass h ar gode ansatser til a t se de tre konge
lige borganlæg Søborg, G urre og Krogen i sam 
menhæng, men det bliver ikke fuldt op af over
vejelser om eventuelle strategier, som forskel
lige konger m åtte have haft. Forfatterne vil nu 
engang helst forankre en tolkning i monumen
te t selv, men så underlægger m an sig helt de 
begrænsninger, som m aterialet har.

Således er det indtrykket efter endt læsning, 
a t borgens såkaldte forgænger fra o. 1160-1225, 
måske ikke er helt så gammel, som m an tidli
gere h ar gjort den til. Det antydes af E tting (s. 
72), det understøttes til fulde af Boje Andersens 
gennemgang af de løse fund, men det opgør med 
den gamle tolkning, som hører til en ny tolk
nings etablering, kommer aldrig. Her spænder 
den folkelige m ålsætning med væ rket ben for 
forfatterne, og det er synd, for hvornår kommer 
der en ny anledning som denne til a t få de over
ordnede linjer gennem tænkt?

Forfatterne synes a t have væ ret i tidsnød. I 
hvert fald savner m an oplagte væ rker i littera
turlisten. I 1996 kom H enrik Lerdams oversigt 
over lensm ænd på danske slotte fra Valdemar 
A tterdag til E rik  af Pommern. Den findes ikke

anført. Her kan m an læse, at G urres hovedtil- 
ligende overgik til Krogen/Kronborg allerede 
før 1440, og den oplysning havde kunnet spa
re forfatterne for en del overvejelser om, hvor
når det begyndte a t gå ned ad bakke for Gurre. 
Olaf Olsens nye bog om kaperiet i Østersøen er 
heller ikke a t finde nogetsteds. Dertil kommer 
adskillige fejl i selve litteraturlisten . Nogle af 
dem kan henføres til, a t det er svæ rt a t s tan 
dardisere tre  forfatteres bibliografi. Ved nogle 
artik ler finder man derfor sideantallet anført, 
for andre er de helt udeladt. Og i den opdelte 
bibliografi, hvor rapporter har sin egen afde
ling, er fornavne konsekvent skrevet ud, i den 
sekundære litte ra tu r er de derimod konsekvent 
fjernet. Dette system indbyder til fejl med hen
syn til fornavne. Anders Nicolaus Ryge skrev 
i 1765 et berømmet væ rk om Peder Oxe, men 
hans in itialer er a f uransagelige grunde blevet 
til M.A.R. Folkemindeforskeren Jørn  Piø er ble
vet til I. Piø, og A. Berntsens væ rk tilbage fra 
1656 Danmarks og Norges frugtbar Herlighed 
er blevet til Danmarks frugtbare Herlighed. Jeg 
skal spare læseren for flere eksempler, herun
der eksempler der gælder årsta l i henvisninger 
sammenholdt med litteraturlisten .

V ærket kan anbefales alle, der interesserer 
sig for borge, men m an skal ikke nøjes med at 
læse denne fremstilling.

Lars Bisgaard

Niels Kayser Nielsen: Madkultur -  op
brud og tradition. Forlaget Klim, Århus 
2003, 203 s , 225 kr.

Niels Kayser Nielsen h ar i mange år interesse
re t sig for og skrevet om m adkultur, og i bogen 
med samme titel h a r han  sam let nogle af sine 
overvejelser over emnet. Den tager udgangs
punkt i nogle af de paradokser, der eksisterer 
i vores forhold til maden, og i de forandringer, 
der synes a t være på vej i vores kost. Derfor 
undertitlen Opbrud og tradition. Det er et af 
om drejningspunkterne, a t der er opbrud på en 
række punkter i m adkulturen: det er velkendt, 
a t danskerne siden 1960’erne har opgivet deres 
traditionelle køkken til fordel for eksotiske og 
udenlandske råvarer og retter, men det er lige
så velkendt, a t der sker en domesticering af det 
eksotiske (jfr. pizzaernes ejendommelige skæb
ne i D anm ark osv.). Der er også et paradoks i, a t 
vi i superm arkederne stilles overfor en mæng
de valg, men a t disse sam tidig gør valgfriheden 
mindre -  i k raft af råvarernes færdigpakkethed 
bliver m åltidet til en pakkeløsning. Og i, at vi
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spiser flere og flere færdigvarer, samtidig med, 
a t der er en ny interesse for madens kvalitet og 
ikke m indst autencitet. Vi søger stadig at sam 
le familien til m åltiderne, men spisem ønstret 
præges også af konstant småspiseri. I bogen 
tager Niels Kayser Nielsen disse og en række 
andre vedkommende og vigtige tem aer op til 
tankevækkende, le tlæ st og ofte ganske under
holdende behandling.

Gennemgående i bogen er synspunktet, a t 
mad ikke blot er fysiologisk ernæring, selvom 
det netop også er det (og dens problematiske 
karak ter som sådan tydeligt træ der frem i for
bindelse med f.eks. spiseforstyrrelse og fedme), 
men også udtrykker, m anifester og skaber iden
tite t og fællesskaber -  ikke for ingenting er det 
fælles m åltid selve sindbilledet på fællesskabet. 
Det viser sig f.eks. i forbindelse med egnsretter 
og regional identitet eller sam m enknytningen 
af kost og nation -  således f.eks. med retten  rød
grød med fløde, som ikke alene er vanskelig a t 
udtale for udlændinge, men også er en rød-hvid 
arv fra andelstidens centrifuge teknologi. Men 
maden sam ler ikke kun, men skiller også; som 
distinktionsm iddel m arkerer den forskelle til 
andre (klasser, køn osv.), som når sydeuropæi
ske og oversøiske re tte r i efterkrigstiden til s ta 
dighed ved weekendens gæstebud for vennerne 
har m åtte t skiftes ud med andre, mere eksoti
ske, for a t m an kunne blive ved med at være 
med på noderne.

Bogen bevæger sig gennem en række, ikke 
altid sammenhængende, temaer, idet den læg
ger ud med ernæringsproblem atikker (bl.a. spi
seforstyrrelser og sundhedsoplysning) over de 
mere løsrevne, bl.a. om jagtens og kødets for
skellige betydningslag og kartoflens udbredel
seshistorie i Danmark, til bogens anden del, 
som forsøger at give et bud på m adens stedlige 
eller geografiske dimensioner: kosten i familien, 
i lokalsamfundet, i nationen og i en globaliseret 
(eller snarere glokaliseret) verden.

M adkultur bygger på en mængde litte ra tu r 
på området, og det er denne, der sammen med 
nogle almindelige iagttagelser om danskernes 
konsumtion, føde og hverdagsliv, danner bag
grund for bogen. Det betyder, a t en af dens 
værdier ligger i introduktionen til og overblik
ket over denne litteratur, men også a t den h ar 
en næ rm est causerende karakter. De mange 
spredte iagttagelser, som ikke yderligere under
bygges, får som i andre af den slags ’sam tids
diagnoser’ kun gyldighed i det omfang, de kan 
vække genkendelse hos læseren. De gør også, a t 
der let indsniger sig selvmodsigelser (som når 
det pointeres, a t danskerne i stigende grad spi
ser i ensomhed (bl.a. s. 118), men også a t det er 
en myte, a t familiem åltidet er ved a t forsvinde 
(bl.a. s. 126). Det giver desuden en tendens til a t

se danskerne som en homogen befolkning. Kun 
i kapitlet om kartoflens introduktion i D an
m ark anvendes der mere system atisk kilder til 
undersøgelsen -  som i øvrigt meget spændende 
tildeler de reform erte i Fredericia en hovedrolle 
i udbredelsen af denne nyttige knold.

Den meget omfattende litteraturbrug  giver 
også bogen en tendens til a t lade sig føre i re t
ning af disse forfattere til kyndige og veloplag
te diskussioner af den eksisterende litteratur, 
men med det som følge, a t afsnittenes pointer 
ikke altid s tå r så klare for læseren. Bedst fun
gerer således afsnittene ’Da kartoflen kom til 
D anm ark’, ’M ad og oplysning’ og den veloplag
te ’M aden og nationen’, hvori fokuset er k la rt 
og velafgrænset. Bogens karak ter betyder også, 
a t den afsluttende -  og givetvis -  nyttige forsk
ningsoversigt, ikke stilistisk eller tem atisk ad
skiller sig meget fra de øvrige kapitler. Dette vil 
dog ikke rykke ved, a t bogen vækker til efter
tanke om et i høj grad ak tuelt og påtrængende 
emne.

Signe Mellemgaard

Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Her
red 1636-1760 - deres byggemåde og ind
retning. Landbohistorisk Selskab, Histo
risk Samfund for Ribe Amt, 2004, 196 s., 
248 kr.

H enrik Vensilds bog om bondegårde i Skast 
H erred er en revideret udgave af forfatterens 
speciale i Europæisk Etnologi fra 1972. Forfat
teren udtrykker i bogens indledning forståelig 
glæde ved, a t det endelig er lykkedes a t få af
handlingen udgivet gennem Landbohistorisk 
Selskab og H istorisk Samfund for Ribe Amt i 
fællesskab.

Bogens emne er bønderbygningernes ud
vikling i perioden 1636-1760, og ligger derfor 
fint i forlængelse a f  den etnologiske tradition. 
Til forskel for ældre bondegårdsforskning ta 
ger H enrik  Vensild im idlertid ikke udgangs
punk t i bevarede bygninger eller arkæologiske 
spor, men derimod i arkivalier i form af isæ r 
tingbøger. Tingbogsm aterialet h a r  også fast
sa t flere a f  undersøgelsens grænser. Det gæl
der både det geografiske område, som omfat
te r Skast H erred, der er egnen om kring det 
nuværende Esbjerg, men også det tidsm æssige 
udgangspunkt 1636. Den øvre tidsgræ nse er 
sa t ved 1760, da dette tidspunkt m arkerer de 
grundm urede gårdes frem vækst, som efter for
fatterens mening er et nyt kapitel i gårdenes 
udvikling. Af øvrigt m ateriale anvendes skif
teprotokoller, skøde- og pantebøger, m atrikler,
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præ steindberetninger og forskelligt m ateriale 
angående kronens ryttergods.

Bogen bes tår a f  en indledning efterfu lg t a f  
fire hovedafsnit sam t en afslutning og sam m en
fatning. I det første hovedafsnit undersøges 
gårdenes størrelse og hvordan bygninger var 
placeret i forhold til h inanden. Andet hovedaf
snit indeholder en gennem gang a f  bygninger
nes byggemåde, mens udviklingen a f  stuelæ n
gernes indretn ing analyseres i det tredje. I det 
fjerde og sidste hovedafsnit gives en række ek
sempler på enkelte gårdes udvikling.

Indledningsafsnittet beskriver undersøgel
sens ramm er. Det indeholder en beskrivelse a f 
naturforholdene, den danm arkshistoriske bag
grund i perioden sam t problemformulering og 
metode. De spørgsmål H enrik Vensild ønsker 
a t belyse angående gårdenes bygninger i u n 
dersøgelsesperioden er blandt andet, om byg
ningerne var bedre eller dårligere i tiden før 
1660, hvor forholdene var præ get a f  en ag rar 
krise, end de var i slutningen a f  1700-tallet, 
som ofte er blevet k arak terise re t som højde
punk te t i gårdenes bygningsm æssige udvik
ling. Derudover ønsker forfatteren a t under
søge gårdbygningernes indbyrdes placering og 
gårdtyper -  herunder isæ r hvordan gårde med 
flere brugere egentlig tog sig ud. N år det gæl
der gårdenes konstruktion vil H enrik Vensild 
undersøge m aterialevalg og beboelseslængens 
indretning, og han  vil sæ rlig t fokusere på, om 
der skete forandringer over tid.

Første hovedafsnit er en beskrivelse a f  går
danlæg, læ ngeantal og fagantal. Indlednings
vis gives en gennem gang a f  gårdenes størrel
se m ålt ud fra gårdenes h artko rn  og an tallet 
a f  tønder h artko rn  per bruger mm. H erefter 
sæ ttes hartk o rn  i forhold til 128 ry ttergårdes 
an ta l a f  læ nger og fag i 1696. Vensild demon
strerer her, a t gårdene kunne optræde meget 
forskelligt. Eksempelvis kunne gårde med et 
en sarte t jordtilliggende godt have et varieren
de an tal læ nger og fag. Generelt var der imid
lertid en sam m enhæng mellem an ta lle t a f  fag, 
hartkornets størrelse og an ta lle t a f  længer. 
Vensild viser også, hvordan an ta lle t a f  fag for 
de en- og tolængede gårde holdt sig nogenlun
de konstant i perioden 1636-1760, mens an ta l
let af fag for de trelængede gårde gradvist gik 
tilbage i samme periode. I m odsætning hertil 
oplevede de firlængede gårde et fald i an tallet 
a f fag efter 1720, hvilket H enrik Vensild kæ 
der sam m en med de generelt dårlige tider og en 
øget opdeling af de større gårde i 1700-tallet.

Væsentligt i dette hovedafsnit er under
søgelsen af, hvordan gårde med flere brugere 
kan  have taget sig ud i 1600-tallet. Som i fle
re andre jyske om råder var der i 1600-tallets 
Skast H erred ikke sjældent mere end en b ru

ger på samme gård, og Vensild ønsker derfor 
a t undersøge, hvilken indflydelse dette forhold 
havde for gårdenes udformning. Var der for ek
sempel tale om, a t brugerne benyttede helt ad
skilte bygninger, eller indgik gårdens brugere 
i et bygningsfællesskab? Det sidste skal ikke 
forstås således, at brugerne var fælles om alle 
bygninger i en gård, men a t de havde b rugsre t
ten  til bestem te afsnit i en eller flere sam m en
byggede længer. Med udgangspunkt i tingbø
gerne giver H enrik Vensild en ræ kke eksem
pler på, a t brugerne på flerbrugergårde ofte 
havde selvstændige huse og bygninger spredt 
mellem hinandens, men også a t forskellige 
brugere kunne have andele i samme bygning. 
D ette fører til billeder a f  indviklede gårdkom 
plekser, som er svære a t komme til bunds i. 
Heldigvis illustreres afsn itte t med nogle meget 
fine tegninger og oversigtsplaner, der er med 
til a t anskueliggøre, hvordan disse gårde kan 
have set ud.

I andet og tredje hovedafsnit er et centralt 
om drejningspunkt for analyserne spørgsm ålet 
om, hvorvidt bønderbygningernes overgang fra 
a t være ejet a f  fæstebønderne selv til a t blive 
ejet a f  jordejerne havde indflydelse på gårde
nes byggemåde og indretn ingen a f  stuehusene. 
I Skast H erred var det frem til om kring 1660 
alm indeligt, a t bønderne kun  fæstede jorden 
a f  jordejerne, mens de selv ejede bygningerne. 
Stigende sk a tte r og m isvækst førte på grund 
a f  gæld im idlertid til en større afhængighed af 
jordejerne, der dermed efterhånden kom i be
siddelse a f  bygningerne. I 1701 blev udviklin
gen forstæ rket med loven om, at der ved skifte 
skulle udtages udstyr fra gården til den fort
sa tte  drift.

A fsnittet om byggemåden beskriver i detal
je r bygningernes konstruktionsform er og der
med bindingsværkets udformning. Heldigvis 
ledsages tekstens m ange byggetekniske begre
ber a f gode skitser og billeder, der fører læ se
ren godt gennem bindingsværkets konstruk ti
on. A fsnittet er opbygget kronologisk, men der 
kommer ikke et direkte svar på spørgsm ålet 
om, hvorvidt bygningernes tils tand  var d år
ligere eller bedre i tiden før 1660, end de var 
om kring 1760. Det skal dog understreges, a t 
forfatteren råder bod på dette i bogens sam 
m enfatning, hvor han  konkluderer, a t gårde
ne i 1600-tallet havde væ ret velbyggede, men 
a t træ - og kapitalm angel sidst i århundredet 
blandt andet førte til, a t m an i højere grad sa t
te de gamle jordgravede stolper på sten, og a t 
fodtømmeret, den bjælke, der lå oven på jorden 
mellem stolperne, forsvandt for først a t komme 
igen om kring å r  1800.

I tredje hovedafsnit underkastes udviklin
gen af stuelængernes indretn ing  ca. 1660-1760
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en grundig undersøgelse. In teressan t nok kom
mer Vensild blandt andet frem til, a t an tallet 
af stuehuse, der indeholdt kostald, fordobledes 
i undersøgelsesperioden og blev mere alm in
deligt, hvilket er en udvikling, forfatteren til
skriver de dårlige tider efter svenskekrigene 
og den øgede opsplitning af gårdene i m indre 
enheder. Også udviklingen i ildstedernes ind
retn ing  analyseres nærm ere, fordi de spiller en 
rolle for forståelsen a f  de enkelte rum s funk
tion. H enrik Vensild form år ikke helt fyldest
gørende hverken a t forklare vigtigheden i a t se 
på ildstedernes udvikling eller a t forklare for
skellen mellem det vestjyske kam inhusom råde 
og det nordjyske ovnhusområde. H er savnes de 
illustrationer, der v irker så glim rende i de øvri
ge kapitler, til try g t a f  føre læ seren gennem be
greberne. Forfatteren påviser dog ud fra ting
bøgerne, a t der i hele perioden var m indst to 
ildsteder i gårdene, nemlig kam inen i stuen el
ler køkkenet og et i bryggerset, hvor bageovnen 
befandt sig. F ra om kring 1650 viser de første 
jernkakkelovne sig i kystegnene, men først ef
te r å r  1700 spreder de sig til det indre a f h erre
det. En eventuel indflydelse på stuelængernes 
indretn ing fra jordejernes side m ener Vensild 
a t kunne spore i frem kom sten a f  skorstene, der 
blev ført op gennem taget, hvilket skal være 
blevet alm indelig i perioden, fordi ejerne øn
skede a t sikre gårdene mod brandfare.

Hvad angår beboelsesrummene betvivler 
H enrik Vensild, a t 1700-tallet bød på revolutio
nerende nyindretn inger a f beboelsesrummene. 
F.eks. er der beviser for en opdeling a f  stuehuse 
på langs allerede før 1660. S tørst betydning for 
udviklingen af stuehusenes indretn ing  var dog 
tilkom sten af køkkenet, hvilket var resu lta te t 
a f  en ræ kke funktioners udskillelse fra det, der 
tidligere kaldtes stuen og som efterhånden blev 
til dagligstuen, mens den tidligere storstue nu 
blot kaldes stuen. S tuelæ ngerne havde inden 
1760 dermed fået en indretning, som er meget 
lig den, der kendes fra 1800-tallet.

Sam let når H enrik  Vensild frem til, a t bon
degårdene i Skast H erred var lang t større og 
bedre ind re tte t allerede før 1660, end m an før 
h a r  forestillet sig. Sam tidig viser han, a t de 
æ ndringer af stuehusene, som tidligere blev 
tidsfæ stet til 1700-tallet, allerede var i gang 
allerede i 1600-tallet. Endelig m ener h an  a t 
kunne spore en vis centraldirigering fra jord
ejernes side, n å r  det gælder ildsteds- og lofts
forhold, mens der ikke um iddelbart kan spo
res en indflydelse på æ ndringer i stuehusenes 
planløsning, hvor isæ r køkkenets tilkom st var 
central.

Bogens fjerde og sidste hovedafsnit indehol
der en ræ kke eksempler på enkelte gårdes ud
vikling ca. 1650-1760. Foruden gårde i lands

byerne Næsbjerg og Skonager i herredets nord
lige del er der tale om gårde i landsbyerne Jer- 
ne, Standby, Måde og Gammelby sam t eneste- 
gårdene Esbjerggård og Lykkegård, der alle er 
beliggende i Jerne Sogn i herredets sydlige del. 
Forfatteren giver her en grundig og detaljeret 
gennem gang a f  gårdenes bygningshistorie, 
som med al tydelighed viser, a t det udvalgte 
kildem ateriale indeholder udførlige oplysnin
ger, der kan  belyse bondebygningernes tils tand  
og udvikling.

Bogen afsluttes med en glim rende sam m en
fatning sam t en litte ra tu rlis te  og et person- og 
stedregister. L ittera tu rlis ten  er et a f  de steder 
i bogen, hvor det fremgår, a t den ikke blot er 
et d irekte optryk a f  den oprindelige afhandling 
fra 1972, da der her er tilføjet flere nyere titler. 
De ser im idlertid kun ud til a t være anvendt 
i forbindelse med en kortfa tte t diskussion om, 
hvorvidt der i S kast H erreds gårde var reste r 
af ældre konstruktionsform er (s. 98-99).

Sam let er der tale om et værk, der grundig t 
behandler byggeskikkens udvikling i egnen 
om kring det nuværende Esbjerg, og er m an op
taget a f  bygningshistorie, er det med sine m an
ge gode betrag tn inger ikke til a t komme uden
om. Folk med interesse i lokalområdet vil også 
kunne hente mange in teressan te oplysninger i 
bogen, hvilket ikke m indst skyldes de mange 
gengivelser fra isæ r tingbøgerne, der er med til 
a t gøre undersøgelsen mere levende.

Linder gennem læsningen er isæ r et forhold 
im idlertid faldet mig lidt for brystet. Det er den 
til tider mangelfulde redigering, som isæ r er a t 
finde i bogens noteapparat. N år det nu h ar ta 
get 30 å r  a f  få væ rket udgivet, så er uensar- 
tetheden i no teapparatet altså  ærgerlig. Selve 
notehenvisningerne s tå r  til tider inde i sæ tn in 
gerne, mens de andre gange s tå r  efter dem, og 
her k an  de både være a t finde før og efter punk
tum  eller komma. Noternes udseende varierer 
også, så en henvisning f.eks. både kan  stå  som 
”Tb. s.28” og ”Tb. s. 28”. Der er også eksempler 
på punktum  efter en note, selvom det lang t de 
fleste steder er udeladt. Jeg kunne blive ved. 
Der er også enkelte fejl i noterne. For eksempel 
henvises der i noterne 218, 223 og 224 blot til 
F ra Ribe Amt, bd. 4, og ikke til forfatteren A. 
Sundbo-litteraturlisten er nem lig opstillet ef
te r forfatternes navne. Endelig kunne en bedre 
redigering have fjernet fejlen i note 16, hvor der 
henvises til H.K. Rasmussen, mens den rigtige 
forfatter naturligvis er H.K. K ristensen, og de 
to sidehenvisninger i indholdsfortegnelsen, der 
ikke passer med de reelle sidetal.

Jeg savner også et tredje niveau i overskrif
terne. Det ville le tte læsningen, hvis for eksem
pel kapitlerne om ildsteder og beboelsesrum 
mene i hovedafsnit fire om stuelængernes ind-
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retn ing  var blevet underinddelt. På den måde 
kunne vigtige kapitler, som det der om handler 
flerbrugergården, blive fremhævet. Jeg mener 
også, a t sam m enfatningen burde have haft sit 
selvstændige afsnit i indholdsfortegnelsen og 
ikke blot stå  opført som en del a f  afsn ittet om 
gårdene i Næsbjerg og Jerne sogne.

Endelig finder jeg det ærgerligt, a t der på 
flere a f  de udarbejdede kort er m edtaget mo
derne sognegrænser. Det h a r ikke så stor 
betydning for græ nserne inde i landet, men det 
generer mig lidt, a t Esbjergs havneanlæ g er så 
tydelige, som de er, n å r  nu kortene skal visu
alisere bebyggelseshistoriske oplysninger fra 
1600- og 1700-tallet.

De ovennævnte forbehold er først og frem
m est a f  kosmetisk karak ter. De skal ikke flytte 
fokus fra et gedigent værk om bondegårdenes 
bygninger, hvor jeg isæ r vil takke forfatteren 
for beskrivelsen af, hvordan de flerbrugergår
de, m an støder på i det skriftlige m ateriale, 
kan  have set ud.

A dam  Tybjærg Schacke

Jonna Reese Jacobsen: Gobelinvævnin
gens Historie. Fra Faraonernes gobeliner 
til Dronningens gobeliner. Poul Kristen
sens Forlag 2004, 410 s., 480 kr.

”Det er så fabelagtigt og så overvældende at læse 
om, hvordan mennesker med rigdom og magt 
iblandet en stor portion sans for skønhed for
måede at drive håndværk a f  enhver art til det 
ypperste, især inden for Europas eneste gobelin- 
industri, hvor de afgav den ene store bestilling 
efter den anden”, skriver Jonna Reese Jacobsen 
i sin bog Gobelinvævningens historie.

Fabelagtig og overvældende kan m an også 
kalde Jonna Reese Jacobsens bog, der er ene
stående i sin art. Det er første gang på dansk, a t 
gobelinvævningens oprindelse og udvikling som 
kunstnerisk udtryk og som industri er beskre
vet fagligt og nu udgivet i e t pragtvæ rk af Poul 
K ristensens Forlag. Så fornemt, a t Foreningen 
for Boghåndværk kårede den som en af årets 
sm ukkeste udgivelser, hvorfor den var udstil
let på K unstindustrim useet i København i maj 
2005.

For 30 år siden blev Jonna Reese Jacobsen 
på sin m and Mogens Jacobsens foranledning 
grebet af gobelinvævning, som hun læ rte sig 
selv fra grunden. Hun har siden arbejdet ved 
væven med sin malende og tegnende m ands for
læg som motiver. Det er også ham, der s tå r for 
mange af bogens fine illustrationer. H ans navn

er dog slet ikke næ vnt under hans tegninger, 
akvareller og fotos, sådan som m an bør, men 
kun til allersidst i billedfortegnelsen. Kan det 
være mere beskedent?

Jonna Reese Jacobsen er gobelinvæver og 
ikke billedvæver i gængs forstand -  og med sin 
erfaring herfra som afsæt, har den begavede 
kvinde fra Esbjerg kastet sig ud i a t fortælle en 
flig af kulturhistorien, som ligger hendes hjerte 
så nær, a t den er blevet hendes hele liv -  og også 
bliver læserens, der oplever, hvad et virkelig se
riøst engagem ent vil sige. I et veloplagt sprog, 
fuldt a f  originale tanker, gør hun oprør imod 
kunsthistorisk vanetænkning.

Hun er oprindelig uddannet folkeskolelærer. 
Dette kan være årsagen til, a t bogen også er så 
pædagogisk i sin formidling af et meget stort 
og nuanceret emne, der ræ kker lige fra selve 
fremstillingen af gobelin, forskellige typer af 
væve -  bl.a. bliver gobelinvæven stillet op imod 
opstadvæven -  garnerne og deres oprindelse, 
farvestofferne og indfarvningen, arkæologiske 
fund og bevarede museumsstykker. Handels- og 
kulturveje, købmændene og gobelinernes afta
gere og bestillere, mestervæverne, familiedyna- 
stiem e af vævere og den almindelige vævers so
ciale forhold gennem tiderne etc -  a lt hvad der 
vedrører gobelinvævningen fra oprindelsen i 
Ægypten -  Jonna Reese Jacobsens egen overra
skende tese, som hun argum enterer stæ rk t for 
-  og op til vore egen dronnings og Bjørn Nørga- 
ards gobeliner.

Forfatteren fortæller om de burgundiske her
tuger, der fra m idten af 1300-tallet og hundrede 
år frem satte skub i fremstillingen af gobeliner 
i den flamske by Arras, der kom til a t give navn 
til genren i mange år, og som stadig betegnes 
arrazzi i visse lande. Senere tog Flandern med 
Tournai og Brüssel over. Gobeliner var dengang 
en træk- og kuldeisolerende billedudsmykket 
vægbeklædning til brug i fugtige slotte og kolde 
kirker. I 1662 anlagde Colbert, Solkongens før
steminister, i konkurrence med Brüssel les Go
belins-værkstederne i Paris, hvor traditionen 
blev ført videre til i dag med et så fint kunstne
risk udtryk, a t gobelin nu blev betegnelsen for 
hele genren.

Gobeliner er vævet på meterlange, tonstunge 
to-bommede væve -  enten den høje, lodrette så
kaldte haute-lisse væv (høj væv) eller på en lav 
væv, basse-lisse, hvor kædetrådene ligger vand
ret, og skellet trædes med tramper. Her væves 
der med bagsiden op efter et tegnet forlæg, kar
tonen, der er fæstet under trådene, så vævnin
gen bliver spejlvendt heraf. På den lodrette væv 
tegnes motivet på kædetrådene med blæk, en 
for en så det forbliver retvendt, og skellet skif
tes med hånden. Væveren kan under arbejdet 
kontrollere sit motiv i e t spejl, der s tå r på for-
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siden.
Det er karak teristisk  ved gobelinteknikken, 

at hvert motiv bygges op for sig. Væverne sidder 
flere ved siden af hinanden på de brede væve 
og spalterne, kelims, der opstår mellem figu
rerne, sys sammen bagefter. Hver indlagt tråd  
bankes tæ t ned til den foregående med en lille, 
tung, gaffelformet hammer, så stoffet får en stiv, 
tæ t repsstruktur, hvor disse indlagte tråde helt 
dækker og skjuler kædetrådene. Der er ingen 
skrå konturtråde eller uklare kan ter imellem 
farverne.

Gobelinteknikkens adelsm ærke er de så
kaldte hachurer, en skraveringsteknik med to 
farver til mildning af farveovergangene, der lig
ger som tæ nder på en kam. Det er desuden en 
meget fornem måde a t udtrykke en form på i en 
ellers flad vævning, hvilket kan beundres i de 
folderige dragter, som figurerne bæ rer i de sto
re scenerier, landskaber med himle eller i ark i
tektur, der var yndede em ner i de gamle, euro
pæiske gobeliner. Men forfatterens favoritter er 
dog M iddelalderens millesfleurstapeter, tusind
blomster, hvilket er meget forståeligt, for de er 
jo også ”blomsten” af tapisserie, en gren hun 
selv h ar forsøgt sig i efter sin m ands forlæg.

H un peger undervejs ganske in teressan t på 
håndtenen. Dette lille redskab af så stor betyd
ning var i umådelig mange år det eneste, man 
kunne spinde garner til gobeliner på. Der for
tælles om havfarver (purpur) contra jordfarver 
og plantefarver herunder alle de væsentligste 
plantefarvestoffers årsta l for fund, deres histo
rie, behandling og holdbarhed, vækstbetingel
ser og handelsveje.

Bogen er en fortælling, der kan forstås og 
tolkes på mange måder. Jonna Reese Jacobsen 
lægger ikke skjul på sin egen personlige histo
rie og familiens samliv med hendes brændende 
interesse. Gobelinvævningen åbnede en helt ny 
verden for hende, og det er netop udgangspunk
te t for, a t hun skriver som hun gør. Så åbent, 
så pågående, så lidenskabeligt, a t hun samtidig 
imellem linjerne får afsløret, hvad det er, der 
driver værket, når m an er fanget ind i et fag så 
specielt som gobelinvævning. De mange poeti
ske indledninger til kapitlerne hen tet fra litte
ra tu ren  er tankevækkende og givet et fint ind
blik i forfatterens j a ,  hele hendes hjems kultur.

Hun er nysgerrig og vedholdende næ sten 
indæ dt drevet i sin trang  til a t nå målet. På et 
meget højt am bitionsniveau a t få fuldført sit 
værk, om det så skal tage ti år. Hun giver ikke 
op. Hun er begavet med et kunstnerisk  sind i 
evig undren. Hun lider ikke under en længe
re akadem isk uddannelse, der kunne være en 
spændetrøje for hendes fantasi eller give hende 
forbehold eller tvivl i sin behandling af kilder
ne. Hun er uden forbehold i sin kritik  af teorier,

som efter hendes mening er fejltagelser, der ef
terhånden er gentaget så mange gange, a t de er 
blevet sandheder. Jonna Reese Jacobsen kunne 
f.eks. have re t i sin insisteren på og bevisførelse 
for, a t gobelinteknikken er opstået i Ægypten og 
ikke i Babylonien, som hidtil hævdet. De ældste 
gobelinvævninger er faktisk fundet i Ægypten, 
nemlig Amenhotep 2.s gobelin fra 1439-1413 f. 
Kr.. Hun giver endvidere i et kapitel sit bud på 
hvor og hvem, der kunne have vævet Apokalyp
se-tapeterne, som nu er genophængt i Angers.

At netop hendes kilder i nogle tilfælde kun
ne være mangelfulde, forældede, ikke ført up- 
to-date, for ikke a t tale om oversæ ttelser fra 
bl.a. græsk og la tin  foretaget af folk, der ikke 
selv er vævere, sæ tter hun ikke tilstræ kkeligt 
spørgsmålstegn ved. H un har heller ikke selv 
haft de omtalte tekstiler i hånden og under lup. 
Som hun s. 162 citerer Isaac Newton for a t sva
re: ”Hvis jeg har set lidt mere end andre, skyldes 
det kun, at jeg har stået på skuldre a f  kæmper”. 
Det er forfatterens eget vægtigste argum ent, 
når hun går op imod historikerne, a t hun som 
gobelinvæver kan sæ tte sig i væverens sted.

Det virker også forunderligt, a t hun har et 
horn i siden på malerne, når hun f.eks. ta ler om 
m alernes stigende m agt over gobelinvævningen 
med Rafaels entré i faget som et modsætnings
forhold til vævernes kunstneriske frihed før 
hans tid, al den stund hun selv h ar valgt en væ
veform, der forudsæ tter en maler. De ting, hun 
selv væver, er jo efter en m alers forlæg, nemlig 
hendes mands.

Bogen er forsynet med en grundig og under
holdende tidstavle/oversigt over alle elementer, 
der vedrører gobelin: hør, uld, får, geder, første 
gobelinvævede fund, første gobelindatering af 
fundet, æ ldst bevarede vævninger, æ ldst afbil
lede, vævede vægbeklædninger, første fund af 
farvestoffer og af hvilke, bestillinger på berøm
te gobeliner, laugsdannelser, værksteder, digte
riske beskrivelser og omtaler af gobeliner eller 
gobelinvæve fra Plinius, Lucian, M artial, Vergil 
osv., hvornår værkerne senere illustreres med 
væve op igennem tiderne lige til vore dage.

H ertil er føjet sm ukt og k lart omridstegnede 
landkort af Ægypten, Tyrkiet, Flandern, Bur
gund med angivelse af området under Filip den 
Gode sam t Frankrig, Vest- og Mellemeuropa 
med angivelse af tapetcentre eller fund? -  det 
ved m an ikke, hvis m an ikke h ar læ st bogen. Og 
der m angler en signaturforklaring. Der er stik 
ordsregister og en seks sider lang, dobbeltspal- 
te t litteraturliste , hvor man dog af til kan sav
ne nyere betydelige publikationer svarende til 
hendes egen, f.eks. gobelinvæveren Julien Cof- 
finets Arachné ou VArt de la tapisserie (1972) el
ler Métamorphoses de la tapisserie (1977) og an 
dre diskussioner inden for gobelinforskningen.
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Nogle af billederne af de berømte gobeliner er 
beklageligvis gengivet spejlvendt, hvilket ikke 
nødvendigvis er forfatterens fejl.

Jonna Reese Jacobsens imponerende bog 
henvender sig ikke blot til en snæver kreds af 
tekstilinteresserede, der kunne gå i dialog med 
hende, nej, det er en flot kulturform idlende bog. 
Med den i hånden bliver læserne bekendt med 
tekstiler, som m ennesket fra tidernes morgen 
fra vugge til grav h ar omgivet sig med eller bå
re t som klædedragt. Ja , hvilken kraft, pragt, 
skønhed og ynde ligger der ikke i det tekstile 
håndvæ rks kunstneriske udtryksmidler.

Bodil de Neergaard

Leif Hansen: I seng med fjenden -  Ty
skertøsen, der levede op til sit ansvar. 
Eget forlag 2004, 177 s., 149,95 kr.

Interessen for besættelsestiden h ar vel aldrig 
væ ret større end i dag. Vi graver dybere ned i 
de historiske lag og sæ rligt livet og dagligdagen 
under Besættelsen h ar stor interesse. Mange 
heroiske fortællinger er blevet allemandsviden, 
mens vi stadig m angler a t høre mere til de min
dre heroiske.

60 år efter de allieredes sejr diskuterer vi, 
hvad der var rigtigt og hvad var forkert a t gøre 
dengang -  og om en sådan diskussion overhove
det er mulig. Kan vi tage de samme briller på 
som i 1930’erne og 1940’erne? Det giver næ r
værende bog naturligvis ikke et svar på, men 
den er et bidrag til den samling af krigsbørns 
fortællinger, som er kommet frem i lyset de se
neste ti år.

”1 seng med fjenden” begynder med mødet 
mellem forfatterens vestjyske mor og tyske far, 
som var udstationeret i Vardeområdet. Sød mu
sik opstår, og Leif H ansen bliver frugten af de 
unges forelskelse. Men inden historien kommer 
så vidt, sendes faderen, K urt Vonderlind, til Øst
fronten efter et opgør med en overordnet. Ikke 
flere flødeskumskager og ikke flere ord mellem 
K urt og Leifs mor, Marie. Og manglen på ord 
er kernen i Leif H ansens beretning. H ans mor 
kender ikke noget til K urts familie hjemme i 
Tyskland, og K urt når aldrig a t få a t vide, a t 
Marie venter barn i efteråret 1944.

Bogen er et personligt projekt for Leif H an
sen. H ans datter stå r bag illustrationerne af bo
gens omslag, og hans hustru  har udgivet den. 
Arbejdsstress og moderens dødsfald i 2001 er 
faktorer, der får ham  til a t stoppe op og reflek
tere over sit liv. H an er ikke afklaret i forholdet 
til sin afdøde mor, og det præger fortællingen.

Leif H ansens liv har væ ret omgærdet af tavs

hed og tabu omkring hans biologiske far. Hans 
mor bliver gift med en enkemand, og hendes 
2-årige søn bliver adopteret af den nye mand. 
Efterhånden, som Leif Hansen vokser op, sø
ger han forklaringer på hændelser, han ikke 
helt forstår. Hvorfor må han  f.eks. ikke se sin 
egen dåbsattest? Hvorfor h a r han  brune øjne? 
H an begynder a t bebrejde sin mor hendes luk
kethed, men hun h ar tilsyneladende besluttet 
sig for aldrig a t tale om sit forhold til den ty
ske soldat. Kun en gang lykkes det a t få hende i 
tale. Fortielsen gemmer sm erten og ikke m indst 
skammen. Men andre h ar hele tiden vidst be
sked, og Leif Hansen oplever en hvisken i kro
gene og fornemmer omgivelsernes fordømmen
de holdninger.

Leif H ansen har ikke væ ret k lar til a t søge 
efter sine rødder, selvom en mulighed tidligere 
h a r budt sig. Samtidig ville han heller ikke rip
pe op i fortiden af hensyn til moderen, men nu 
forsøger han  a t forstå hende. Bogens titel er af 
naturlige grunde afsæ t for handlingen, men un
dertitlen burde have væ ret en anden, for bogen 
handler i høj grad om så meget andet end ”ty
skertøsen”. Den er Leif Hansens udvalgte erin
dringer. Vi hører meget om hans bankkarriere 
og m usikerlivet ved siden af, men stort set in tet 
om hans eget familieliv. H ans bryllup er endda 
skrevet i en parentes. Vi hører lidt om de per
soner, som h ar kendt til ”det forbudte forhold” 
sam t andre begivenheder, som forfatteren ikke 
selv har overværet. Det ville derfor have væ ret 
en god idé, hvis Leif H ansen i forordet havde 
uddybet, hvorfra hans inform ationer kommer, 
når hans mor nu tog så mange hemmeligheder 
med sig i graven.

Beretningen er ikke en solstrålehistorie, men 
den ender positivt efter en rejse til faderens øst
tyske hjemby. De afsluttende ord er ”Rødderne 
på m in fædrene side er nu på plads, og jeg føler 
en afklaring og ro i sindet. Jeg skal ikke bruge 
mere tankevirksomhed på  at gruble over uvishe
den omkring m in herkomst og den del a f  fam i
lien. Sagen er opklaret”

Pernille Grouleff Poulsen

Jens Henrik Koudal: Folkeminder og 
dagliglivets kultur. Indføring i Dansk 
Folkemindesamlings arkiv. Folkemin
desamlingens kulturstudier, bd. 5. C. A. 
Reitzels Forlag 2004, 242 s., 198 kr.

Et fint foto af ”Fisken,” Christians Brygge 1-3, 
hvor dansk Folkemindesamling h ar til huse, 
med Den sorte D iam ant i baggrunden, pryder 
omslaget på Folkeminder og dagliglivets kultur.
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Som det gælder for bygningen gælder det også 
for bogen, nemlig a t det kan forekomme mod
sætningsfyldt a t associere dansk bondekultur, 
fioler, polka og træ skotram p ind i den strømli
nede 90er-arkitektur. For både bog og bygning 
gælder det imidlertid, a t det udm æ rket lader 
sig gøre, når man går fra form og ramm e til h i
storie og indhold.

Folkeminder og dagliglivets kultur, af Jens 
H enrik Koudal, seniorforsker ved samlingen, er 
en meget nøgtern bog, der indeholder oversigter 
over D ansk Folkemindesamlings tre  store ark i
ver: H åndskriftarkivet, lydarkivet og billedar
kivet. Disse tre arkiver eller arkivgrupper rum 
mer m ateriale inddelt i følgende emnegrupper: 
Tro, trolddom og m entalitet. Skikke, fester og le
vevis. Eventyr, sagn og andre fortællinger. Rem
ser, ordsprog og gåder. Viser, sange og sanglege. 
Dans. Instrum entalm usik. Erindringer, dagbø
ger og andet selvbiografisk stof. Lokal- og kul
turhistorie i øvrigt. Forskning og indsamling.

Folkeminder og dagliglivets ku ltu r indledes 
med en grundig vejledning i bogens brug (s. 9- 
14) og et rids af samlingens historie (s. 15-48), 
hvorefter samlingens tre  hovedgrupper præ 
senteres. Mest omfattende er afdelingen om 
håndskriftarkivet (s. 49-193), der indledes med 
en præ sentation af pionererne Svend G rundt
vig, Olrik, Feilberg og Tang Kristensen, hvor
efter de enkelte em negrupper gennemgås ef
ter et ensartet skema, der ligeledes anvendes 
i afdelingerne om lydarkivet (s. 194-222) og bil
ledarkivet (s. 223-231). Der indledes med korte, 
kyndige redegørelser for det pågældende emne, 
f.eks. Viser, sange og sanglege, hvorpå følger en 
oversigt med komprimerede redegørelser for de 
enkelte samlinger og deres indhold, og der af
sluttes med henvisninger til registre i D ansk 
Folkemindesamling og en oversigt over centra
le publikationer, i hvilke det pågældende m ate
riale h a r været anvendt. Bogen afsluttes med 
en oversigt over samlingens faglige personale 
1904-2004 (s. 234-236) sam t noter og henvis
ninger (s. 237-242).

Med den konsekvent gennemførte og meget 
oplysende struk tu r lever bogen til fulde op til 
sit formål, nemlig a t være en indføring i Dansk 
Folkemindesamlings arkiv. Egentlige registra
tu rer er der ikke tale om. Disse m å søges i ”Fi
sken” eller på in ternettet, på D ansk Folkemin
desamlings hjemmeside. Og med den konstate
ring kan så sæ ttes fokus på såvel bogens egent
lige perspektiv som dens potentielle problem: 
E r en sådan bog overhovedet relevant i disse 
IT-tider?

Ja, det er den. Folkeminder og dagliglivets 
ku ltu r er tillige er rigtigt godt eksempel på, 
hvorledes de to medier, bogen og internettet, 
kan supplere hinanden, og desuden et eksem

pel på nettets forgængelighed. I bogen henvises 
til institutionens hjemmeside, dafo.dk, som si
den udgivelsen af bogen er blevet til dafos.dk. 
Sådan er der så meget der er flygtigt i det me
die, men hjemmesiden er naturligvis alligevel 
et besøg værd, og effektiv til det, som en sådan 
nu egner sig til. Hvad angår bogen, så er der 
tale om en velstruk tureret brugsbog, som tillige 
læ st i sam m enhæng giver læseren et godt over
blik over samlingens indhold og historie. En 
sådan sammenhængende læsning ville i hvert 
fald nærværende anm elder ikke udsæ tte sig 
selv for a t skulle gennemføre ved skærmen; en 
læsning, der også illustrerer samlingens egen, 
m entalitetshistoriske udvikling fra a t betragte 
landbefolkningen som ”bærer a f  ægte ku ltur” 
til det i 2003 nyformulerede formål, a t fremme 
”udforskning og dokumentation a f  dagliglivets 
ikke materielle ku ltur fra renæssancen til i dag” 
(s. 47). Bogen egner sig således både til pluklæs
ning og til a t give et sammenhængende over
blik over samlingens historie og indhold, og er 
man nysgerrig efter a t fordybe sig i indholdet, 
er netop institutionens hjemmeside et nyttigt 
redskab. På den måde spiller bog og hjemme
side sammen i frugtbar vekselvirkning.

At de saglige forudsætninger for Dansk Fol
kemindesamlings etablering i 1800-tallet ikke 
lader sig forsvare i dag (se artiklen af sam lin
gens direktør siden 2001 Palle Ove C hristian
sen: En kulturinstitutions plads i samfundet, 
Fortid og Nutid 2004, 4, s. 21-41), rokker ikke 
ved institutionens relevans i 2005, hvor sam lin
gen fortsat hviler på et bredt kulturbegreb og 
med et bredt formål, nemlig udforskning og do
kum entation af den ikke m aterielle ku ltu r fra 
renæssancen til i dag. Med den system atiske og 
konsekvente fokusering på den ikke m aterielle 
kultur, sikrer Dansk Folkemindesamling beva
ring af den del af kulturarven, som ikke nød
vendigvis og kun delvis bevares i museernes og 
arkivernes samlinger, al den stund disse insti
tutioners fokus pr. definition er re tte t mod den 
materielle ku ltu r eller levnene herfra. U anset 
udviklingen over tid i kulturbegrebet, er det 
den institutionelle fokusering på den ikke m a
terielle kultur, der retfærdiggør -  og bør sikre 
-  Dansk Folkemindesamlings eksistens. Og ud 
over a t anskueliggøre Dansk Folkemindesam
lings historie, lykkes det også for Jens H enrik 
Koudal i Folkeminder og dagliglivets kultur  a t 
angive det væld af arkivalier, lyd- og billedopta
gelser, der findes i ”Fiskens” bug, og som fortsat 
lader sig udnytte i nye studier af dagliglivets 
kultur.

Henrik Gjøde Nielsen

310

dafo.dk
dafos.dk


Anmeldelser

Kristian Hvidt: Paris. Fra barrikade til 
boulevard 1830-1870. Gyldendal 2004, 
304 s., 299 kr.

Omformningen af Paris i midten af 1800-tal- 
let h a r i eftertiden næ sten fået en m ytisk be
tydning. Det tæ tte  samarbejde mellem baron 
Eugene H aussm ann og kejser Napoleon 3. er 
i byplanlægningens historie ofte blevet beteg
net som startskuddet til den moderne europæi
ske byplanlægning. Dette enorme arbejde kal
det la grande transformation var da heller in tet 
mindre end en enestående bedrift: I løbet af 18 
år blev ca. 40.000 ejendomme eksproprieret og 
nedrevet og ers ta tte t med 90 km boulevarder, 
400 km fortove og 20.000 nye ejendomme med 
stukfacader, støbejernsbalkoner og de karak te
ristiske grønne eller grå skodder. Dét Paris, vi 
kender i dag, skabtes i disse år.

K ristian Hvidt h a r bedrevet en usædvanligt 
velskrevet bog med særlig vægt på de politiske 
aspekter af byens omformning. Bogen kredser 
om spørgsmålet hvordan det kunne gå til, a t 
kejserdømmet -  efter a t have pum pet 2,5 milli
arder francs i en næ sten total fornyelse a f byen
-  i 1871 stod overfor et massiv folkeligt oprør
-  kom m unardopstanden.

Hvidt s ta rte r med en særdeles gedigen gen
nemgang af Paris’ historie fra oldtiden til revo
lutionen, hvor vi får genopfrisket alle byens h i
storiske highlights -  en sand fornøjelse a t læse, 
og en vigtig ramme for forståelsen af byens om
formning. De følgende 100 sider (og det er m å
ske lige i overkanten) omhandler revolutions
årene helt frem til 1848 -  K ristian Hvidt guider 
kyndigt læ seren igennem den franske revoluti
ons mange efterspil med vægt på spændingerne 
mellem de skiftende regenter og befolkningen i 
storbyen. 11850’erne startede de første sanerin
ger i byen, og samtidig begyndte de velkendte 
”rækkeejendomme” a t dukke op. Med støbejer
nets udbredelse fik byens gadebillede langsomt 
sit karakteristiske udtryk, og det bredte sig ef
terhånden til andre vesteuropæsiske byer.

Julirevolutionen i 1848 efterfulgtes a f Lou
is Napoleons statskup, der gjorde Frankrig til 
en politistat og Napoleon til kejser. På det tids
punkt -  i begyndelsen af 1850’erne -  havde han 
allerede lagt store planer for byens fremtid og 
flere arbejder var iværksat, heriblandt forlæn
gelsen af Rue de Rivoli til rådhuset, etablerin
gen af ”hallerne” og forbedreisen af forbindel
sen til Gare de L’Est -  den senere Boulevard 
de Strasbourg. Men det var først under baron 
Haussm ann, der i 1853 tiltråd te embedet som 
byens præfekt, a t Paris udviklede sig til en 
kæmpemæssig arbejdsplads, der i de følgende 
år skulle beskæftige 100.000 m and om året -

dirigeret a f H aussm ann fra kontoret på rådhu
set.

I bogens absolutte højdepunkt -  afsnit
te t om ”den store forvandling” ruller K ristian 
Hvidt hele den fantastiske historie ud om det 
tæ tte  samarbejde mellem kejser og præfekt, om 
H aussm anns egenrådighed og entusiasm e, der 
vel næ rm est var en forudsætning for a t kunne 
udføre denne kraftpræstation. F ra detaljerne 
omkring conciergernes logi til hele historien om 
Pariseroperaens placering og det omkringlig
gende gadenet -  ja  skildringen af byens foran
dring er udsædvanlig levende, farverig og godt 
formidlet. For kendere (og elskere) af Paris er 
det vederkvægende a t dykke ned i de mange 
interessante kroge af den fascinerende historie 
om H aussm anns bedrift -  på godt og ondt.

K ristian Hvidt redegør i det afsluttende ka
pitel om Napoleon og H ausm anns storhed og 
fald glimrende for den store folkeopstand der, 
på trods af saneringer og sundhedsmæssige for
bedringer, skulle blive enden på det tredje kej
serdømme. Hvidts pointe er, a t det netop var 
de voldsomme saneringer -  der skubbede den 
i forvejen ludfattige arbejderklasse ud i forstæ
derne -  som førte til kom m unardopstanden. 
H aussm ann dyrkede alene de sundhedspoliti
ske sider a f byplanlægningen -  ren t vand, klo
akker, lys og luft -  uden a t drage tilstrækkelig 
omsorg for de boligpolitiske aspekter. Men bo
gen understreger også, a t det i udpræget grad 
var håndvæ rkere og sm åhandlende, som stod 
på barrikaderne i 1871 -  denne gruppe havde 
til forskel fra de fattige arbejdere det nødven
dige overskud til a t lave samfundomvæltninger, 
mener Hvidt.

K ristian Hvidts bog er et ”m ust” for såvel 
den professionelle byhistoriker, som den gar
vede Paris-rejsende. Den er utroligt velskre
vet og oplysende og rum m er et spændende og 
relativt ukendt billedmateriale af Paris under 
H aussm anns omformning. Der er lidt for m an
ge gentagelser undervejs og stoffet kunne med 
fordel have væ ret prioriteret med mere vægt på 
”la grande transform ation”, hvor m an savner en 
lidt grundigere behandling af de ark itek tu rh i
storiske elem enter i forvandlingen -  her kun
ne Hvidt godt have væ ret mere generøs overfor 
sine læsere.

Men bogen er både særdeles oplysende og 
meget underholdende. Hvis al byplanhistorie 
var skrevet i et så ukunstlet og læseværdigt 
sprog som dét K ristian Hvidt mestrer, ville em
net utvivlsomt nyde større bevågenhed.

Ulla Tofte
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Ove Korsgaard: Kampen om folket. Et 
dannelsesperspektiv på dansk historie 
gennem 500 år. Gyldendal 2004, 672 s., 
ill., 399 kroner.

Ove Korsgaards Kampen om folket” er stor og 
imponerende i både sidetal og anlæg. Hvad an
går det første, følger den disputatstraditionen, 
mens den med sit 500-årige tidsperspektiv og 
brede problemstilling er velgørende modig og 
traditionsbrydende. Folket er en virksom fore
stilling, fastslår Korsgaard indledningsvis, 
hvilket til fulde dokumenteres i den aktuelle 
samfundsdebat. Der er således også tale om en 
disputats med stor nutidsrelevans, hvilket un
derstreges af de interessante aktualiseringer 
og tilbageblik, Korsgaard gør hyppigt brug af 
disputatsen igennem. Bogen er engageret, vel
oplagt og utrolig velskrevet, og jeg har læ st den 
med stor fornøjelse.

At håndtere 500 års kamp om folkebegre- 
bets betydningsforskydninger kræver et sæ r
ligt greb, og Korsgaard bruger skiftende dan
nelsesidealer som pejlemærke for kam pen mel
lem folk forstået som demos, ethnos og pléthos, 
det vil sige en hhv. politisk, etnisk og social de
finition. Det er da også her, a t Korsgaard isæ r 
har noget nyt a t byde på, da en del a f historien 
i øvrigt er velkendt. Korsgaard ser det som sin 
opgave a t genetablere sam m enhængen mellem 
pædagogisk og politisk filosofi og a t overskride 
traditionelle faggrænser mellem samfundsfilo
sofi og politisk historie på den ene side og pæ
dagogisk filosofi og uddannelseshistorie på den 
anden. ”Afhandlingens røde tråd ”, skriver Kors
gaard, ”er (ud)dannelsessystemets betydning 
for sam spillet mellem individ og samfund, mel
lem mentale forestilling og statsform , mellem 
personlig dannelse og samfundsdannelse. Ho
vedsynspunktet er, a t dannelse ikke blot er et 
vedhæng til samfundslivet, men nærm ere selve 
sjælen i samfundsvirkeligheden. Dannelsespro
cesser drejer sig ikke kun om individets dannel
se, men også om sam fundets dannelse”(s. 21).

Teoretisk er Korsgaard inspireret af Rein
h art Kosellecks begrebshistorie og af den form 
for politisk teori, der lægger vægt på symbolsk 
orden, fx. Claude Lefort. Desuden træ kker han 
på Foucault og sæ rligt hans idé om den tæ tte  
forbindelse mellem styre- og bevidsthedsfor
mer, da han mener, Foucault rejser dannelses
teoriens kerneproblem: hvordan bliver men
nesker subjekter. At Koselleck og Foucault ad
skiller sig på væsentlige punkter diskuterer 
Korsgaard ikke, og hans teoribrug h ar lidt løs 
og botaniserende karakter. Det er ikke her, a t 
disputatsens h ar sin styrke. Korsgaard kobler 
den begrebshistoriske tilgang sammen med en

identitetspolitisk og institutionshistorisk og 
fremhæver fortællingen som det medium, hvor
med der knyttes en forbindelse mellem begreb 
og institution. Bogen bevæger sig således på tre 
analyseniveauer: 1) ord- og begrebshistorisk, 
2) en dannelsesteoretisk, og 3) stats- og iden
titetspolitisk. H ertil knytter sig tre  kildegrup
per: 1) ordbøger, der viser hvordan begreberne 
folk, nation og dem okrati er blevet defineret på 
forskellige tidspunkter, 2) dannelsesteoretiske 
tekster, og 3) bøger, artik ler og foredrag om, og 
samtidige normative fortolkninger af, hvad det 
vil sige a t være borger og folk i Danmark. Af
grænsning af kildem aterialet er altid central 
men særlig betydningsfuld i begrebshistoriske 
analyser, da det må kunne godtgøre, a t tekster
nes begrebsmæssige betydningstilskrivelser 
faktisk h a r central sociokulturel virkning. Så 
vidt jeg kan vurdere, h a r Korsgaard brugt alle 
relevante ordbøger, og hvad angår valget af dan
nelsestænkere begrunder han prioriteringen af 
Rousseau, Tocqueville, Grundtvig, Herder, K ant 
og Fichte med, a t de sammen dækker såvel den 
liberale, dem okratiske som nationale linje. Kil
de- og personudvalget til den tredje kategori af 
kilder motiverer Korsgaard på to måder. Dels 
noget vagt som dem, der i særlig grad h ar evnet 
at artikulere tidens problemstillinger. Og dels 
begrunder han den relative overvægt af højsko
lefolk med, a t hans interesse er folkedannelse 
og ikke almendannelse, da folkelig dannelse og 
folkeoplysning blev centrale begreber i opbyg
ningen af den dem okratiske nationalstat.

Afhandlingens periodiseringsprincip er 
statsformer, og bogen er inddelt i fire kapitler: 
En kristen  s ta t (1536-1776), F ra kristen s ta t 
til national sta t (1776-1864), Den dem okrati
ske nationalstat (1848-1972) og F ra en national 
s ta t til en føderation af nationalstater (1972-). 
I det første og korteste kapitel (s. 37-103), der 
altså stræ kker sig fra reformationen til indfø
relse af statsborgerskab i Danmark, spores be
tydningen af begrebet folk i de første ordbøger 
over det danske og nordiske sprog og følger så
ledes en klassisk begrebshistorisk metode. 1 12- 
1300-tallet brugtes folk dels om m ennesker i 
almindelighed og dels om det enkelte menne
ske. Disse to betydninger har holdt sig til i dag, 
fx i ordet ”kvindfolk”. Men her til føjedes nye 
betydninger. I m iddelalderen var begrebet folk 
forbundet med de to institutioner slægt og hus
stand, som var det h ierarkisk opbyggede sam 
fundslegemes m indste grundenheder. Folk be
tegnede undersåtter i relation til husfaderen, 
kongen og Gud. Korsgaard analyserer reform a
tionens konsekvenser for den statsform ende og 
personlighedsdannende proces og konkluderer, 
a t hvad kirken med reformationen mistede i po
litisk indflydelse, fik den tilbage i form af øget
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kulturel indflydelse. Fyrstestatens identitets
politiske grundlag var Luthers politiske og pæ
dagogiske filosofi. Kirken blev den centrale in
stitution i statens oplysningspolitik med ansva
ret for befolkningens sam fundsetiske dannelse. 
Det var imidlertid først den pietistiske pædago
gik, der for alvor bidrog til udformningen af det 
moderne skolesystem, som voksede frem i 1700- 
tallet første halvdel, ligesom den radikaliserede 
protestantism ens etiske principper med krav og 
anvisninger på en etisk livsførelse. Den kristne 
pædagogik blev et middel til a t udvikle et mo
ralsk selvregulerende selv, konkluderer Korsga- 
ard med inspiration fra Weber og Foucault. Jeg 
synes ikke Korsgaard i dette kapitel får fulgt 
folkebegrebets betydningstilskrivelser helt til 
dørs, men m an må forstå, a t Korsgaard mener, 
a t folket hverken blev forstået som en politisk 
eller etnisk kategori, men som kristen undersåt 
til hhv. Gud, konge og husfader i nævnte hierar
kiske orden.

Bogens anden og længste del (s. 107-306), 
der dækker perioden fra indfødsretsloven i 
1776 til helstatens sam m enbrud og national
statens frembrud i 1864, er efter min mening 
det m est vellykkede. H er følger Korsgaard kon
sekvent sin begrebshistoriske tilgang, sin tese 
om a t identitetsforandringer går forud for mag
tens og rettens forandring, og afhandlingens tre 
analyseniveauer kan tydeligt følges i kapitlets 
struktur. Først registrer Korsgaard det betyd
ningsskifte som folk undergik i perioden, hvor 
begrebet nok fortsat betegner folk som hus
stand, men desuden fik tillagt tre  nye væsent
lige betydninger: 1) folk som politisk kategori, 
hvor folk udgør landets statsborgere, 2) folk 
som kulturel kategori, hvor folk defineres som 
det a t have sprog og herkom st tilfælles, og 3) 
folk som social kategori, hvor folk udgør m as
sen og underklassen. Oplysnings- og dannelses
teoretikerne Rousseau, Herder, K ant og Fichte 
beskæftigede sig med og bidrog til a t nedbryde 
den symbolske orden, som husstandssam fundet 
byggede på, og til a t skabe en ny orden, hvor be
greberne folk, nation, kultur, dem okrati og s ta t 
fik nye betydninger. De var optagede af, hvad 
der skulle skabe sam m enhæng i et samfund, 
hvor kongen og kirken ikke kunne eller skulle 
fastholdes som det symbolske udtryk for sam 
fundets organisation. Hvor Rousseau og K ant 
svarede, a t det skulle konstitutionen, svarede 
Herder og Fichte kulturen. De var enige om, a t 
folket var suverænt, men de definerede og af
grænsede altså folket forskelligt.

Indførelse af statsborgerskab i 1776 -  som det 
første land i verden -  og afviklingen af stavns
båndet var ifølge Korsgaard ikke ene om at bi
drage til a t underm inere den gamle husstands
orden. De nye oplysnings- og dannelsestraditi

oner, filantropien, nyhum anism en og folkedan- 
nelsen blev omsat i hhv. borgerskolen/realsko- 
len, den lærde skole/gymnasiet og almueskolen/ 
folkehøjskolen. Også på universiteterne blev fa
gene nationaliseret. Skolen afløste kirken som 
den m est centrale statsopbyggende institution. 
Skolehistorisk byder Korsgaard ind med en ny 
fortolkning af loven om almueskolen i 1814, der 
almindeligvis anskues som startpunk tet for en 
ubrudt og sammenhængende historie om, a t 
skolen tjente opbygning og styrkelse af en de
m okratisk nationalstat. Korsgaard fremfører, 
a t denne tolkning skjuler det vigtige forhold, a t 
almueskolen blev skabt for a t styrke den multi- 
kulturelle helstat. Korsgaard må mene, a t også 
skolehistorien har lidt under en forskydning af 
den danske nationalstat bagud i tid.

Transformationsprocessen fra kristen fyr
stesta t til dem okratisk nationalstat indebar et 
identitetspolitisk skifte. Katekism en blev skif
te t ud med læsebøger om dansk litte ra tu r og 
historie og kirkens prædikestol med folkehøj
skolens talerstole, skriver Korsgaard. I perio
den 1776 til 1848 blev folket gradvist gjort til 
kerne i et nyt symbolsk system, men der her
skede hverken enighed om, hvad der definerede 
dette folk og heller ikke om inden for hvilket 
territorium , folket skulle regere. Hvilke dele 
a f den gamle m ultinationale flersproglige hel
s ta t skulle underlægges den nye demokratiske 
styreform, og hvilke befolkningsgrupper skulle 
indgå i demos? Det blev kam pspørgsmålet i åre
ne fra 1848 til 1864, hvor suveræ niteten skif
tede fra kongen til folket med indførelse af en 
dem okratisk statsform , og nationalstaten  blev 
det danske folks territorium . Den antinationali- 
stiske digter M. A. Goldschmidt argum enterede 
for, a t det var muligt og ønskeligt a t etablere 
en dem okratisk styreform i en føderativ helstat. 
Det synspunkt havde ikke mange ben a t gå på 
i den ophedede ejderstem ning i m idten af 1800- 
tallet.

Sådanne kontrafaktiske spørgsmål og fine 
blik for urealiserede mulige udviklingsveje i 
fortiden, følger Korsgaard desværre ikke op 
i behandlingen af den efterfølgende periode 
1848-1972. Frem stillingen af, hvordan først em
bedsm andsstanden i alliance med godsejerklas
sen sam let i de nationalliberale, dernæ st bøn
der organiseret i Venstre og sidst arbejderne i 
Socialdemokratiet skabte hhv. embedsmands
staten  1848-1901, venstrestaten  1901-1929 og 
socialstaten 1929-1972 får med sin kronologi
ske fremstillingsform karak ter af uundgåelig 
fremskridtfortælling. Dette indtryk forstærkes 
af den hyppige brug af udtryk som opløsning 
og nedbrydning i bogens afsluttende kapitel om 
tiden efter Danm arks medlemskab af EF. Den 
dem okratiske nationalstat gennemlevede ifølge
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Korsgaard tre  statsform er med hvert sit kund
skabsregime. Embedsmands- og godsejersta
ten fra 1849-1901, hvor dannelsesborgerskabet 
udgjorde den kulturelle kerne, V enstrestaten 
1901-1929 med den grundtvigske bevægelse og 
socialstaten 1929-1972 med arbejderbevægel
sen som det kulturelle centrum. Hver klasse op
byggede deres oplysningskultur, og Korsgaard 
tilkender denne myndiggørende dannelsespro
ces en helt afgørende rolle i kam pen om mag
ten. Kultur- og uddannelsespolitikkens centrale 
betydning understreges af, a t det var sværvæg
tere som Monrad, J. C. Christensen og Borg
bjerg, der indtog disse poster.

Kampen mellem forskellige konkurrerende 
opfattelser af, hvad det vil sige a t være et folk, 
belyser Korsgaard ved a t udvælge en række 
centraler personer, der i skrift eller tale ”for
tæ ller en historie om det danske folk”. Det er 
J.N. Madvig, Ludvig Schrøder, Morten Pontop- 
pidan, Georg Brandes, Jakob Knudsen, Frede
rik Borgbjerg, Julius Bomholdt, H jalm ar Gam- 
melgaard og Hal Koch. Alle forstod de folket 
som en suverænitetskategori, men de betonede 
folkebegrebets politiske, kulturelle og sociale 
side forskelligt. Fælles var også, a t de alle refe
rerede til Grundtvig, hvis betydning Korsgaard 
in teressant nok isæ r henlægger til tiden efter 
1864. Mens de nationalliberale lagde vægt på 
statsinstitutionernes betydning for national in
tegration, knyttede grundtvigianerne begrebet 
folk sammen med det civile samfund, hvilket 
næ sten var synonymt med det ikke-statslige 
og så folkets bevidsthed om deres kulturelle til
hørsforhold som forudsætning for et dem okra
tisk medborgerskab. Socialdemokratiets n a ti
onsopfattelse sammenførte det demokratiske 
og sociale, deres folkebegreb baserede sig på en 
kombination af en social og politisk forståelse, 
og deres stats-nationale tæ nkning lå tæ t på de 
nationalliberales. Korsgaard peger Hal Koch 
ud som den, der under krigen i særlig grad bi
drog til udformning af det, han kalder ”et n a 
tionalt kompromis” mellem Socialdemokratiets, 
grundtvigianernes og de kulturradikales opfat
telse af stat, nation, folk og demokrati, og som 
blev det ideologiske grundlag for efterkrigsti
dens velfærdsstat. Kampen om folket i perio
den fra 1864-1945 er i det store og hele fortalt 
før, og dele af den endda mere præcist, som fx. 
Niels Finn Christiansens dybtgående analyse 
af Socialdemokratiets erobring og omformning 
af det grundtvigske folkebegreb i Dansk Iden
titetshistorie.

Behandlingen af efterkrigshistorien er sæ r
deles kortfattet, og m an savner i særlig grad 
en grundigere behandling af kam pen om fol
kets sociale rettigheder og om sam m enhæn
gen mellem velfærdspolitikken og kam pen om,

hvem der hører til folket. Dannelsesteorier og 
uddannelsespolitik s tå r heller ikke i fokus, og 
det er ærgerligt, da netop deres betydning for 
sam fundet symbolske orden ellers udgør det in 
teressante greb i Korsgaards afhandling. Det 
afgørende spørgsmål i den europæiske in te
grationsproces er om og hvordan, der kan ud
vikles et europæisk demos, som den europæi
ske befolkning kan identificere sig med. Det er 
Korsgaard opfattelse, a t det kun kan lykkes a t 
komplementere et nationalt demos med et euro
pæisk, hvis sammenkoblingen mellem politiske 
og national- kulturelle identiteter løsnes. Det 
vil kræve en ny uddannelses- og identitetspo
litik og en ny statsform, kundskabsstaten, me
ner Korsgaard. E t synspunkt, der forekommer 
overbevisende efter hele den forudgående ana
lyse. D ansk litteraturhistorie, D anm arkshisto
rie og det folkelige foredrag som oplysningsform 
er under opløsning, påviser Korsgaard og stil
ler i bogens kapitel en række dybt relevante og 
interessante spørgsmål til bl.a., hvilke dannel
sesteorier og styringsstrategier, der kan imøde
komme det globaliserede, m ultikulturelle og in
dividualiserede samfunds udfordringer. Bogens 
afsluttende kapitel er således ikke konklude
rende i traditionel forstand, men begrundes og 
får fylde på baggrund af en sam m enfatning af 
en række lange linjer i den 500-årige historie, 
som Korsgaard h ar fortalt.

Korsgaard afslutter sin bog med, som jeg 
læser det, a t lægge sig mellem to yderpositio
ner både i opfattelsen af folket som en central 
kategori for såvel identitetsdannelse som sam 
fundsdannelse repræ senteret ved Søren K ra
rup og Søren Mørch, og i spørgsmålet om, hvor
vidt udviklingen af en europæisk samfundsor
den kan etableres på basis af transnationale, 
dem okratiske principper og kosmopolitisk sin
delag eller om et ethnos er en forudsætning for 
et dem okrati repræ senteret a f  hhv. Haberm as 
og Anthony D. Smith. Korsgaard finder det vig
tig t a t opretholde forestillingen om et dansk 
folk, hvilket han im idlertid ikke m ener udeluk
ker forestillingen om et europæisk folk. Men 
det kræver, a t begrebet folk tilføres nye betyd
ninger, skriver han, hvilket kun kan ske ved, 
a t begrebet præges af nye m åder a t forstå og 
fortælle historier om folket på i ord, tale, sym
boler og ritualer -  og altså gennem nye fortæl
linger om vores fortid. Mere konkret er Kors
gaard ikke i sit bud på indholdet a f disse nye 
betydninger, men hans egen bog kan anses som 
en inspirerende og velfortalt fortælling om fol
ket. Af den 500-årige fremstilling af kam pen om 
folket frem går det, a t det s tå r i vor egen magt 
a t forme fremtidens folkeforståelse. Det skyldes 
især, a t Korsgaard opsøger personer med taben
de synspunkter. Ved a t inddrage ikke sejrende
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synspunkter præsenteres vi for historiens al
ternative udviklingsveje, som fx. digteren Meir 
Goldschmidts antinationalistiske synspunkt 
om, a t det var m uligt og ønskeligt a t etablere 
en dem okratisk styreform i en føderativ hel
stat. Korsgaards fremhævning af Goldschmidts 
synspunkter er et erindringspolitisk opgør med 
den nationale historieskrivnings fremstilling af 
nationalstatens oprettelse som uundgåelig og 
med den udbredte og virksomme opfattelse af, 
a t nationalstaten udgør den naturlige og eneste 
mulige ram m e om dem okratiet.

Anette Warring

Else Roesdahl (red.): Dagligliv i Dan
marks middelalder -  en arkæologisk kul
turhistorie. Aarhus Universitetsforlag 
2004, 420 s., 298 kr.

I m iddelalderåret 1999 udkom 1.udgaven af 
denne bog om dagliglivet i middelalderen, pri
m æ rt baseret på arkæologisk m ateriale i mod
sætning til tidligere behandlinger af emnet. Nu 
er væ rket udkommet i en stort set uæ ndret 2. 
udgave, som alligevel skal have nogle ord med 
på vejen.

I indledningen betegner Else Roesdahl bogen 
som inspireret af Troels Lunds store værk: Dag
ligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede, 
der udkom 1879-1901, sam t efterfølgeren Dag
ligliv i D anm ark (red. Axel Steensberg) for pe
rioden 1620 til m idten af 1900-tallet. Der var 
således gode grunde til a t inddrage middelalde
ren med fokus netop på dagliglivet, hvor arkæ 
ologien gennem den sidste menneskealder har 
gjort store landvindinger. M ålgruppen er gene
relt historisk interesserede, og det giver teksten 
en god bredde, selv om m an i nogle sam m en
hænge kan savne egentlig dokumentation. Illu
strationerne er af høj kvalitet og supplerer tek
sten godt.

I det første kapitel bringer historikeren An
ders Bøgh en kort gennemgang af den sam
fundsmæssige udvikling fra vikingetiden til be
gyndelsen af 1500-tallet, som vi herhjemme be
tegner som m iddelalderens epoke. Det er på sin 
vis en utaknem m elig opgave på bare 30 sider, 
hvor næ sten halvdelen er billeder, men det er 
alligevel lykkedes a t give en god solid introduk
tion til bogen andre kapitler, der er tem atisk 
opdelt. Her skal blot omtales enkelte af disse, 
som alle er skrevet af fagfolk med stor viden om 
hver deres felt. Mytte Fentz har således skrevet 
et spændende afsnit om dragter, som gudskelov 
ikke drukner i detaljerede beskrivelser af garn 
og væveteknik. E t kapitel om boligindretning,

skrevet af Else Roesdahl, giver også et godt 
overblik over em net og i Bi Skaarups kapitel 
om madlavning kommer læseren tæ t på mad, 
smag og lugte i middelalderens køkken.

Enkelte tem aer er ikke helt logisk placeret, 
f.eks. kan m an undre sig over, a t en ganske kort 
omtale af våben er placeret i et ellers udm æ rket 
afsnit om teknik, der handler om møller, bygge
materialer, bronzestøbning, saltudvinding etc. 
(H.Krongaard Kristensen og Jens Vellev). Det 
er heller ikke logisk, a t em ner som musik, leg og 
sport behandles i et afsnit, der tager udgangs
punkt i skriftbrug og bøger (Else Roesdahl). Det 
kan virke som om bogen oprindelig h a r været 
tæ nk t som et større værk i to bind, og det havde 
væ ret oplagt med dette store emne.

Borgene er et tem a som praktisk  ta lt ikke 
omtales i bogen med undtagelse a f 13 linjer i ka
pitlet om Land, by og bygninger (H.Krongaard 
Kristensen). Det er en stor mangel, både på 
grund af deres betydning i m iddelalderen og 
fordi der gennem tiden er foretaget en del arkæ 
ologiske undersøgelser i voldstederne, som net
op fortæller om deres indretning og brug. Det 
enorme fundm ateriale fra en borg som Boring
holm ved Horsens behandles ikke bortset fra et 
par illustrationer af enkelte fund.

Generelt betragtet er bogen imidlertid en 
glimrende introduktion til dagliglivet i Dan
m arks middelalder, og det er fuldt berettiget a t 
den nu kommer i en 2.udgave. Da bogen udkom 
første gang i 1999 blev den imidlertid mødt med 
skarp kritik  (Historisk Tidsskrift 99:2, 1999), 
der egentlig mere var et angreb på faget mid
delalderarkæologi end en anmeldelse. H er gen
tages den gamle påstand om a t faget blot må 
betegnes som en ”historisk hjælpedisciplin”, 
og der sæ ttes spørgsmålstegn ved det legitime 
i overhovedet a t skrive en bog, baseret på det 
arkæologiske kildemateriale. Anmeldelsen blev 
imødegået i det følgende num m er (HT 100:1, 
2000), og jeg kan heller ikke her dy mig for en 
lille kommentar. Hvor er det trist, a t der s ta 
dig eksisterer en sådan polemik mellem fage
ne. Hvorfor ikke erkende, a t begge tilgange er 
en nødvendig forudsætning for en forståelse af 
middelalderen. For denne periode er de skrift
lige kilder jo kun bevaret i mindre omfang, og 
der er som regel tale om enten politiske doku
menter, overdragelse af ejendom eller beret
tende kilder som krøniker og annaler. H er fore
kommer kun få glimt af dagliglivet, og der er 
derfor god grund til a t lade arkæologien være 
udgangspunkt for en fremstilling som denne. I 
min egen studietid ved Historie på Københavns 
U niversitet -  for snart mange år siden -  undre
de jeg mig over den udbredte mangel på interes
se for M iddelalderens ”fysiske verden”. Hvorfor 
ikke glæde sig over, a t vi for denne periode har
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flere tilgange/fag, der kan og bør supplere h in
anden og ikke frem stå som m odsatrettede di
scipliner?

Vivian Etting

Jens Anker Jørgensen og Bente Thom
sen: Gyldendals bog om danske klostre. 
Gyldendal 2004, 311 s., 299 kr.

Forfatternes hensigt med bogen er a t give en 
kort, almen introduktion til klostrenes verden 
sam t en beskrivelse af samtlige middelalderklo
stre inden for det nuværende D anm arks græ n
ser. R esultatet er blevet et indbydende og let
tilgængeligt oversigtsværk, der også har form 
af en praktisk  guide til de forskellige mere eller 
mindre velbevarede klosteranlæg landet over.

Bogen falder i tre dele. Første del rum m er en 
kort indføring i klostervæsenets historie og en 
række tem atiske afsnit om middelalderklostre
nes arkitektur, indretning og organisation, om 
hvordan dagliglivet i klostrene menes a t have 
formet sig og om de åndelige idealer, der kunne 
motivere klostertilværelsen. Særlige afsnit be
lyser gregoriansk sang, bogproduktion og bib
lioteker. Endelig følger et langt kapitel om klo
sterhaven med omtale af en række planter og 
deres anvendelse i klostermedicinen. Her må 
det dog bemærkes, a t planterne ikke, som for
fatterne mener, anvendtes medicinsk ”i mangel 
af bedre” (s. 76), men ud fra en overbevisning 
om deres gavnlige virkning mod sygdomme og 
skader. Man mente (som det ganske rigtigt an 
føres), a t Gud havde skabt sygdommene, men 
også midler imod dem, nemlig planterne, og at 
m ennesket havde pligt til a t benytte sig af disse 
midler. K apitlet forekommer med sine godt 30 
sider noget udførligt i forhold til bogens emne 
og øvrige disposition, ligesom det ved sit leksi
kalske præg afviger fra den fortællende stil i 
de øvrige afsnit. Isæ r kunne de mange citater 
fra H enrik H arpestreng og 15-1600-tallets læ
gebøger, der anføres ved hver plante, nok med 
fordel være afkortet eller sammenskrevet, ikke 
m indst da der i litteraturlisten  henvises til en 
monografi om klosterhaven i Esrum, som den 
særligt interesserede læ ser kan erhverve. Man 
kan dog ikke fortænke forfatterne i a t være be
tagede af tanken om, a t visse a f planterne på 
de gamle klostertom ter næ sten bogstavelig ta lt 
kan have rødder i middelalderen.

Anden og tredje del af bogen er udformet 
som alfabetisk ordnede kataloger. Anden del er 
en kort præ sentation af de tolv forskellige klo
sterordener, der vides a t have virket i middel

alderens Danmark, med oplysninger om deres 
historie, organisation, regel, indtægtsgrundlag, 
virkefelt med mere, sam t en liste over hvilke 
klostre, den pågældende orden h ar haft i hen
holdsvis det nuværende og det middelalderlige 
Danmark. M unkenes og nonnernes klæ dedragt 
er fint illustreret med små skitser i margin. 
Tredje del er en beskrivelse af middelalderklo
strene i det nuværende Danmark, med en re
degørelse for hvert klosters historie, datering, 
ordensmæssige tilhørsforhold, anlæggets ud
formning og bygningernes skæbne efter refor
mationen, krydret med oplysninger om histori
ske begivenheder eller personer med forbindel
se til det pågældende kloster. Desuden er der 
information om adgangsforhold, adresse og evt. 
åbningstider og hjemmeside. Særligt velbeva
rede eller interessante anlæg er fremhævet, og 
langt de fleste beskrivelser er desuden illustre
ret med et kort, en grundplan eller et farvefoto. 
Afslutningsvis findes et mini-leksikon over ord 
og begreber fra klostrenes verden, en littera tu r
liste og et kombineret navne-, sted- og sagregi
ster.

Bogen er inspireret af H. N. G arners Atlas 
over danske klostre fra 1968, og kan betragtes 
som en opdateret udgave af denne. Særligt den 
introducerende del er udvidet betragteligt i for
hold til Garner, men også beskrivelserne er fyl
digere. Dog kan det undre, a t forfatterne anfø
rer, a t johanniterklosteret i Horsens er stiftet 
”mellem 1360 og 1390” (s. 176), når de få linier 
senere om taler det pavebrev fra 1418, som oply
ser, a t klosteret blev stiftet ’for 67 år siden’, dvs. 
i 1351. En illustration (Clara af Assisi, s. 176), 
der i billedteksten oplyses a t være en detalje fra 
altertavlen i Horsens Klosterkirke, er rettelig 
fra samme kirkes korstole. Man kan naturlig
vis ikke forvente, a t alle nuancer og forbehold 
kommer til udtryk i et væ rk af denne art, men 
fejl som disse er ærgerlige. I litteraturlisten  har 
forfatterne mærkelig nok valgt fortrinsvis a t 
anføre udgivelser fra de seneste to årtier, selv 
om en stor del af den væsentlige klosterhistorie 
er ældre, f. eks. Sv. Aage Bays vigtige bidrag om 
Horsens johanniterkloster (1952) og gråbrødre- 
kirke (1975), der ikke fremgår af listen.

Disse bem ærkninger skal dog ikke skygge 
for, a t der her er tale om en meget appetitvæk
kende, inspirerende og veltilrettelagt bog. Man 
kan altid diskutere, hvilken struktur, der er 
bedst -  som kørevejledning havde det måske 
væ ret mere praktisk a t liste klostrene geogra
fisk frem for alfabetisk -  men registre og over
sigtskort sikrer, a t bogen er let a t finde rund t 
i. Bogen er udstyret med en rigdom af smukke 
illustrationer i form af farvefotos, kort, planer 
og tegninger. Med dette værk er læseren godt 
klæ dt på til a t begive sig ind i klostrenes verden
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Anmeldelser

-  eller ud i det danske somm erlandskab for a t 
se det beskrevne live.

Rikke listed  Kristiansen

Lise Andersen, Erling Gammelmark og 
Heino Wessel Hansen: Hadsund -  en by 
bliver til. Hadsund Egns Museum 2004, 
283 s , 278 kr.

Den 1. december 2005 kunne m an i Hadsund 
fejre 150 års jubilæ et for udstedelsen af det 
handelsprivilegium, som lagde grunden til en 
by ved Hadsund Færgested. Man benyttede lej
ligheden til a t udsende foreliggende værk, der 
skildrer byens historie i perioden ca. 1830 til ca. 
1880, som i den hidtidige litte ra tu r ikke h ar væ
ret lige så godt belyst som perioden efter 1880.

Hadsund, der kendes fra 15. århundrede, 
var ved 1800-tallets begyndelse en række små- 
bebyggelser med færgested på nordsiden af Ma
riager Fjord og færgekro på den sydlige side af 
fjorden. Fjorden var også adm inistrativ grænse, 
idet den nordlige del hørte ind under Visborg 
Pastorat i Hellum-Hindsted H erred under Aal
borg Amt, mens færgekroen og nabohusene lå i 
Vive Pastorat, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Det dominerende erhverv var landbrug, som 
kom til a t spille en central rolle. Opblomstrin
gen i bøndernes handel skabte behov for nærlig
gende m arkeder i Sydøsthimmerland, men pro
blemet var, a t der var lang afstand til de nærlig
gende købstæder: 53 km til Aalborg og 45 km til 
Hobro, hvilket betød, a t bønderne skulle sæ tte 
flere dage af for a t komme til og fra markedet. 
I 1830 rettede en gruppe af lokale proprietæ rer 
og sognepræster henvendelse til Danske Kan
celli for a t få oprettet to årlige m arkeder ved 
Hadsund Færgested, men ansøgningen blev af
slået, også da m an henvendte sig igen i 1834. 
I stænderforsamlingen for Nørrejylland rejstes 
spørgsmålet i 1836, og der blev indført en for
søgsordning i 1838 med to årlige m arkeder på 
begge sider af M ariager Fjord, hvor man kunne 
handle med heste, fækreaturer, korn, trævarer, 
hjemmegjort uldent tøj, læ rred og pottemager- 
varer.

Forsøgsordningen viste, a t der var kundeun
derlag for en handelsplads, og i 1850 foreslog 
overtoldinspektør F.M. Tetens oprettelse af en 
handelsplads ved Hadsund. Der var en god be
liggenhed ved fjorden og et godt opland isæ r til 
øst og nord, hvilket utvivlsomt ville sæ tte gang 
i en livlig handel og bidrage til ”Omegnens Op
komst”. Lidt længere inde i fjorden lå købstaden

Mariager, men Tetens mente, a t m an ikke skul
le tages hensyn til byen, ”da denne ubetydelige 
Kjøbstad ligger paa Fjordens m odsatte Side”. 
Byen ville muligvis gå til grunde, hvis H adsund 
blev handelsplads, men ”hiin By desuden sav
ner al Betydelighed”! Tetens kom ikke igennem 
med sit forslag, og han  genfrem satte det derfor 
i 1852. Efter a t have væ ret i høring hos de to 
am tsråd blev der 1. december 1854 i kongens 
navn udstedt tilladelse til handelsplads, hvoref
te r købmænd med borgerskab i ”Vore Kjøbstæ
der Hobro eller M ariager maae ved Hadsund 
Færgested i Vive Pastorat ... i Vort Land Nør
rejylland” sælge tømmer, træ last, salt, kul je rn ,  
hør og hamp, tjære, søm, stål m.v.

Den øgede handel og handelsprivilegierne 
fik en bydannelse til a t skyde frem. 1 1840 boede 
der i H adsund 50 personer, fyrre år senere 390 
personer. I årene frem til 1860 var der en støt 
udvikling i befolkningstallet, men derefter steg 
indbyggernes antal fra lidt over 200 til næ sten 
400 på tyve år. Denne udvikling belyses glim
rende på side 195, hvor der er tabeller over be
folkningstilvæksten, over bebyggelse og befolk
ning, over aldersfordelingen (beboere over 50 år 
gik fra 26 % til 11 %, arbejdsduelige alder fra 
25 til 49 %) og over an tal nye bygninger og nye 
parceller 1840-1880. Byens udvikling illustre
res ogå af moderne kort over Hadsund, hvor der 
med rødt er indtegnet bebyggelsen i 1840,1855, 
1860,1870 og 1880.

Vi hører om byens nye indbyggere: købmand, 
handlende og håndværkere, om byens havn, 
skolen og telegrafens indtog. Vi hører også om 
Sophus Nicolai Gjerløff, en af de første køb
mænd i Hadsund og storentreprenør. H an be
gyndte med a t købe Drejergården for a t udstyk
ke den i 106 byggegrunde, opførte et 19 m eter 
langt pakhus, byggede teglværk, opkøbte gårde 
og husm andssteder og drev en stor handel. Des
værre var meget af dette sket for lånte penge 
-  således skyldte han grosserer M.E. Hannover 
i København 73.000 rigsdaler foruden pante
gæld på 39.000 rigsdaler. Og da købmand Emil 
Schrøder gik fallit, trak  han også Gjerløff med 
sig, idet de to købmænd havde skrevet på h inan
dens veksler for m indst 5000 rigsdaler. I m arts 
1857 m åtte Gjerløff gå til skifteretten og er
klære sig insolvent. Behandlingen af konkurs
boet tog flere år, og først i 1862 var han fri for 
gæld, men havde så også m istet a lt undtagen 
sit indbo, lidt butiksinventar og arbejdsredska
ber sam t et beskedent varelager. V ærket afslut
tes med en skildring af Hadsundsbroens lange 
historie fra de spæde ønsker i 1855 til broens 
indvielse i 1904 og af am tsudstillingen i Had
sund i 1908. Endelig er der et personleksikon 
(side 254-62) med de personer, som h ar haft en 
særlig betydning for byens grundlæggelse eller
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udvikling, og et navneregister.
Af kilde- og litteraturfortegnelserne kan

man se, a t forfatterne har inddraget et bredt 
spektrum  af materiale: samtidige beretninger, 
f.eks. aviser og topografiske beskrivelser, In
denrigsm inisteriets, Trafikm inisteriets og told
væsenets arkiver, rådstuearkiver, brandforsik
ringsarkiver. Dette giver sammen med de gode 
og velvalgte illustrationer en flot bog om H ad
sunds tilblivelseshistorie.

Christian Larsen

Hans Gjedsted: ..,lidt om søfart i 1600- 
årene, Aalborg Stadsarkiv, 2004, 95 s., 
75 kr.

Søfartshistorie er et vidt begreb. På nationalt 
plan indtager de store rederier -  og for tidli
gere tiders vedkommende -  kolonitrafikken og 
krigsskibene en m arkant rolle, medens de loka
le forhold typisk først beskrives fra begyndel
sen af 1800-tallet. Forklaringen er naturligvis, 
a t det kan knibe med kilder til den tidlige histo
rie, og a t interessen måske først og fremmest 
knytter sig til den tid, som i større eller mindre 
grad stadig sæ tter sine spor i søfartserhvervets 
s truk tu r eller i de eksisterende havneanlæg.

Set i det lys er det er prisværdig opgave 
Hans Gjedsted h ar påtaget sig ved a t skrive 
om Aalborgs søfart i 1600-tallet. Em net er kil
demæssigt vanskeligt tilgængeligt, og sporene 
i dag er nok begrænsede. Hans Gjedsteds lille 
bog er inddelt i en række små kapitler, som be
skriver så forskellige forhold som besejlings
forhold, eksportrestriktioner, krigssituationer, 
pestskibe, fiskeri, strandinger, drab, færgebevil
linger og meget mere, og hvert emne beskrives 
sam vittighedsfuldt i de korte kapitler.

Bogens opbygning h ar næ rm est karak ter 
af små leksikonopslag om søfartsrelaterede em
ner i Aalborgs historie. Em nerne er imidlertid 
ikke så dybtgående, a t m an fornemmer meget 
mere end en skitse af, hvad hvert afsnit egent
lig burde være. H ertil kan indvendes, a t bogen 
-  som der også s tå r i forordet -  kun m edtager 
en brøkdel af de oplysninger, forfatteren har 
fundet i det utrykte kildemateriale. Men hvor
for nu spare sådan på oplysningerne? Hvis det 
er ud fra ønsket om a t skrive en kortfattet og 
folkelig bog, så er m ålet næppe nået. Jo måske 
for aalborgenserne, men vi andre sidder tilbage 
med en fornemmelse af, a t vi aldrig for alvor bli
ver trukket med ind i historien. Det skyldes til 
dels en lidt tung og u ru tineret skrivestil, men 
først og fremmest fordi den røde tråd  mangler. 
Afsnittene rum m er en opremsning af årsta l og 
begivenheder, men de indbyrdes sammenhænge 
og forbindelsen med de omliggende afsnit ude
bliver, og det gavner selvsagt ikke bogen.

Det er måske unødvendigt pedanteri også 
a t nævne den dårlige tegnsætning og de mange 
fejl, som formentlig skyldes en sjusket korrek
turlæsning. N år det alligevel nævnes, hænger 
det naturligvis sammen med, a t det er re t for
styrrende for læsningen.

E r det så kun dårligt a lt sammen? Nej, slet 
ikke! Det er nemlig godt, a t en masse oplysnin
ger er fundet frem i arkiverne og nu kommer til 
fleres kendskab. Det er i sig selv en stor og om
fattende præstation. Desuden postulerer bogen 
på ingen måde a t være bogen om 1600-tallets 
Aalborgssøfart. Tværtimod lyser beskedenhe
den ud af titlen, hvor Aalborg i øvrigt slet ikke 
er nævnt: ”...lidt om søfart i 1600-årene”.

Nu er kendsgerningerne lagt frem, og så 
mangler vi blot a t få dem skrevet ind i en større 
historisk sammenhæng. Det må blive den næ 
ste opgave, for sådan er det jo med historien: 
den kan aldrig skrives færdig!

Karsten Hermansen
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