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Folk og produktion på fynske gårde
gennem to århundreder
Af Hans Chr. Johansen
Sammenhængen mellem befolkningstal og landbrugsproduktion er
et klassisk problem i historie og demografi i de sidste 200 år. Hans
Chr. Johansen undersøger i denne artikel forholdene for gård
mandsklassen på Fyn i 1700- og 1800-tallet og når til det resultat, at
befolkningsudviklingen og landbrugsproduktionen kom ind i en
vækstfase uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at hverken Malt
hus’ eller Ester Boserups teorier om sammenhængen mellem be
folkningstal og landbrugsproduktion bekræftes af udviklingen på
Fyn. I artiklen behandles desuden en række andre konsekvenser af
den såkaldte »demografiske transition«, først og fremmest følgerne
af den voksende gennemsnitlige levealder, som skabte øgede mod
sætninger mellem generationerne fra begyndelsen af 1800-tallet, og
som betød, at aftægtsydelser blev en voksende byrde for de fynske
gårdbrug i løbet af 1800-tallet.

Fra midten af det 18. til begyndelsen af det 20. århundrede gennemlevede
de europæiske landbefolkninger den såkaldte »demografiske transition«,
dvs. en periode, hvor tidligere tiders høje fødselshyppighed og dødelighed
blev afløst af, først et fald i dødeligheden fra slutningen af det 18. århun
drede, og hundrede år senere også et fald i antallet af fødsler, frem mod
nutidens lave niveau for begge disse to faktorer, der har afgørende betyd
ning for befolkningstilvæksten.
Denne ændring fik på mange områder indflydelse på de sociale forhold
på landet. Med det kun svagt voksende antal gårde måtte tilvæksten i
Danmark enten give større husstande på gårdene eller betyde, at der
opostod en talstærk klasse af husmænd og jordløse ved siden af det tidlige
re meget dominerende gårdbrug. Mod periodens slutning fremkom der
desuden en økonomisk vækst uden for landbruget, som gav muligheder
for en bortvandring til byerne og for oversøisk emigration.
Den stigende befolkning skulle imidlertid også have føden, hvis man
skulle undgå hungersnød og dermed vende tilbage til tidligere århundre
ders høje dødelighed. Når dette blev undgået i de fleste vesteuropæiske
lande, skal årsagen søges i, at der i løbet af det 18. og 19. århundrede også
skete store ændringer i europæisk landbrug. Ophævelse af landsbyfælles
skabet, en markant nyfordeling af jordens tilhørsforhold, en hidtil uset
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produktivitetsfremgang og flere skift i prisrelationerne mellem de enkelte
produkter indbyrdes og i forhold til de vigtigste produktionsfaktorer går
igen i de fleste vesteuropæiske lande.
Er der en sammenhæng mellem disse to tidsmæssigt sammenfaldende
forløb, og i givet fald hvad var årsag, og hvad var virkning?
En malthusiansk forklaring vil gå ud på, at der i det mere statiske
samfund forud for midten af det 18. århundrede var et loft over levneds
middelforsyningen, som betød, at befolkningen enten måtte holde børne
tallet nede gennem en eller anden form for børnebegrænsning (Malthus’
preventive check), eller også ville et befolkningspres resultere i hunger og
sygdom, som fjernede overbefolkningen (Malthus’ positive check). En
vækst i madvareproduktionen kunne på den anden side medføre en lavere
dødelighed, indtil befolkningstilvæksten medførte, at befolkningens stør
relse var tilpasset til de rigeligere ressourcer.
Landbrugsudviklingen er altså den eksogene faktor i denne forklarings
model.
En alternativ sammenhæng, som bl.a. er foreslået af Ester Boserup og
R. G. Wilkinson1, kunne være, at et befolkningspres vil være et incitament
til at finde frem til nye produktionsformer og til at ændre forældede insti
tutionelle forhold. Hvis disse bestræbelser lykkes, vil der være plads til
den større befolkning, men fortsætter væksten, vil der opstå et nyt pres,
som igen ændrer teknologien osv. Efter denne teori er det således folke
tallet, der er den primære faktor i udviklingen.
Virkningerne af ændringerne i befolknings- og landbrugsudviklingen
kan også tænkes at have berørt en række andre områder af interesse for
den sociale og økonomiske historie. Har den lavere dødelighed f.eks. øget
mulighederne for, at der var familiemedlemmer fra næste generation, der
kunne overtage gårdene? Hvorledes blev familie- og husstandsstrukturen
påvirket af et øget behov for arbejdskraft som følge af vækst i landbrugets
produktion og af ændringer i fødselshyppighed og dødelighed? Gav den
højere gennemsnitlige levealder større forsørgerbyrder over for de ældre?
Har institutionelle forhold, herunder lovgivningen og kulturelle særpræg,
en selvstændig betydning for, hvilke former samspillet mellem fødevare
produktion og demografiske forhold kom til at antage? Hvilken effekt
havde mulighederne for at etablere sig som selvstændig inden for landbru
get? Virkede adgang til andre ressourcer ved siden af landbruget (binærin
ger) ind på resultaterne af analysen af en række af de ovennævnte pro
blemstillinger?
1. Ester Boserup: The Conditions of Agricultural Growth, 1965 og Rich. G. Wilkinson:
Poverty and Progress, 1973.

Folk og produktion på fynske gårde gennem to århundreder

353

Disse og beslægtede spørgsmål har internationalt været genstand for
megen diskussion blandt historikere, etnologer, sociologer og demografer
i de senere år, uden at man dog hidtil er nået frem til alment accepterede
svar2.

Kildemateriale og metodik
Også for den danske gårdmandsstand kan man forestille sig, at sådanne
sammenhænge har haft betydning i det 18. og 19. århundrede. I det føl
gende skal derfor vises nogle udviklingstendenser omkring befolkningsog dele af produktionsforholdene på danske gårdbrug. De sikreste resul
tater ville naturligvis kunne opnås, hvis analysen kunne baseres på lands
omfattende statistik, men dette er kun muligt i begrænset omfang på
grund af manglende data. Til en del af undersøgelserne vil der derfor blive
anvendt materiale, der belyser forholdene på en række fynske gårde. Det
er for disse heller ikke muligt at undersøge alle de ovennævnte problem
stillinger på grund af kildernes beskaffenhed, men en række delaspekter
kan vurderes ved hjælp af et materiale, der er indsamlet fra meget forskel
ligartede kildetyper.
Udgangspunktet har været at forsøge at arbejde med en stikprøve, der
skulle være repræsentativ for fynsk gårdbrug (excl. Langeland og Ærø) i
perioden fra matriklen af 1688 til ca. 1900, hvorimod der ikke vil blive
gået nærmere ind på konsekvenserne for samfundsklasserne uden for den
fynske gårdmandsstand.
På grund af ændringer i antallet af gårde bør udvælgelsen af stikprøven
så vidt muligt ske fra en bestandsopgørelse midt i perioden for derved at
minimere bortfaldet. Udvælgelsen er derfor sket ved at bruge betegnelsen
gårdmand, gårdbruger o.l. i folketællingen 1787, og blandt disse udtage
200 husstandsoverhoveder gennem udvælgelse fra en fortløbende liste
med alle Fyns indbyggere i 1787. Har det derefter ved nærmere undersø2. Se f.eks.: Chr. Winberg: Fokökning och proletarisering, 1975. W. N. Parker and E. L.
Jones (eds.): European Peasants and their Markets, 1975. J. R. Goody mil. (eds.): Fami
ly and Inheritance: Rural Society in Western Europe 1200-1800, 1976. D.C. Levine:
Family Formation in an Age of Nascent Capitalism, 1977. David Gaunt: Pre-industrial
Economy and Population Structure, Scandinavian Journal of History, 1977, s. 183-210.
Chr. Tilly (ed.): Historical Studies of Changing Fertility, 1978. W. R.Lee (ed.): Demo
graphy and Economic Growth, 1979. R. Wall mfl. (eds.): Family forms in historic Euro
pa, 1983. R.M. Smith (ed.): Land, Kinship and Life-Cycle, 1984. Tommy Bengtsson
mfl. (eds.): Pre-Industrial Population Change, 1984, D. Coleman and R. Schofield
(eds.): The State of Population Theory, 1986 og Antoinette Fauve-Chamoux (ed.): Evo
lution agraire et croissance demographique, 1987.
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gelser vist sig, at den pågældendes jordlod var på under en tønde hartkorn
eller på 12 tønder eller mere, er han blevet udskiftet med den nærmest
foregående i folketællingen, der drev en gård på 1-12 tønder hartkorn.
Dernæst er søgt opstillet en ejer/fæsterrække, der dækker tiden fra 1688
til 1903, og for hver af de familier, der har boet på gården, er søgt frem til
demografiske oplysninger i kirkebøger, folketællinger og skifter.
Forhold omkring ejerskifter, kapitalforhold, produktionsudstyr o.l. er
hentet fra fæstebreve, skifter, jordebøger, brandtaksationer, matrikler,
skøde- og panteprotokoller mm.
Hele materialet er indlæst i en database, der muliggør en bearbejdelse
på tværs af kildetyperne.
Det har vist sig muligt at føre 192 af de 200 gårde tilbage fra 1787folketællingen til 1688-matriklen som gårde, der opfylder det ovennævnte
størrelseskriterium. Bortfaldet på 8 gårde skyldes, at 6 af gårdene i 1688
var på over 12 tønder hartkorn, men inden 1787 ved afgivelse af jord kom
ned under denne grænse. En af gårdene opstod ved, at der ved en hartkornsegalisering oprettedes en ny gård ud over de allerede bestående i
ejerlavet, og den sidste blev bygget på jord uden for Odense, der tidligere
havde været brugt til græsning for rytteriets heste, men som efter rytter
godsets salg (jf. nedenfor) nu ikke længere skulle anvendes til dette
formål.
Der er lidt større frafald mellem 1787 og 1900, nemlig på 19 gårde. Her
er forklaringen, at 7 gårde mister så meget af deres jord, at de omdannes
til husmandssteder. 10 gårde bliver slået sammen med andre, så den nye
landbrugsenhed er på over 12 tønder hartkorn, og de to sidste kommer til
at ligge i bymæssige områder og udgår derfor som landbrugsbedrifter.
At de fleste gårde består som brugsenheder med fra 1 til 12 tønder
hartkorn gennem hele perioden, er imidlertid ikke ensbetydende med, at
jordtilliggendet har været konstant. I 1700-tallet påvirkedes jordfordelin
gen stærkt af hartkornsegaliseringer inden for ejerlavene, og i 1800-tallet
er det fortrinsvis hyppige jordsalg og -køb blandt selvejergårdene, der
ændrer på størrelsen. Gennemsnitsstørrelsen for gårdene er i 1688-matrik
len på 6,4 tønder hartkorn. I 1844 var det reduceret til 5,7 tønder efter
gammel opmåling og 5,6 efter ny. Frem til 1903 skete der en yderligere
reduktion til 5,4 tønder hartkorn3.
Selv om stikprøvens gårde således i vidt omfang kan henføres til perio3. Korrelationskoefficienterne mellem opgørelser over hartkornsstørrelse er: 1688/1787:
0,71-1787/1845 (gammelt htk.): 0,77 - 1845 (gi. htk.)/ 1845 (nyt htk.): 0,78-1845 (nyt
htk.)/1903: 0,70.
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dens matrikler, er det ikke ensbetydende med, at alle ønskede oplysninger
til den videre analyse har kunne findes. Mangler sognets kirkebøger og
det pågældende gods’ fæste- og skifteprotokoller, vil det normalt være
umuligt at fastlægge tidspunktet for fæsterskifter, og vigtige demografiske
data vil mangle. Selv hvis disse kilder findes, kan der opstå problemer. I
tilsyneladende velførte fæsteprotokoller viser det sig, at der mangler en
del fæstebreve, hvor det øvrige materiale gør det klart, at et fæsterskifte
har fundet sted. Desuden kan demografiske begivenheder, navnlig
vielser, men undertiden også begravelser, have fundet sted i et andet
sogn, så de ikke umiddelbart lader sig efterspore.
Det betyder, at dækningen - navnlig i første halvdel af det 18. århundre
de - ikke i alle tilfælde bliver så god som ønskelig, og det er derfor ved de
følgende tabeller angivet, hvor stort frafaldet på grund af manglende op
lysninger er, så man kan danne sig et indtryk af resultaternes bærekraft.

Ejerforholdene på Fyn
1 1688 var det fynske landbrug helt domineret af fæstegårde. Selveje fand
tes næsten kun i det bakkede område vest for Odense. Dette forhold
genfindes i stikprøven, hvor 9 gårde, alle beliggende i Odense herred, er
ejet af beboeren. De fleste af disse måtte dog opgive deres ejendomsret i
de efterfølgende år og blev fæstere. Hovedparten af stikprøvens gårde
tilhørte i 1688 privatejede godser. I de fleste tilfælde er der blot en enkelt
eller to gårde med pr. gods, men de større godser er, som det kan forven
tes, fyldigere repræsenteret. Det gælder således Brahesborg og Frederiksgave med hver 5 gårde og Wedellsborg med 4 gårde. Gennem 1700-tallet
sker der en række godssamlinger, der betyder, at de største grevskaber
har endnu flere af stikprøvens gårde. Den største enkeltejer af de udvalgte
gårde i 1688 var Kronen med 31. Blandt de offentlige ejere er også Oden
se Gråbrødre Hospital (3 gårde), Odense Gymnasium (1 gård) og de
fynske præstekald (2 gårde).
De første større ændringer i ejendomsforholdene efter 1688 skete i
forbindelse med salg af ryttergods. Det tidligste samlede salg foregik i
17184. Køberne var da næsten alle godsejere eller andre, der fortsat fæste
de gårdene væk.
Ved det næste større samlede ryttergodssalg i 1764 var bønderne blevet
4. se K. C. Rockstroh: Frederik 4.s godspolitik 1715-20, Historisk Tidsskrift, 9. rk., III,
1925, s. 1-92.
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så velhavende, at de i mange tilfælde selv kunne købe gårdene, og dette år
viser derfor den første bølge i overgangen til selveje.
Det videre forløb ses i tabel 1. Omkring 1800 var det især de mindre
fynske godser, der solgte ud, mens overgangen for maj oraternes vedkom
mende først kom i gang i større målestok, da det ved lov af 21. juni 1854
blev muligt for dem at afhænde deres bøndergods uden særskilt bevilling i
hvert enkelt tilfælde og at få frigjort en del af salgssummerne fra maj orats
båndet.
Tabel 1: Tidspunkt for gårdenes overgang til selveje

Periode

Antal gårde

Periode

Antal gårde

Før 1760
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-19
1820-29

3
17
6
6
9
22
9
4

1830-39
1840-49
1850-59
1860-69
1870-79
1880-89
1890-99
1900ff.

4
7
29
9
21
6
1
36

Note: De resterende 11 gårde i stikprøven var endnu fæstegårde, da de ophørte med at
eksistere som gårde.

Som helhed skete overgangen til selveje relativt sent på Fyn. Adskillige
store godskomplekser havde endnu mange fæstegårde omkring år 1900. I
stikprøven indgår der dette år seks fæstegårde under Wedellsborg, fire
under Muckadell og tre under stamhuset Tåsinge. De øvrige gårde, der
stadig var fæstet bort, er fordelt på fjorten andre godser.

Malthusianske tilstande i Danmark?
Den traditionelle metode til at undersøge sammenhænge mellem befolk
ningens størrelse og levnedsmiddelforsyningen er at se på svingninger i
dødeligheden og i høstens størrelse. Er der særligt mange døde i år med en
dårlig høst og særligt få i år med en stor høst, tages det som et tegn på, at
befolkningen i normalår lever på kanten af at kunne forsyne sig selv med
fødevarer, altså en »malthusiansk« tilstand. Denne metode har været an-

Folk og produktion på fynske gårde gennem to århundreder

357

vendt af Adolph Jensen5 for årene 1736-1800. Han viser, ved at dele
perioden op på år med lav, normal og høj kornpris, at de gennemsnitlige
dødstal er lave, når priserne er lave, og høje ved høje priser, og udlægger
dette som et malthusiansk check. Heroverfor hævder Aksel Lassen6 med
udgangspunkt i en gennemgang af forholdene i nogle enkeltår, at prisbe
vægelserne opad på korn ofte skyldes krigsforberedelser ude eller hjem
me, og at disse kunne være varsler om epidemier, der fulgte med troppe
koncentrationer.
Selv hvis man accepterer Adolph Jensens anvendelse af kornpriserne
som udtryk for høstudfaldet, giver en mere fintmærkende statistisk analy
se imidlertid ikke samme resultat som den ret grove metode, som Adolph
Jensens tredeling indebærer.
I tabel 2 er vist fluktuationerne i kapitelstaksterne for rug i de danske
stifter. For at eliminere den fælles pristrend er som variable anvendt den
relative ændring i priserne i forhold til det foregående års priser.
Tabel 2: Korrelationsmatrix for årlige ændringer i kapitelstaksterne for
rug 1735-1849

Stift
Sjælland
Fyn
Ribe st.
Århus st.
Viborg st.

Sjælland

Fyn

Ribe
st.

Århus
st.

Viborg
st.

Ålborg
st.

1,00

0,87
1,00

0,90
0,88
1,00

0,80
0,91
0,88
1,00

0,81
0,90
0,87
0,97
1,00

0,87
0,89
0,87
0,90
0,92

De høje korrelationskoefficienter tyder på, at Danmark igennem hele
perioden udgjorde et integreret marked for rug, som formodentlig var en
del af et større nordeuropæisk marked, der omfattede en betydelig del af
datidens samlede rughandel, herunder de vigtige strømme fra Østersøom
rådet til Vesteuropa. Selv hvis man deler perioden fra 1735 til 1849 op i
underperioder, kommer man til, at der allerede midt i det 18. århundrede
var ensartede prissvingninger fra år til år i alle stifter. Det må imidlertid
betyde, at hvis ernæringsforholdene - afspejlet i kornpriserne - var den
5. Ad. Jensen: Befolkningsforhold i de nordiske lande i det 18. århundrede, Nationaløko
nomisk Tidsskrift, 1935, s. 54f.
6. Aksel Lassen: Fald og Fremgang, 1965, s. 278-83.
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afgørende faktor bag svingninger i dødeligheden, måtte man forvente, at
dødelighedsudviklingen også var ensartet i stifterne.
For at se, om det var tilfældet, er i tabel 3 vist en tilsvarende matrix for
ændringer i dødeligheden fra år til år.
Tabel 3: Korrelationsmatrix for årlige ændringer i dødstallene 17351849.
Stift

Sjælland
Fyn
Ribe st.
Århus st.
Viborg st.

Sjælland

Fyn

Ribe
st.

Århus
st.

Viborg
st.

Ålborg
st.

1,00

0,50
1,00

0,30
0,29
1,00

0,15
0,32
0,46
1,00

0,13
0,24
0,44
0,81
1,00

0,10
0,22
0,46
0,65
0,72

Korrelationskoefficienterne er i dette tilfælde så lave, at det ser ud til, at
hvert stift har haft sit eget dødelighedsmønster. Kun mellem de tre nord
jyske stifter er der en lidt tydeligere sammenhæng, men selv den er en del
lavere end sammenhængen mellem kornpriserne og skyldes formodentlig
samtidig tilstedeværelse af nogle epidemier, idet sammenhængen er større
i det 18. end i det 19. århundrede. Selv omkring 1750 er der dog en meget
lav korrelation mellem udviklingen på Øerne og i Jylland.
Dette tyder på, at der ikke har været noget malthusiansk check på den
danske befolkning efter 1735, og det samme resultat når man frem til ved
at se på en direkte korrelation mellem kornpriser og dødstal for hvert stift.
Den højeste koefficient findes for Sjællands stift (r = 0,18), den laveste
for Ålborg stift (r = 0,005). Opdelinger på underperioder afslører heller
ikke større skift i forholdene i løbet af de godt 100 år, som undersøgelsen
dækker.
Såfremt kornpriserne er et nogenlunde pålideligt barometer for høstens
udfald, tyder disse tal på, at Danmark, der gennem hele perioden var
nettokorneksportør, i dårlige år først og fremmest skar ned på eksporten
og eventuelt skaffede ekstra forsyninger til landet udefra. Det er kun
nogle ganske få år, således 1763 og 1786, hvor store dødstal må formodes
at være resultatet af en dårlig høst i det foregående år, men disse år har
været så sjældne, at de ikke har kunnet påvirke langtidsudviklingen. Det
mest sandsynlige er, at Danmark, ligesom England og Holland omkring
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midten af det 18. århundrede var nået ud over det malthusianske stade i
levnedsmiddelforsyningen7.
Skal der påvises sammenhænge mellem befolkningsudvikling og pro
duktionsudvikling i landbruget, må de derfor være af anden karakter end
den simple med dødeligheden som den primære regulator.

Produktionsudvikling
For at kunne foretage en nærmere analyse af eventuelle andre sammen
hænge er det nødvendigt at få dateret, hvornår henholdsvis landbrugs- og
befolkningsudviklingen kommer ind i en fortsat vækst, der afviger mar
kant fra tidligere århundreders store udsving omkring en næsten vandret
trend.
Den officielle produktionsstatistik for dansk landbrug indeholder først
materiale til at foretage en bedømmelse af udviklingen fra omkring 1860.
Fragmentariske oplysninger findes ganske vist fra enkelte tidligere år,
men de giver ikke tilstrækkeligt grundlag til at opstille tidsserier, der kan
anvendes i den efterfølgende analyse8.
Det indsamlede materiale fra de 200 fynske gårde indeholder heller
ikke kildetyper, som direkte angiver produktionens størrelse. Det nærme
ste, man kommer til det, er skifternes opregninger af husdyrbestanden og
nogle spredte oplysninger om høstens størrelse og kornbeholdningerne.
De sidste er dog så fåtallige, at der ikke kan baseres nogen pålidelig
statistik på dem.
I stedet kan man forsøge at vurdere de betingelser, som blev fastlagt i
fæstekontrakterne, for at se, om de afspejler tendenser i produktionsud
viklingen. Normalt indeholder kontrakterne tre hovedtyper af forpligtel
ser for en ny fæster. Han skulle årligt betale landgilde, erlægge et engangs
beløb (indfæstningen) ved tiltrædelsen og yde naturalleverancer (hoveri) i
fæsteperioden. Af disse var landgilden uforandret gennem lange perioder.
7. P. R. Galloway mener dog gennem hele det 18. århundrede at kunne påvise effekter af
dårlig høst på dødeligheden i de fattigste herreder i Århus stift, jfr. P. R. Galloway:
Population, Prices and Weather in Preindustrial Europe, 1987.
8. En oversigt over kilderne findes i Jens Christensen: Landbostatistik, 1985, s. 43ff. I
Svend Aage Hansen: Økonomisk Vækst i Danmark, bd. II, 1974, s. 205ff er beregnet tal
for landbrugets produktionsværdi for hvert år fra 1818. De er for de tidligste års vedkom
mende baseret på gennemsnitlige forbrugstal pr. indbygger med tillæg for eksport. Da
befolkningsudviklingen således er den afgørende faktor i beregningerne, kan disse tal
naturligvis ikke bruges til en analyse af den art, som vil blive forsøgt i det følgende.
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Hoveriet var i periodens begyndelse ubestemt og derfor ikke nærmere
specificeret i fæstekontrakterne, og fra slutningen af det 18. århundrede
blev det lagt fast og var så enten uændret eller blev afløst af en fast
pengesum. Disse to typer ydelser kan derfor ikke anvendes i en analyse.
Tilbage står derfor indfæstningsbeløbet som det mest anvendelige baro
meter for, hvorledes ejer og fæster har bedømt situationen omkring det
tidspunkt, hvor et nyt fæste skulle indgås.
Da de 200 gårde som nævnt er af meget forskellig størrelse, og da
prisudviklingen også må have indvirket på beløbets størrelse, er først for
hver kontrakt, hvor en indfæstning er opgivet, beregnet beløbet pr. tønde
hartkorn målt i priser for år 18009. De enkelte beløb er derefter benyttet
til at finde de gennemsnitlige indfæstninger pr. tønde for hvert årti fra
1730-1859, som vist i tabel 4.

Tabel 4: Indfæstningsbeløb på fynske gårde 1730-1859
År

1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-19
1820-29
1830-39
1840-49
1850-59

Indfæstning pr. tønde hartkorn
målt i 1800-priser
(rigsdaler)
standard
Gennemsnits
Antal
afvigelse
beløb
22,7
15,2
16.1
21,7
16,3
27,4
39,8
51,9
38,2
151,5
193,8
301,9
333,4

16,5
12,2
9,9
13,6
10,4
16,4
34,3
58,3
24,9
116,6
243,9
126,6
293,3

17
30
20
25
20
19
24
26
23
13
26
9
9

Årlig vækst i
indfæstning
i 1800-priser (%)
Vækst
Antal
-0,12
1,08
1,11
1,20
1,04
1,55
2,45
2,62
3,10
4,75
4,56
3,45
1,57

18
37
46
52
57
54
55
54
49
43
35
14
9

Det ses af tabellen, at indfæstningen er svingende frem til omkring 1780,
men at der derefter er en klar stigning i beløbene.
9. Til konstruktion af prisindeks er benyttet kapitelstaksterne for Fyns stift.
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Antallet af kontrakter, som denne tendens er baseret på, er dog ret
begrænset. Dels var der som nævnt en del selvejergårde, dels skiftede
gårdene kun fæster i hvert andet eller tredje årti, og endelig mangler der
kendskab til betingelserne ved mange fæsteskifter. Den store spredning i
beløbene, som standardafvigelsen påviser, er bl.a. udtryk for, at hoveri
byrden var meget forskellig fra gård til gård, men det er også tydeligt, at
spredningen er særligt stor netop omkring det tidspunkt, hvor beløbene
begynder at vokse. Det kan måske tages som et udtryk for, at »knækket« i
udviklingen er kommet på lidt forskellige tidspunkter i de enkelte dele af
Fyn.
Mod denne beregningsform kan man imidlertid med rette indvende, at
med så få observationer i hvert årti kan sammensætningen af gårde fra årti
til årti svinge så meget, at det forstyrrer repræsentativiteten i stikprøven.
Der er derfor også forsøgt en alternativ beregningsmåde, idet der for
gårde, hvor der kendes mere end et indfæstningsbeløb i perioden, er
foretaget en beregning af, hvor meget indfæstningen for den enkelte gård
er vokset med pr. år pr. tønde hartkorn målt i faste priser. Resultaterne af
denne fremgangsmåde er vist i de sidste kolonner i tabel 4. De bekræfter
klart bruddet omkring 1780-90.
Spørgsmålet bliver så, hvad en vækst i indfæstningsafgifterne er et ud
tryk for. Man kan for det første tænke sig, at nye dyrkningsmetoder og
andre produktivitetsfremmende foranstaltninger betød, at dyrkeren kun
ne få et større overskud ud af gården og derfor var villig til at betale en
højere indfæstning, dvs. at stigningen kan bruges til at datere, hvornår
levnedsmiddelproduktionen begyndte at stige. Men det er også muligt, at
et befolkningspres kunne medføre, at der var flere potentielle fæstere, der
stod på spring for at overtage de ledige gårde, og at denne større konkur
rence gjorde det muligt for jordejerne at betinge sig en højere indfæst
ning. Det er altså nødvendigt også at få et indtryk af befolkningsudviklin
gen, før man kan danne sig et billede af sammenhængene.

Befolkningsudviklingen på Fyn
Den officielle befolkningsstatistik blev påbegyndt tidligere end landbrugs
statistikken, men det er alligevel begrænset, hvad der kan læses af den om
de forhold, der ønskes belyst i denne artikel. Ved de første folketællinger
var befolkningen i de fynske landdistrikter (excl. Langeland og Ærø)
følgende:
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1769:
1787:
1801:
1834:
1840:
1845:

79.218
86.945
95.339
128.012
133.671
138.739

Disse tal viser en vækst allerede fra 1769, men da man normalt antager, at
1769-tællingen var noget ufuldstændig, er det ikke muligt at vurdere, om
stigningen mellem de to første tællinger blot skyldes under registrering,
således at væksten først er kommet senere. Væksten er ifølge tallene
stærkest mellem 1801- og 1834-tællingerne, hvor den når op næsten 1%
om året, hvilket er meget for en europæisk befolkning på så tidligt et
tidspunkt.
Undertiden ser man også antallet af fødte anvendt som en målestok for
befolkningsudviklingen. Tankegangen er, at hvis befolkningen ikke forsø
ger at praktisere nogen form for børnebegrænsning og fastholder en uæn
dret vielsesalder, vil en større befolkning sætte flere børn i verden.
Den officielle statistiks tal for antallet af fødte har imidlertid indtil 1800
kun tal for hele Fyns stift, dvs. inclusive Lolland-Falster og samlet for
både købstæder og landdistrikter. Dertil kommer, at stiftstallene i nogle
år medtager Als og Ærø, mens disse øer i andre år er udeladt. Vi ved
heller ikke, om vielsesalderen ændredes i perioden, så dette påvirkede
antallet af børn, og som for folketællingstallene, er det sandsynligt, at der
er en vis underregistrering i hvert fald frem til omkring 178O10. Man skal
derfor være forsigtig med at anse den vækst i det registrerede fødselstal,
der findes fra 1760erne som et sikkert tegn på, at folketallet allerede da
var i vækst.
En nærmere analyse på individniveau af kirkebøgernes kvalitet tyder
imidlertid på, at fra omkring 1760 var underregistreringen i dåbslisterne
større end i begravelseslisterne11. Det betyder, at hvis statistikken på
grundlag af kirkebøgerne viser flere fødsler end dødsfald, må man kunne
slutte, at befolkningen var i vækst12. For Fyns stift er årene 1760-64 den
sidste femårsperiode med fødselsunderskud, og fra 1775 ligger fødselstal-

10. Jf. Hans Chr. Johansen: Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede,
1975, s. 55-69.
11. Jf. Hans Chr. Johansen, 1975, side 68.
12. Ved at sammenligne fødsels- og dødstal kommer man også ud over problemerne ved den
forskellige geografiske dækning fra år til år.
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let i de fleste af de følgende femårsperioder på 1,2 gange dødstallet13.
At folketallet begynder at vokse, vil i første omgang påvirke indfæstningsbeløbene gennem prisstigninger på landbrugsvarer som følge af øget
efterspørgsel fra de flere munde, der skal mættes. Da der imidlertid i
beregningerne af indfæstningsbeløbene i det foregående afsnit er korrige
ret for prisstigninger, kan denne generelle befolkningsvækst ikke forklare
de større indfæstningsbeløb. Der er i stedet brug for at finde frem til, om
der var et stigende antal unge, der stod på spring og ventede på at komme
til at overtage en gård. Et mål for dette forhold kan fås ved at betragte
situationen i familierne omkring en fæsters død, sådan som det er opreg
net i skifterne efter de afdøde fæstere.
I tabel 5 er dette gjort for de 200 gårde, hvor oplysningerne har kunnet
findes.
Tabel 5: Børn nævnt i gårdmandsskifter 1740-1859
År for
skifte

Antal
skifter

1740-59
1760-79
1780-99
1800-19
1820-39
1840-59

45
54
39
34
37
18

Gennemsnitligt antal børn
i alderen
0-19 år
20-35 år over 35 år
1,9
2,4
2,2
2,7
1,9
1,4

0,9
0,8
0,8
1,5
1,3
1,7

0,2
0,1
0,2
0,6
0,3
0,1

De afdødes
gennemsnits
alder

48
53
52
60
58
62

Tabellen viser, at der omkring år 1800 er et markant skifte. Før dette år er
det meget almindeligt, at fæsteren dør på et tidligt tidspunkt, mens han er
erhvervsaktiv. De fleste af hans børn var da endnu så små, at de ikke
havde nået en alder, hvor et generationsskifte var nært forestående. Der
har altså ikke været noget pres fra børnene for at komme til. Efter 1800 er
der langt flere af fæsterne, der er nået op i en alder, hvor man formodent
lig allerede var begyndt at overveje, om den gamle snart skulle træde
tilbage, fordi der var giftefærdige børn i hjemmet og endda ikke sjældent
børn, der allerede var gift, eller havde passeret den alder, hvor det var
normalt at blive gift.
13. Poul Thestrup peger også på 1760erne som begyndelsen til dødelighedsnedgangen i
»The Standard of Living in Denmark since c. 1750« i Rapporter til den XX nordiske
historikerkongres, 1987, bd. III.
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Ud fra disse tal er det ikke sandsynligt, at de højere fæsteafgifter, der
findes allerede fra 1780erne, skyldes, at der var flere, der ønskede at få
fæste. Stigningen må primært afspejle, at landbrugsproduktionen var be
gyndt at vokse, så fæsterne kunne bære de større afgifter. Først efter år
1800 kan befolkningspresset have påvirket beløbene i opadgående ret
ning.
På grundlag af det foregående synes det altså mest sandsynligt, at folke
tallet på Fyn har været stigende i hvert fald fra midten af 1760erne, men at
stigningstakten ikke inden 1780erne har ført til en nedgang i levnedsmid
delforsyningen pr. indbygger, der har betydet sult og stigende dødelighed.
Fra 1780erne begynder landbrugsproduktionen at stige, og dermed for
svinder faren for, at der på længere sigt skulle komme en malthusiansk
krise14.
Det forekommer på den baggrund ikke sandsynligt, at hverken Malt
hus’ eller Ester Boserups teorier kan bruges til at forklare udviklingen i
Danmark i slutningen af det 18. århundrede. Befolkningsudviklingen og
landbrugsudviklingen synes at være kommet ind i en vækstfase uafhængigt
af hinanden15.
Skal man pege på en effekt fra befolkningstilvæksten på landbrugets
forhold, må man derfor nok søge den i en anden af de ovenfor nævnte
sammenhænge. Da de større årgange, der var født i 1770’erne, nåede 30års alderen kort efter år 1800 og dermed den alder, hvor det var normalt at
etablere sig i datidens landbrug, var der nu flere end tidligere, der konkur14. Det er også undersøgt, om der af skifternes opregning af besætningen kan ses en udvik
ling i den animalske produktion i tiden omkring år 1800. Køernes andel af husdyrenes
vurderingsværdi (excl. heste) er gennem sidste halvdel af det 18. århundrede på ca. 70%,
bortset fra år efter kvægpest, hvor andelen er en del lavere. Denne andel stiger fra
omkring 1810 til ca. 80%, især på svinenenes bekostning. Det gennemsnitlige antal køer
pr. tønde hartkorn er også svagt stigende fra 1810, men stigningen er så ringe, at det
ligger inden for stikprøveusikkerheden. En vis vækst i den animalske produktion, som
ikke kan aflæses af skiftematerialet, kan dog være fremkommet ved større udbytte pr.
dyr. Som helhed tyder det anvendte materiale dog ikke på, at en væsentlig del af
produktionstilvæksten omkring 1800 er kommet på det animalske område, men heller
ikke på, at kornsalgsperioden i første halvdel af det 19. århundrede var ledsaget af en
stærk specialisering i vegetabilsk produktion på den animalskes bekostning. Den offi
cielle statistiks kvægtællinger, der begynder i 1838, viser, at kreaturholdet på Fyn stiger
gennem hele den efterfølgende periode frem til århundredskiftet.
15. Man kan mod fremgangsmåden indvende, at den kun ser på produktivitetsstigningen på
gårdmandsjorden og ikke på hovedgårds- og husmandsjord. Imidlertid udgjorde gårde
nes hartkorn omkring 85% af det samlede hartkorn på Fyn, og der skal derfor meget
store ændringer til på de øvrige typer, før det betyder ret meget for det samlede resultat.
Indfæstningen vil formodentlig også blive påvirket af større ændringer i jordbeskatnin
gen. Mellem 1760 og 1800 øges niveauet imidlertid ikke så markant, at det kan have haft
nogen betydning.
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rerede om at komme til at overtage et relativt konstant antal gårde, og
samtidig betød en begyndende nedgang i voksendødeligheden, at den
generation, der allerede var etableret, døde langsommere ud, så der både
på efterspørgsels- og udbudssiden var faktorer, der kunne give øgede
spændinger mellem generationerne.
For at få et indtryk af, hvor store disse spændinger blev, og hvor længe
effekten holdt sig, kan der være grund til nærmere at undersøge, hvorle
des generationsskifterne på stikprøven af fynske gårde fandt sted i hele
perioden fra midten af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århun
drede.

Fæsteriejerudskiftning på fynske gårde 1740-1890
For at få et egnet materiale til at belyse dette spørgsmål er valgt at lægge
seks tværsnit gennem materialet med omkring en generations tidsafstand.
Som skæringsår er valgt 1740, 1770, 1800, 1830, 1860 og 1890. Der er
derefter fundet frem til det nærmest foregående ejer-/fæsterskifte på går
den og forholdene omkring den gamles aftræden og den nyes overtagelse.
Materialet siger således noget om, hvorledes situationen har været ved
tiltrædelsen for den beboer, der var på gården på det pågældende tids
punkt, men afspejler som hovedregel forhold, der ligger et eller to årtier
forud for hvert af de seks årstal.
Det er først undersøgt, hvor gammel fæsteren/ejeren var ved overtagel
sen, og hvor længe han derefter kom til at sidde på gården, inden han lod
den gå videre til næste fæster eller ejer. Disse tal findes i tabel 6.
Tabel 6: Alder ved overtagelse og den gennemsnitlige besiddelsestid på
fynske gårde 1740-1890

År

1740
1770
1800
1830
1860
1890

Gennemsnitlig alder
ved overtagelse
antal
år

29,7
30,7
30,9
33,1
32,1
33,8

71
146
190
192
186
177

Gennemsnitlig besid
delsestid
år
antal
32,3
34,7
36,1
35,4
38,3
36,9

110
157
190
194
189
178
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De mindre ændringer i tallene i tabellen skal man ikke tillægge større
betydning, da de meget vel kan skyldes stikprøveusikkerheden16. Ser man
imidlertid på aldersangivelserne, er det tydeligt, at det er blevet vanskeli
gere at etablere sig for 1830-generationen end for dem, der sad på gårdene
i det 18. århundrede. Da hovedparten af 1830-generationen er kommet til
mellem 1800 og 1830 passer det godt sammen med skifternes oplysninger
om flere arvinger i en moden alder i disse år, og tabellens tal synes at vise,
at der har været tale om en effekt, som har holdt sig gennem hele det 19.
århundrede.
Sammenligner man nu med tallene for den gennemsnitlige tid en fæster
eller ejer drev en fynsk gård, synes tallene at vise en svag stigning gennem
perioden, men forskellene er ikke større end, at de fra 1770 til 1890 godt
kan være forårsaget af stikprøveusikkerheden. Som helhed tyder tabellen
på, at man i det 18. århundrede i gennemsnit har haft en gård, fra man var
omkring 30 år, indtil man var i første halvdel af tresserne. I det 19.
århundrede blev man 32-33 år, før man kunne overtage gården og beholdt
den, til man var sidst i tresserne.
Denne forskydning på et par år i det typiske livsforløb kan dels være
fremkommet ved en nedgang i voksendødeligheden, dels ved den ændret
alder for afståelsen af gården. Forholdet mellem disse to faktorer er vist i
tabel 7.
Det har gennem hele perioden været det mest almindelige, at den, der
drev gården, blev siddende på den til sin død17, men fra slutningen af det
18. århundrede er det et relativt større mindretal, der vælger at afstå
gården i levende live. »Pensionsalderen« stiger dog noget gennem det 19.
århundrede. Tidligt i århundredet er det i overvejende grad, mens man er
i tresserne, at man går på aftægt, men sidst i århundredet er der næsten
lige så mange, der vælger at vente, til de har passeret de 70 år.
Det stigende antal afståelser har derfor i nogen grad kompenseret for
nedgangen i voksendødeligheden, og det er måske den væsentligste årsag
til, at den gennemsnitlige overtagelsesalder ikke stiger mere end med et
par år.
Som helhed er det dog overraskende, at tallene er så stabile. Det er
svært at få øje på, at fæstebonden i midten af det 18. århundrede har
16. Standardfejlen på forskellene mellem gennemsnittene er for aldersangivelserne på ca.
0,7 år og for besiddelsestiden på ca. 1,2 år - lidt større ved sammenligninger med
gennemsnitsalderen i 1740 på grund af de færre observationer for dette år.
17. Tabel 7 overdriver endda i det 18. århundrede i nogen grad antallet af afståelser, idet der
i flere fæstekontrakter findes klausuler om, at den gamle fæster skal deltage i driften til
sin død.
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Tabel 7: Årsager til ejer/fæsterskifter på fynske gårde 1740-1890

Årsag

1740 1770 1800 1830 1860 1890
antal gårde

Dødsfald
Dødsalder 30-59 år
Dødalder 60-69 år
Dødsalder 70- år
Dødsalder ubekendt

16
11
12
23

44
10
10
43

58
17
17
17

49
24
31
-

52
23
30
-

37
32
27
2

Døde i alt

62

107

109

104

105

98

Afståelse
i alderen 30-59 år
i alderen 60-69 år
i alderen 70- år
i ubekendt alder

4
10
2
14

9
15
6
14

18
28
19
6

16
45
23
2

12
38
31
-

9
28
27
3

Afståelse i alt

30

44

71

86

81

67

Oplysninger mangler

101

46

19

6

3

18

Dødsfald: Afståelser

2,1

2,4

1,5

1,2

1,3

1,5

siddet stort mere udsat på sin gård end selvejeren i det 19., når der ses
bort fra den større dødsrisiko. Forholdene synes dog på dette område at
have været anderledes i andre landsdele, særligt på Sjælland18.
Som et sidste punkt, der kan vurderes nærmere ud fra det indsamlede
materiale, er der grund til at se på, hvilke faktorer der kunne ligge bag
afståelse af gården, før man døde, i de tilfælde, hvor gården blev i fami
lien.
Fæstebrevene har kun oplysninger om årsagerne til afståelsen i mindre
end halvdelen af tilfældene og er derfor alene en usikker kilde. Den
hyppigst nævnte årsag er »alderdom og svaghed« eller »alderdom og skrø
belighed«, og det kan næppe overraske, når man ser på aldersfordelingen i
tabel 7. En nærmere undersøgelse af de enkelte fæstebreve forud for 1770
viser dog, at selv denne årsag skal tages med et vist forbehold, Den er
brugt på fæstere, hvoraf den yngste er 55 og den ældste 75 år.
At alder og helbred kunne være en årsag, er der dog ingen tvivl om.
Fæsteskiftet i 1767 på stikprøvens gård i Flemløse by i Flemløse sogn, en
18. Jfr. Fr. Skrubbeltrang: Det danske landbosamfund 1500-1800, 1978, side 214ff.
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fæstegård under Steensgaard, er et eksempel herpå. Situationen om dette
skifte var følgende:
1 juni 1766 dør den gamle fæsters hustru, formodentlig omkring 75 år
gammel. Det var hendes 2. ægteskab, og hun havde med sig ind i ægteska
bet bragt fem børn. Ved hendes død var fire af dem etableret på andre
gårde i nærheden, mens en søn på 28 år boede hjemme. Hendes andet
ægteskab var barnløst.
Enkemanden, der da var 68 år, overlod i juni 1767 gården til den
hjemmeboende stedsøn - årsag i følge fæstebrevet: alderdom og skrøbe
lighed - og meget tyder på, at det var korrekt, for den gamle fæster blev
begravet den 13. august 1767 efter knap to måneder som aftægtsmand på
gården.
Ofte kunne også en hustrus død i sig selv være det, der gav stødet til, at
et fæsteskifte fandt sted. I lige knap halvdelen af de tilfælde forud for
1770, hvor gården blev i familien, kan der findes en hustrubegravelse
forud for afståelsen. Da der var brug for et gift par på gården, har valget
stået mellem, at enkemanden giftede sig igen, eller at han lod næste
generation komme til, og befandt han sig nær de 70, synes det i de fleste
tilfælde at have været den sidste løsning, man valgte.
Hvor hurtigt det kunne ske, viser forholdene på en gård i Lumby by i
Lumby sogn.
Der blev den gamle fæsters hustru begravet den 3. august 1743. Hun
blev 72 år gammel, og enkemanden var 74. Man har tilsyneladende allere
de i nogen tid vidst, hvor det bar hen. Sønnen på gården blev nemlig gift
den 31. juli og fik gården i fæste ved et fæstebrev, der er dateret den 2.
august. Den gamle fæster har derimod næppe været svagelig. Han opnåe
de at få ti års aftægt, før han døde 84 år gammel i 1753.
De benyttede kilder viser ikke eksempler på, at børn eller svigerbørn
har overtaget en gård, hvor fæsteren er blevet fradømt gården. Det nær
meste, man kommer til en situation, hvor gården trods en ekstraordinær
situation blev i familien, er fra samme gård, som den ovennævnte i Lumby
sogn. I 1782 blev den daværende fæster idømt seks års fæstningsarbejde.
Kontinuiteten blev da sikret ved, at hustruen fik bevilget skilsmisse og i
1784 blev gift med den næste fæster på gården.

Blev gården i familien?
Hvor tryg en ejer eller fæster følte sig på en gård var ikke blot et spørgs
mål om, hvor længe han selv sad på gården, men også om den kunne føres
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videre inden for familien. Det havde betydning for den ældre generations
forsørgelse, og døde beboeren i en ung alder, kunne det også få betydning
for de umyndige børns skæbne.
Fæstebrevene alene er ikke nogen sikker kilde til at belyse dette spørgs
mål for fæsternes vedkommende. For det første er der kun bevaret fæste
protokoller eller fæstebreve for en del af de fynske godser, og der er ingen
sikkerhed for, at de, der findes, er repræsentative. For det andet er det
ikke alle nye fæstere, der kan findes i protokollerne, selv på de godser,
hvor materialet er bevaret, og kontrol af hullerne viser, at de ikke rammer
alle former for fæsteovergang ens. Navnlig er det ofte sket, at der ikke er
udstedt nyt fæstebrev, hvis enken giftede sig igen med den nye fæster. Det
har vel været følt som en så stærk kontinuitet, at det ikke krævede en ny
kontrakt, selv om loven egentlig fordrede en sådan. For det tredje er det
ikke i alle fæstebreve, at der er oplyst noget om familieforholdet mellem
ny og gammel fæster. Prøver man i sådanne tilfælde at gætte sig til et
familieforhold ved at se på, om den nye fæsters »patronymikon« viser hen
til den gamles fornavn, vil man let kunne begå en fejl. Navnevalget ved
dåb i datidens Danmark var så begrænset,19 at en Jens Madsen meget let
kunne efterfølges af en Niels Jensen, uden at der var tale om far og søn. I
materialet fra stikprøvens gård i Egense by i Norup sogn efterfølger Peder
Hansen således Hans Hansen som fæster i 1748, uden at der er oplyst
noget om slægtskab mellem de to, men det øvrige materiale viser, at Peder
Hansen bliver gift med Hans Hansens enke.
For at kunne få et mere sikkert billede af familiekontinuiteten på gårde
ne må man derfor bygge på flere kilder. Den største hjælp har man i
skifterne efter den gamle fæster, der opregner den efterlevende familie,
og i kirkebøgernes vielseslister, idet den nye fæster hyppigt blev gift om
trent samtidig med overtagelsen af gården. Navnet på hustruen vil da ofte
afsløre, at der som i det ovennævnte eksempel er tale om den foregående
fæsters hustru eller eventuelt hans datter.
Ved at kombinere oplysninger fra fæster, skifter, kirkebøger og flere
andre kilder kan man for de ejer- eller fæsterforandringer, der ligger
nærmest forud for hvert at de seks tværsnit i 1740, 1770, 1800, 1830, 1860
og 1890 finde frem til de resultater, der er vist i tabel 8.

19. Jf. Hans Chr. Johansen, 1975, s. 32-35.
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Tabel 8: Den nye ejers/fæsters familietilknytning til den foregående fæster/ejer på 200 fynske gårde 1740-1890
Familieforhold:
Søn a)
Svigersøn b)
Gift med enken
Andet slægtskab
Intet slægtskab
Ukendte forhold

I alt c)

1740 1770 1800 1830 1860 1890
antal gårde

39
12
36
2
7
97

54
16
66
3
23
35

68
26
69
4
29
3

88
27
42
4
33
2

103
33
29
6
18
-

93
35
12
7
34
2

193

197

199

196

189

183

a) Herunder stedsønner og plejesønner.
b) Herunder steddøtres og plejedøtres mænd.
c) Forskellen mellem tallene og 200 skyldes, at ikke alle gårde eksisterer gennem hele
perioden (jf. s. 353 ff).

For overdragelserne forud for 1740 er tallene temmelig usikre, fordi grup
pen »Ukendte forhold«, hvor kildematerialet ikke tillader en afgørelse af,
om der foreligger et familieforhold eler ej, er meget stor. Det ser dog ud
til, at den mest almindelige måde, hvorpå man kunne erhverve sig en gård
i det 18. århundrede, var ved at gifte sig med forgængerens enke, et
resultat, der svarer godt til de ovenstående resultater vedrørende årsagen
til fæster-/ejerskifte, der viste, at mange døde i en ung alder.
Den næstvigtigste gruppe i det 18. århundrede har været overdragelse til
en søn, men også en datter, der gennem vielse skaffede en mandlig ar
bejdskraft på gården, havde en mulighed for at være det led, der sikrede
familiekontinuiteten.
Derimod spillede fjernere slægtsrelationer en mindre rolle, selv om det
er muligt, at disse tal er noget for små, idet det kun er de nærmeste
familieforhold, der er undersøgt systematisk i materialet.
Samlet har det - i hvert fald efter 1740 - kun været 10-15 % af gårdene,
der gik ud af familien ved overdragelserne20 21.
20. Procenten for 1770 vil blive omkring 25, hvis alle de »ukendte« hørte til kategorien
»intet slægtskab«, men det er meget usandsynligt. I langt de fleste tilfælde skyldes
ukendskabet, at der ikke findes kirkebøger for de pågældende sogne, og det er derfor
ikke muligt at kontrollere for ægteskab, hvor enken eller en datter er den kvindelige
part.
21. Disse tal er langt lavere end dem, der angives af Fr. Skrubbeltrang i Det danske landbo-
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Sammenligner man med forholdene i det 19. århundrede, er den mest
iøjnefaldende forskel virkningen af den lavere voksendødelighed. Der er
nu langt færre yngre enker, og mod slutningen af århundredet bortfalder
kategorien »gift med enken« næsten helt. Væksten kommer i stedet i
overdragelser til børnene, som bliver stærkt dominerende, mens det fort
sat er omtrent den samme lave andel, der går ud af familien. Når denne
procent er lavere forud for 1860 end forud for 1830 og 1890, kan det
måske hænge sammen med, at der forud for de to sidste tidspunkter har
været perioder med dårlige år for landbruget, dels krisen i 1820erne, dels
vanskelighederne med at finansiere omlægningen til animalsk produktion
efter 1870.
Egentlig må det undre, at der ikke er forholdsvis flere gårde, der går ud
af familien under den høje dødelighed i det 18. århundrede end i det 19.,
idet man kunne forvente, at risikoen for, at en fæster/ejer døde uden at
efterlade sig arvinger, måtte være større i det 18. århundrede. Men det
modvirkes sandsynligvis af det hyppige omgifte, som gjorde, at hvis der
ikke var voksne børn af det seneste ælgteskab, var der normalt enten en
ung enke, der kunne ægte en ny fæster, eller en gammel enke med voksne
børn fra et tidligere ægteskab.
Både i perioden med overvejende fæstegårde og senere med flest selv
ejere er det tilsyneladende en lige stor andel af gårdene, som familien ikke
har kunnet holde fast ved. I det 19. århundrede med udbredt selveje synes
de fleste af de »tabte gårde« enten at være mistet ved dårlige økonomiske
forhold, som viser sig ved tvangsauktioner, eller ved, at der ganske sim
pelt ikke fandtes direkte arvinger.
For det 18. århundredes fæstere er de tilsvarende forhold belyst ved at
se nærmere på de 23 gårde, som gik ud af familien forud for 1770 - de
fleste i årene fra 1730 til 1765.
For tre af gårdene er det umuligt at få de ønskede oplysninger på grund
af manglende kilder. De øvrige 20 er fordelt på 6, hvor fæsteren dør, og
14, hvor fæsteren afstår. De seks dødsfald efterlader i fem tilfælde ikke
samfund 1500-1800,1978, s. 223. Forskellen skyldes formodentlig først og fremmest, at
Skrubbeltrangs stikprøve er skæv, idet den indeholder en systematisk underregistrering
af navnlig de tilfælde, hvor enken gifter sig igen, men tilsyneladende også for familiefæ
ste ved en datters ægteskab med den nye fæster som følge af, at disse typer er underregi
streret i fæsteprotokolleme. En forskel vil også fremkomme ved, at dårlige fæstegårde,
der skifter fæstere med få års mellemrum, ved Skrubbeltrangs metode kommer til at veje
tungere i opgørelserne. Hvis man er interesseret i at følge gårdmænds livscykler, giver
den her anvendte metode et indtryk, der er »length-biased«. Hvis man derimod ønsker
at belyse den typiske udvikling på en gård, vil den her valgte fremgangsmåde give alle
gårde samme vægt i stikprøven.
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voksne arvinger eller en enke, eller de voksne arvinger er allerede etable
ret andetsteds.
Som et eksempel kan nævnes en gård i Slude i Frørup sogn. Der blev
fæsteren under Holckenhavn begravet den 25. april 1760 - 34 år gammel,
og hans hustru var - 29 år gammel - blevet begravet fem dage tidligere.
Ægteparret efterlod sig kun en datter på 4 år fra mandens tidligere ægte
skab. At gården i dette tilfælde gik ud af familien, er klart.
Et andet eksempel er fra Vigerslev by i Vigerslev sogn. Der dør fæste
ren under Margaard i 1756 efter at have mistet sin kone fire år tidligere.
Det eneste barn, en søn, født i 1724, var blevet gift i 1747 og havde
overtaget svigerfaderens gård. Også her var det naturligt, at en ny familie
kom til.
Kun i ét tilfælde, hvor en fæster døde, var der voksne uetablerede børn,
der kunne have overtaget, men hvor gården alligevel går ud af familien.
Det er i Årup i Skydebjerg sogn.
Blandt de 14 afståede gårde er skæbnerne lidt mere forskelligartede. De
11 afgående fæstere er dog over 60 år, og kun to af disse har med sikker
hed voksne uetablerede børn, som kunne have overtaget. De tre, der må
forlade gården, før det af aldersmæssige grunde var nødvendigt, er dels en
fæster, som fik en anden gård i fæste under samme gods, dels to fæstere,
der blev fradømt gården på grund af store restancer.
Konklusionen på denne gennemgang af familiefæstet må blive, at efter
ca. 1740 var det sjældent, at en gård gik ud af familien, og hvis det skete,
var hovedårsagen, at der ikke fandtes mulighed for at føre den videre
inden for familien. Der var hverken en ung enke, der kunne gifte sig igen,
eller uetablerede børn, der var gamle nok til at gifte sig.

Husstandsstruktur
Fra folketællingerne 1787, 1845 og 1901 kendes beboerne på stikprøvens
gårde. Det er derfor muligt at se, hvordan husstandene har været sam
mensat på disse tidspunkter, der repræsenterer tre meget forskellige
driftsformer22. I 1787 var flertallet endnu fæstegårde med naturalhoveri,
som nødvendiggjorde en større arbejdsstyrke end den, der krævedes til
gårdens egen drift. I 1845 var naturalhoveriet stort set væk, enten på
grund af overgang til selveje, eller fordi det var afløst af en pengeafgift.

22. Jf. de tre konstruerede gårdregnskaber i V. Falbe-Hansen og W. Scharling: Danmarks
Statistik, bd II, 1887, side 263-71.
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Samtidig var driftsformen i 1845 muligvis lagt om til en mere ensidig
satsning på kornavl på grund af gode internationale afsætningsmuligheder
for de vegetabilske produkter23. Det skulle alt andet lige trække i retning
af en mindre arbejdsstyrke på gårdene. I 1901 var man på Fyn kommet
langt i omlægningen til den mere arbejdsintensive animalske produktion,
som var fremkaldt af, at priserne for smør og kød udviklede sig gunstigere
end for korn.
Også de demografiske faktorer kan have påvirket husstandssammen
sætningen, hovedsagelig som følge af en reduceret dødelighed for alle
aldersklasser. Det må have betydet, at flere børn overlevede, så børne
flokkene i de enkelte ægteskaber blev større, og det betød også, at flere
blev gamle, hvilket som nævnt ovenfor havde betydning for generations
skifterne og bevirkede, at der i flere tilfælde eller for længere perioder
måtte findes forsørgelsesmuligheder for de gårdmænd og deres hustruer,
der afstod gårdene.
Som et første groft mål for, hvorledes udviklingen rent faktisk har
påvirket husstandene er i tabel 9 vist den gennemsnitlige sammensætning
for stikprøvens fynske gårde ved de tre folketællinger.
Den udvikling, som man skulle forvente, ud fra det almindelige kendskab
til fertilitet, mortalitet og produktionsforhold, synes ifølge tabellen ikke
umiddelbart at være indtruffet på stikprøvens gårde.
Børnetallet - under 14 år - er næsten halveret på trods af lavere børnedødelighed og formodet uændret fertilitet, og arbejdsstyrken - målt ved
antal personer i de erhvervsaktive aldre pr. tønde hartkorn24 - stiger
mellem 1787 og 1845, trods hoveriets afskaffelse, og er derefter konstant
frem til 1901 trods omlægningen til en mere arbejdsintensiv produktions
form. Kun antagelsen om, at der blev flere gamle på gårdene, synes at
blive bekræftet, selv om gruppen »Andre familiemedlemmer« også omfat
ter søskende, svigerbørn og børnebørn. Hele stigningen ligger dog på den
første delperiode, skønt den nationale dødelighedsstatistik viser en fortsat
kraftig reduktion af voksendødeligheden i sidste halvdel af det 19. århun
drede25.
Resultaterne kunne tyde på, at der på gårdene er sket nogle former for
tilpasning til ændringerne, som man kun kan finde frem til ved en mere
detaljeret undersøgelse.
23. Jf. at disse år normalt omtales som »den store kornsalgsperiode«.
24. I de fleste internationale undersøgelser afgrænses gruppen af »gamle« som personer på
60 år eller derover. Da tabel 7 imidlertid viser, at mange danske gårdmænd fortsatte med
at drive deres gårde til en noget højere alder, er beregningerne også gennemført med en
grænse ved 70 år.
25. Jf. Hans Chr. Johansen: Dansk historisk Statistik, 1985, s. 27.
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Tabel 9: Husstandssammensætningen på fynske gårde 1787, 1845 og
1901
1787
1845
1901
Gennemsnitligt antal personer
Mænd:
Overhovede
Sønner under 14 år
Sønner på 14 år eller ældre
Andre familiemedlemmer
Tjenestefolk
Andre

1,0
1,0
0,5
0,2
1,2
0,1

0,9
0,7
0,8
0,3
1,4
0,1

0,9
0,5
0,6
0,3
1,5
-

Kvinder:
Overhovede/gift med overhov.
Døtre under 14 år
Døtre på 14 år eller ældre
Andre familiemedlemmer
Tjenestefolk
Andre

1,0
0,9
0,4
0,2
0,8
0,1

0,9
0,8
0,6
0,4
1,0
0,1

0,9
0,5
0,4
0,3
1,1
-

I alt

7,4

8,0

7,0

0,73

0,98

0,98

0,77

1,04

1,05

0,24

0,36

0,34

0,25

0,30

0,32

Personer 14-59 år pr.
tønde hartkorn
Personer 14-69 år pr.
tønde hartkorn

Gennemsnitligt antal per
soner på 60-69 år
Gennemsnitligt antal per
soner på 70 år eller mere

Børnetallet på gårdene
Antallet af børn i en familie vil naturligvis afhænge af, hvor længe den
pågældende husstand har eksisteret, og det vil sige, at såfremt der er
betydelige forskelle i aldersstrukturen i befolkningerne på gårdene ved de
tre folketællinger, vil det alene have en væsentlig betydning for de forskel-
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le, der ses i tabel 9. Men også andre forhold kan spille ind. For at få en
oversigt over nogle af de væsentligste faktorer er i tabel 10 samlet nogle
karakteristika for de tre sæt gårdmandsfamilier.
Tabel 10: Forskelle i alders- og ægteskabsforhold for husstandsoverhove
der og deres ægtefæler ved tre folketællinger
1787

Gennemsnitlig alder, mænd
Gennemsnitlig alder, kvinder
Vielsesalder, mænd, seneste vielse
Vielsesalder, mænd, første vielse
Vielsesalder, kvinder, seneste vielse
Vielsesalder, kvinder, første vielse
Antal ugifte overhoveder
Antal enker/enkemænd som
overhoveder
Antal i andet eller senere ægteskab:
mænd
kvinder

47,6
42,7
32,2
30,5
30,0
25,6
3

(61)
(68)
(61)
(52)

1845
49,7
46,0
32,6
30,9
27,9
25,4
6

(95)
(93)
(95)
(91)

1901

50,9
46,3
31,8
31,3
27,0
26,7
12

9

22

25

48
45

28
32

6
4

(99)
(98)
(99)
(98)

Note: Tal i parentes angiver, hvor mange procent af gårdene der er oplysninger fra.

Af tabellens oplysninger om de gennemsnitlige vielsesaldre og de aldre,
som gårdmændene og deres hustruer havde ved de tre folketællinger, kan
man se, at der kun er sket beskedne ændringer i de aldre, hvor man typisk
blev gift første gang, men at befolkningen som gennemsnit er blevet ældre
- for begge køns vedkommende er stigningen på mellem tre og fire år i
løbet af det 19. århundrede. Det er ikke overraskende, når man tager den
lavere voksendødelighed i betragtning, men det må have betydet, at de
medtagne gårdmandsfamilier har levet længere tid i ægteskab i 1901 end i
1787. Med en uændret frugtbarhed i ægteskaberne skulle det trække i
retning af flere børn i husstandene i 1901 end i 1787, altså det modsatte af
det faktisk observerede26.
Der kan derfor være grund til at se på, hvordan fødselsmønstrene var
inden for ægteskab. Det er undersøgt ud fra de oplysninger, der i 1901 for
første gang skulle gives om året for det seneste ægteskabs indgåelse og om
26. Den modsatte effekt kan dog også fremkomme, hvis der sker en hurtig »udskiftning« af
hustruerne omkring den tid, hvor kvinderne forlader de fødedygtige aldre.
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antallet af levende og døde børn fra ægteskabet. For at få et indtryk af,
hvor mange børn 1901-gårdmændene skulle have fået, hvis de ikke havde
gjort forsøg på at begrænse antallet af fødsler, er antallet beregnet under
forudsætning af, at de, i hvert år de levede i ægteskab i en given alder,
havde fået samme antal børn, som gårdmænd fik i 178727. Man kommer da
til et tal på 650 børn. Rent faktisk har familierne i 1901 imidlertid kun
opgivet at være blevet forældre til 595 børn. Fertiliteten er således faldet
med knap 10% i løbet af de godt 100 år. Faldet er meget beskedent og kan
langtfra forklare det mindre antal børn i familierne ved folketællingen28.
Niveauet i 1901 er endda højere end det, der gælder for hele den fynske
befolkning omkring denne tid.
Man må derfor søge efter andre forklaringer. Nogle tendenser kan ses
af de sidste linier i tabel 10. For det første gælder det, at man i det 18.
århundrede meget sjældent finder gårde, hvor det var en ugift eller en
enke/enkemand, der var husstandsoverhovede. Døde en af ægtefællerne
giftede den overlevende sig meget hurtigt igen - ofte inden for nogle få
måneder29 - eller også kom en ny ejer eller fæster til med det samme og
blev gift umiddelbart i forbindelse med overdragelsen. I løbet af det 19.
århundrede bliver det mere almindeligt, at en enke eller en enkemand
vælger at fortsætte med at drive gården, eller at en yngre, der overtager
gården, ikke gifter sig før på et senere tidspunkt eller måske overhovedet
ikke. Der har derfor i det 19. århundrede været længere perioder i en
gårds historie, hvor der ikke stod et gift par i spidsen for bedriften, og det
må naturligvis have bidraget til, at man ved en gennemsnitsbetragtning,
hvor også disse gårde regnes med, kommer til, at der var færre børn.
For det andet bevirkede det hyppige omgifte i det 18. århundrede også,
at der ofte befandt sig børn på gårdene, der stammede fra forskellige
ægteskaber, og det betyder, at det normale fertilitetsmål ikke giver et
korrekt billede af bestanden af børn i husstanden. Det kan ses af tallene i
tabel 10, at i 1787 havde næsten hver fjerde af både gårdmændene og
deres hustruer været enker eller enkemænd mindst en gang, en enkelt
befinder sig endda i 5. ægteskab. Da der i stikprøven kun er fire eksempler

27. Tal for den aldersbetingede fertilitet blandt gårdmænd i 1787 er hentet fra Hans Chr. Jo
hansen, 1975, side 112.
28. Målt ved Ansley Coale’s »Index af marital fertility« er der en nedgang fra 0,82 til 0,75,
jf. om dette indeks og dets størrelse i Danmark omkring 1900, P. C. Matthiessen: The
Limitation of Family Size in Denmark, 1985, specielt part I, side 18f og part II, side
130.
29. Jf. Hans Chr. Johansen, 1975, side 93.
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på, at en enkemand er blevet gift med en enke, er det næsten halvdelen af
gårdene, hvor mindst en af ægtefællerne havde været gift tidligere.
Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der var børn fra flere ægteskaber
i husstanden. Der er mange eksempler på, at en ny ejer eller fæster giftede
sig med en enke, der var meget ældre end han selv og var ude over den
fødedygtige alder. Børnene fra enkens tidligere ægteskab ville da normalt
været rejst hjemmefra, inden manden eventuelt efter enkens død giftede
sig igen og selv fik børn med en yngre kone.
Folketællingslisterne fra 1787 viser dog alligevel, at der på 63 gårde næsten en tredjedel af gårdene - fandtes børn af forskellige forældre, og
alene tallet på børn fra tidligere ægteskaber end det, der eksisterede i
1787, udgør i gennemsnit af alle gårde ca. 0,6 pr. husstand eller mellem
hvert fjerde og hvert femte barn af alle hjemmeboende i 1787. Som følge
af den lavere voksendødelighed og den større tilbøjelighed til, at enker og
enkemænd ikke giftede sig igen, forsvinder denne form for blandede bør
neflokke næsten helt inden 1901, og dette forhold kan forklare en ikke
ringe del af den mere børnefattige husstand i den sidste folketælling.
Oplysningerne i 1901-tællingen giver tillige mulighed for at se, hvor
store børneflokke der typisk blev opfostret på gårdene i slutningen af det
19. århundrede. Udtager man de ægteskaber, hvor hustruen i 1901 var
over 45 år og derfor kun yderst sjældent har sat yderligere børn i verden,
kommer man til børneflokke af meget forskellig størrelse, varierende fra
slet ingen børn til et enkelt eksempel, hvor der er opgivet 15 børn. I
gennemsnit er der i ægteskaberne født 5,1 barn.
Den vigtigste bestemmende faktor for antallet af børn er hustruens
alder ved vielsen. Jo yngre brud, jo flere børn. Ægteparret med 15 børn
blev således gift, da hustruen var 21 år gammel, og for alle parrene, hvor
bruden var under 25 år gælder det, at de i gennemsnit fik næsten 7 børn,
mens brude på 35 år eller mere kun kunne regne med lidt under 2 fødsler i
gennemsnit.
Når børneflokkene, der kan genfindes i folketællingen i 1901, alligevel
typisk er mindre end gennemsnittet på 5 børn, skyldes det først og frem
mest, at en del børn døde som små - omkring hvert syvende barn i løbet af
det første leveår og også en del i de nærmest følgende. Det har sikkert
derfor været det typiske, at der voksede 3 eller 4 børn op på en gård på
dette tidspunkt.
Men dertil kommer, at i det tværsnit af familier, som vi træffer i folke
tællingen, indgår både familier, der er relativt nygifte og derfor endnu
ikke har nået den færdige familiestørrelse, og også familier, hvor forældre
ne er så gamle, at flere af børnene er flyttet hjemmefra. Børnetallet må
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derfor blive mindre end det, som familierne i løbet af ægteskabet når op
på. Det viser sig også ved, at i de ægteskaber, hvor forældrene er omkring
50 år gamle, er der i gennemsnit knap 3 børn pr. husstand.
Ved de ældre folketællinger af antallet af børn, der fødes som nævnt ca.
10% større, altså mellem 5,5 og 6 barn pr. ægteskab, hvor hustruen nåede
at blive 45 år gammel. Til gengæld er børnedødeligheden betydeligt stør
re, og flere mødre døde i en ung alder. I 1787 døde omkring hvert fjerde
barn i løbet af det første leveår og yderligere omkring en tiendedel inden
10 års alderen. I 1845 er dødeligheden noget reduceret, men det var dog
kun omkring 3 ud af hver 4 nyfødte, der nåede at opleve deres 10-års
fødselsdag.
De fynske gårdmænd har således omkring år 1900 endnu kun i begræn
set omfang reageret på døelighedsnedgangen gennem en reduktion af
fertiliteten inden for ægteskab, men derimod ved at leve en større del af
det samlede antal år som driftsleder som enlig. Resultatet er blevet, at der
normalt er blevet født færre børn, men formodentlig har været flere egne
voksne børn, der skulle sættes i vej omkring 1900 end 100 år tidligere. For
den, der skulle overtage gården, er ventetiden blevet længere, og forblev
fæsteren eller ejeren ugift, har der været brug for at gå til fjernere slægt
ninge, hvis gården skulle forblive inden for familien.

Ældre familiemedlemmer
Som nævnt ovenfor var der ikke mange familiemedlemmer ud over mand,
kone og børn i gårdmandshusstandene på Fyn. Børnene var næsten alle
ugifte. 1 1787 er der kun et eksempel på, at et gift barn boede hjemme, og
omstændighederne tyder på, at det skyldtes en helt ekstraordinær situa
tion. På den pågældende gård i Brændekilde by i Brændekilde sogn fik
datteren den 4. august 1786 døbt et barn uden for ægteskab, og det oplyses
ved dåben, at faderen var en fremmed rejsende. I juni 1787 umiddelbart
forud for folketællingen blev denne datter gift med en anden end den
udlagte barnefader, og det er dette par, der boede på gården sammen med
barnet.
I 1845 er der otte eksempler på gifte børn i husstandene, men i fire af
disse er husstandsoverhovedet enke eller enkemand, så der alligevel kun
har været ét gift par på gården.
Endelig er der i 1901 i alt 11 gifte børn, der bor hjemme, heraf de otte
på gårde med en enlig som husstandsoverhoved.
I gruppen »Andre familiemedlemmer« indgår der derfor kun et begræn-
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set antal svigerbørn og børnebørn. Desuden er der nogle få søskende til
husstandsoverhovedet. De sidstnævnte forekommer især, hvor gårdman
den er relativt nyetableret og kommet til efter en faders eller svigerfaders
død i en ret ung alder. Der har da været umyndige søskende, som gård
manden har måttet tage sig af, indtil de kunne klare sig selv. Der er også
nogle søskendebørn, der tilsyneladende er blevet optaget i husstanden
som plejebørn, og det samme gælder nogle børnebørn født uden for ægte
skab, hvor forældrene ikke er opregnet i husstanden ved folketællingen.
Den dominerende gruppe af »Andre familiemedlemmer« er imidlertid
de forhenværende gårdmænd og deres hustruer eller enker, der har fået
aftægt i gården, efter at de har afstået den.
Tallet er dog selv for denne gruppe ret begrænset. I gennemsnitshus
standen udgjorde de 0,2 person i 1787, 0,3 i 1845 og 0,3 i 1901 (mænd og
kvinder tilsammen). At tallet er relativt lavt i det 18. århundrede er ret
naturligt, når man tager i betragtning, at det var normalt, at man døde
som erhvervsaktiv eller afstod, fordi man havde mistet sin hustru (jf. side
366 ff). Der kunne i sådanne tilfælde højest blive én overlevende af den
forrige generation, der skulle forsørges i gården. Gruppen af forældre til
husstandsoverhovederne og andre aftægtsfolk bestod i 1787 af 6 ægtepar
og 30 enker eller enkemænd. Ved de to senere tællinger var sammensæt
ningen omtrent den samme, men antallet lidt større.
Antallet af gamle i den gennemsnitlige husstand siger imidlertid ikke
noget om, hvor hyppigt en ny gårdmand måtte give aftægt til den forrige
og/eller dennes hustru, idet gennemsnittet i tabel 9 både består af gårde
med relativt nyetablerede gårdmænd, hvor aftægtsydelsen stadig kunne
være i kraft, og af gårde, hvor et ejer- eller fæsterskifte sidste gang var
foregået for så længe siden, at aftægtsnyderen for længst var død.
For at få et indtryk af, hvor stor en rolle aftægt spillede igennem perio
den, er det derfor nødvendigt at gå direkte til situationerne, hvor genera
tionsskiftet fandt sted, og se, hvilke forpligtelser den nye gårdmand måtte
påtage sig over for forgængeren, og hvor længe aftægtsydelserne måtte
udredes.
Til at belyse disse spørgsmål er valgt at tage udgangspunkt i de tidligere
nævnte seks tværsnit og finde frem til dødstidspunktet for den afgående
gårdmand og hans hustru. Kender man disse og overtagelsestidspunktet,
kan det beregnes, om der overhovedet var behov for at yde aftægt, og i
givet fald over hvor lang en periode. Forudsætningen er naturligvis, at den
ældre generation ikke flyttede væk fra gården, men indtil midten af det 19.
århundrede tyder folketællingerne ikke på, at det skete ret ofte. Hvis den
gamle fæster eller hans hustru ifølge kirkebøgerne var i live, findes de

Hans Chr. Johansen

380

normalt også på gården eller er opført som en selvstændig husstand i
listerne umiddelbart efter gårdens beboere.
Gennemgangen af materialet viser, at kilderne ikke er tilstrækkeligt
gode til at få en tilfredsstillende dækning for perioden forud for 1740,
hvorimod der for årtierne forud for de øvrige fem skæringsår kan opstilles
den i tabel 11 viste o verigt.
Tabel 11: Personer på aftægt og aftægtsperiodernes længde
Antal kontrakter med

aftægt til to personer
kun aftægt til en mand
kun aftægt til en kvinde
ikke aftægt til nogen
forholdene ukendte3
Ialtb

Gennemsnitligt antal årc med
to aftægtsfolk på gården (A)
to aftægtsfolk på gården (B)
enlig mand med aftægt (A)
enlig mand med aftægt (B)
enlig kvinde med aftægt (A)
enlig kvinde med aftægt (B)

Gennemsnitligt antal person
år på aftægt i altd

1770 1800 1830 1860 1890

20
16
16
75
70

33
24
16
84
42

55
21
36
69
15

51
20
55
53
10

35
20
53
46
29

197

199

196

189

183

6,6 6,1 8,5 6,3 6,6
1,0 1,3 2,6 1,8 1,5
8,2 9,5 8,4 8,2 9,2
1,4 2,1 1,8 1,7 2,1
13,0 1,33 11,2 17,6 12,2
2,8 3,2 4,3 8,4 5,6
6,4

7,9 11,3 13,9 10,7

a) I 1890 skyldes stigningen i denne kategori især, at mange gårde blev solgt til ikkefamiliemedlemmer, og det vides i mange tilfælde ikke, om der fulgte aftægtskontrakter
med.
b) Forskellen mellem tallene og 200 skyldes, at ikke alle gårde eksisterer gennem hele
perioden (jfr. side 353 ff).
c) Tal mærket (A) er antallet af aftægtsår divideret med antallet af gårde, hvor der ved ejer-/
fæsteskiftet rent faktisk blev tale om at yde aftægt. Ved tal mærket (B) er antallet af
aftægtsår divideret med det samlede antal gårde bortset fra de »ukendte«.
d) Summen af tallene mærket (B), idet dog gennemsnitstallene for gårde med to aftægtsfolk
er givet dobbelt vægt.

For tiden forud for 1770 kendes situationen i omkring to tredjedele af
tilfældene, og det ses, at ved over halvdelen af de kendte, var der overho
vedet ikke behov for at give aftægt. Det skyldes naturligvis i overvejende
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grad, at overgangen til ny ejer foregik ved, at formandens enke giftede sig
med den nye fæster eller ejer. »Forsørgelsesproblemet« blev så løst ved, at
den overlevende blev den ene af det nye husstandsoverhovedpar. I grup
pen indgår dog også de tilfælde, hvor den forrige gårdmand var død som
enkemand.
Selv i de noget færre tilfælde, hvor der skete en afståelse, var dette
hyppigst på et tidspunkt, hvor der kun var én person tilbage af det foregå
ende ægtepar, idet det kun er ved omkring hvert sjette af de kendte
tilfælde, at et ægtepar får aftægt.
Denne situation synes at være nogenlunbde uændret gennem det 18.
århundrede, hvorimod der gennem det 19. århundrede sker nogle betyd
ningsfulde ændringer. Den kombinerede betydning af, at det bliver min
dre almindeligt, at enker gifter sig igen, og af at voksendødeligheden
falder, bliver nemlig, at der blev langt færre tilfælde, hvor der slet ikke
skulle ydes aftægt.
Tidligt i det 19. århundrede har det været ret almindeligt, at det gamle
par afgav gården, mens begge ægtefæller endnu var i live, men hen imod
slutningen af århundredet tyder tallene på, at det først og fremmest har
været formandens enke, der har skulle sikres en eksistens gennem aftægts
ydelsen.
For at kunne vurdere aftægtens belastning af gårdens økonomi, må man
også tage aftægtsperiodens længde med i betragtning. Ser man på de
aktuelle perioder på den enkelte gård - rækkerne mærket (A) i tabel 11 ændres de ikke meget. Kun for ægtepar forud for 1830 og enker forud for
1860 er perioderne en del længere end ved de andre tværsnit. Når man
derimod tager antallet med i betragtning, kommer man til, at gennem
snitsgårdejeren i det 18. århundrede har skulle yde aftægt i ca. 7 personår,
mens det i det 19. århundrede var mellem 10 og 14 personår, altså en
betragtelig stigning i byrden, som endda forøgedes yderligere ved, at en
del af byrden i det 18. århundrede blev væltet over på godsejeren, idet
mange fæstekontrakter indeholdt bestemmelser om, at landgildeydelsen
var lavere end den aftalte, så længe aftægtsnyderen levede.
Den faktiske byrde kan det være svært at bedømme. Hvis gårdejeren i
gennemsnit har haft gården i ca. 30 år, og hvis husstanden har bestået af 78 personer, vil det over hele besiddelsestiden have betydet en belastning
på 3-4% i det 18. århundrede og omkring det dobbelte i det 19. Det
forudsætter dog, at aftægtsnyderens forbrug har været det samme som
hvert af de andre husstandsmedlemmers, og det mest sandsynlige er nok,
at det har været højere end gennemsnittet, så belastningen har været
større.
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Det, der taler for denne vurdering, er de specifikationer, der er nævnt i
de kendte aftægtskontrakter fra de fynske gårde. De omfatter bl.a. bety
delige naturalleverancer, disposition over en større del af gårdens bolig
areal end de nævnte procenter og en del kørselsforpligtelser - til kirke og
familiebesøg - samt som en engangsydelse en anstændig begravelse.
Det lader sig næppe afgøre, om den langt mere detaljerede udspecifice
ring og hyppigere tinglæsning af kontrakterne i det 19. århundrede end i
det 18., skal opfattes som et udslag af, at man sent i perioden i al alminde
lighed brugte myndighederne mere, eller om det skyldes, at den større
byrde lettere gav anledning til generationskonflikter, som man så søgte at
forebygge gennem de detaljerede forskrifter30.
Det normale for den ældre generation på gårdene har, som de ovenstå
ende tal viser, været, at man efter afståelsen fik aftægt. Der er dog undta
gelser fra dette. I det 18. århundrede ydes der kun sjældent aftægt ved de
få eksempler, der er på afståelse efter dom, og i nogle få af de ukendte
tilfælde forud for 1770 og 1800 kan man i folketællingerne finde de forrige
fæstepar som almisselemmer eller med andre betegnelser, der viser, at de
ikke har fået aftægt. I slutningen af det 19. århundrede er der derimod
adskillige eksempler på, at de ældre personer efter afståelsen er flyttet
bort fra gården og i folketællingerne omtales som »lever af deres formue«,
»rentiers« ol. Dette kan forklare, at der ikke er en stigning i deres antal i
husstandene i 1901 i tabel 9 på trods af faldende dødelighed efter 1845.
Ved at kunne sikre deres alderdom på denne måde havde gårdmands
befolkningen utvivlsomt en privilegeret stilling i datidens samfund. Sam
menligner man med andre samfundslag på landet og med byernes befolk
ning, tegner der sig blandt dem et helt andet og mørkere billede. Kun den,
der ejede noget, var i en sådan position, at man kunne forhandle sig til en
sikker alderdom. For andre blev de sidste år af et langt liv som oftest
tunge og fulde af bekymringer uden den støtte fra familien, som aftægts
ydelsen kunne være31.

Det fynske gårdbrugs arbejdskraft
Tallene i tabel 9, der angiver antallet af personer i de erhvervsaktive aldre
pr. tønde hartkorn, er ikke noget fyldestgørende udtryk for gårdenes
30. Jf. om disse spørgsmål også Fr. Skrubbeltrang: Fæstegården som forsørger, aftægt og
anden forsorg i det 18. århundrede, Jyske Samlinger, ny rk., bd. 5, 1961, side 237-74.
31. Jf. Hans Chr. Johansen: The Position of the Old in the Rural Household, i Sune Åker
man m.fl. (udg.): Chance and Change, 1978, side 122-30 og Hans Chr. Johansen: Gro
wing Old in an Urban Environment, Continuity and Change, 1987, side 297-306.
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arbejdskraftforbrug. Under hoveriet var der mulighed for, at en del af
beboernes arbejdspræstationer blev anvendt uden for gården, og gennem
hele perioden har der været mulighed for at anvende arbejdskraft udefra
(husmænd og daglejere) på gårdens jord.
Der findes ikke indsamlet statistik for gårdenes forbrug af arbejdskraft i
perioden, og selv senere beregninger af landbrugets samlede forbrug af
arbejdskraft går kun tilbage til 1818 og er ikke opdelt på enkelte regio
ner32.
Ud fra det hidtil anvendte materiale er det dog muligt at foretage nogle
ret grove beregninger, der kan antyde, hvorledes udviklingen har været. I
tabel 12 er for en gennemsnitsgård på 6 tønder hartkorn regnet ud, hvor
stor den på gården boende arbejdsstyrke var. Tallene er baseret på oplys
ningerne i tabel 9, idet der er regnet med et gennemsnit af antallet af
personer i aldersklassen 14-59 år og antallet af personer mellem 14 og 69
år.
Ud fra folketællinger og officiel landbrugsstatistik33 kan man anslå for
holdet mellem antal gårde på den ene side og antallet af husmandsfamilier
og daglejer familier mm. på den anden side til at være som 1:1 i 1787, som
1:1,5 i 1845 og som 1:3 i 1901. I de sidstnævnte typer af familier har det
været det normale, at børnene er flyttet hjemmefra, når de kunne begyn
de at arbejde, og at der ikke fandtes tjenestefolk. Det forudsættes derfor,
at der i disse familier som hovedregel har været to fuldt erhvervsaktive
personer. Man kommer derved frem til, at husmændenes med fleres ar
bejdskraft sat i forhold til antallet af gårde må forholde sig som vist i
tabellen.
Endelig fandtes der et vist tjenestehold på hovedgårdene, som ikke var
beskæftiget med opvartende funktioner for herskabet. Det kunne udgøre
fra 10 til 30 personer pr. hovedgård - på de største måske lidt flere. Da
antallet af hovedgårde imidlertid kun udgjorde omkring 1 % af antallet af
bondegårde, bliver tilskuddet af denne arbejdskraft, når det omregnes til
et tillæg pr. bondegård, ret beskedent - her anslået til 0,2 person.
Af den således beregnede samlede arbejdskraft, er imidlertid kun en
del blevet anvendt på gårdene, idet også hovedgårds- og husmandsjorden,
har krævet en del. Hvis man antager, at jorden har været dyrket lige
intensivt på de tre typer jord, kan man anvende jordfordelingen til at
beregne gårdenes arbejdskraftforbrug, og selv om dette er et noget groft
mål, udgør gårdenes andel en så stor del af det samlede hartkorn, at
metoden er ret robust over for udsving i de valgte procenter.
32. Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, 1974, bd. II, s. 201-03.
33. Aksel Lassen: Fald og Fremgang, 1965, side 379 og Statistiske Meddelelser 4,24,2.
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Tabel 12: Arbejdskraftbehovet på en fynsk gård på 6 tønder hartkorn

1845
1901
1787
antal helårsarbejdere
Gårdens beboere
Husmænd m.m. pr. gård
Hovedgårdstjenestefolk pr. gård

4,5
2,0
0,2

6,0
3,0
0,2

6,0
6,0
0,2

Samlet arbejdsstyrke pr. gård

6,7

9,2

12,2

Gårdenes andel af styrken (%)

85

80

75

Gennemsnitsgårdens arbejdskraft

5,7

7,4

9,2

Tabellens tal viser en meget kraftig stigning i forbruget af arbejdskraft altså anvendelse af en stadig mere arbejdsintensiv produktionsform.
Allerede i 1787 har der været behov for at hente arbejdskraft udefra ved
i perioder at anvende husmænd eller daglejere. Behovet kan endda have
været endnu større end forskellen mellem de 5,7 og de 4,5 arbejdsår, idet
det er tænkeligt, at også en del af gårdenes naturalhoveri, som formodent
lig har beløbet sig til mindre end et halvt arbejdsår, er blevet besørget af
lejet arbejdskraft. Med den begrænsede samlede arbejdskraft, der har
været hos husmandsklassen, må det betyde, at husmændene i 1787 kun har
kunnet lægge en meget beskeden del af deres og deres hustrus samlede
arbejdsindsats på egen jord.
I 1845 er arbejdskraftforbruget på gårdene steget med 1,7 arbejdsår,
men da den fastboende arbejdskraft på gårdene er steget næsten lige så
meget, er den voksende husmands- og daglejerklasse i øget omfang blevet
beskæftiget på hovedgårdene og på egen jord.
I sidste halvdel af det 19. århundrede er forløbet derimod anderledes.
Der er en lige så stor vækst i gårdenes arbejdskraftforbrug som i den
foregående periode, men den ser ud til fuldt ud at være blevet dækket ved
den løse arbejdskraft.
Det er vanskeligt at finde en tilfredsstillende forklaring på denne forskel
i udviklingen. Man skulle egentlig have forventet, at omlægningen til en
større animalsk produktion mellem 1845 og 1901 gav et mere jævnt ar
bejdskraftforbrug året rundt, og at det talte til fordel for at udvide tjene
steholdet, der boede fast på gården. Når udviklingen går den modsatte
vej, er den mest sandsynlige forklaring, at det stigende udbud af løs ar
bejdskraft, der fulgte med husmands- og daglejerklassens store vækst, har
presset lønningerne til den løse arbejdskraft stærkt ned og derved gjort
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denne form for arbejdsydelser mere konkurrencedygtige. Når karle- og
pigelønninger ikke fulgte med, kan det måske hænge sammen med, at
denne arbejdskraft var mere mobil og derfor lettere lod sig trække bort fra
landbrugserhvervet, hvis der viste sig bedre muligheder i byerne eller i
USA.

Nogle hovedlinier i udviklingen
Den ovenstående gennemgang tyder på, at den fynske gårdmandsbefolk
ning før dødelighedsnedgangen havde tilpasst sin reproduktion til de for
håndenværende ressourcer og dermed undgik at komme ud for malthusianske positive checks. For gårdmandsstanden som helhed ville der om
kring midten af det 18. århundrede ikke være flere børn, der nåede frem
til giftefærdig alder og blev gift, end det antal etablerede, der faldt fra ved
dødsfald. Der var plads til alle i næste generation, og ændringer i social
status fandt derfor hovedsagelig sted i forbindelse med de relativt sjældne
gårdforsiddelser. Betingelsen for at få en gård kunne dog ofte være, at
man måtte gifte sig med den overlevende fra det forrige ægteskab på
gården - trods store aldersforskelle.
Gårdmændenes vigtigste middel til at begrænse børnetallet synes at
have været en meget høj vielsesalder og få børn født uden for ægteskab,
idet fertiliteten i ægteskaberne var så høj, som man kan forvente i et
samfund uden forsøg på børnebegrænsning, men med tradition for en lang
amningsperiode.
Der er heller intet, der tyder på, at der, efter at nedgangen i dødelighe
den var begyndt, indtrådte en forværring af leveforholdene, som opfor
drede til en mere intensiv dyrkning af jorden. Har der været en effekt fra
mortalitetsnedgangen, har det været i mere indirekte form, idet det kan
tænkes, at den almindelige stigning i det europæiske fødevareprisniveau i
slutningen af det 18. århundrede skyldtes befolkningstilvæksten, og at
denne prisstigning gjorde det mere lønnende at foretage investeringer i
landbruget og at koncentrere mere arbejdskraft i gårdens drift.
Væksten i produktionen, som især synes at have været kraftig efter
1780, fremkom hovedsagelig inden for den vegetabilske produktion og var
bl.a. et udslag af et større arbejdskraftforbrug.
Både den faldende dødelighed og væksten i arbejdsstyrken virkede i det
19. århundrede ind på husstandene, så disse blev større, men der blev også
behov for andre former for tilpasning til den faldende dødelighed, idet
den - alt andet lige - ville have betydet, at flere børn overlevede til den
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giftefærdige alder, og at færre af dem, der allerede var etableret, ville dø,
før de nåede en alder, hvor de på grund af svagelighed måtte afstå gården.
Der skete kun en beskeden tilpasning ved ændringer i vielsesalder og
fertilitetsniveau inden for ægteskab, men det blev mere almindeligt, at
man ikke giftede sig igen, og at man afstod gården, før en af ægtefællerne
døde - mod til gengæld at betinge sig en betragtelig aftægtsydelse.
Den samlede effekt af disse faktorer har dog ikke været tilstrækkelig til
at give plads til alle gårdmandsbørn. Nogle måtte i det 19. århundrede
forlade landbruget eller finde sig en plads med en lavere social status, og
dette har nok været den nye usikkerhedsfaktor i et gårdmandsbarns liv
som afløser for det 18. århundredes højere dødelighedsniveau.

Ret og lov - magt og afmagt
Et eksempel fra Dansk Vestindien
Af Karen Fog Olwig
Det juridiske grundlag for livet på de danske vestindiske øer var
Christian den V’s Danske Lov. Den havde gyldighed for øernes
hvide indbyggere. Derimod blev slaverne opfattet som de hvide
plantageejeres private ejendom, og de blev derfor kun omfattet af
lovens bestemmelser om beskyttelse af den private ejendomsret.
Socialt set blev de betragtet som døde. Denne opfattelse anerkendte
slaverne naturligvis ikke selv, og i artiklen skildrer seniorstipendiat
Karen Fog Olwig de samfundsstrukturer, som slaverne etablerede,
og som opnåede en grad af autonomi, som blev en trussel mod
plantageejernes magtposition. Det var spændingen mellem sam
fund og modsamfund, der prægede livet på øerne, og drev udvik
lingen frem til det punkt, da slaveriet måtte afskaffes.

Den dansk-vestindiske retshistorie handler næsten udelukkende om den
hvide mands ret. Den gældende lov i Vestindien var Christian den Femtes
Danske Lov fra 1683, og i 1755, da administrationen af øerne overgik fra
Det vestindiske Kompagni til den danske stat, blev der i hver jurisdiktion
oprettet en forligskommission, en gældskommission og en underret, fo
restået af en byfoged, eller i St. Jans tilfælde en landfoged. Desuden var
der et landsting på St. Croix og St. Thomas1.
Størstedelen af befolkningen, nemlig slaverne af afrikansk oprindelse,
var kun indbefattet i Danske Lov indirekte gennem deres ejere. De blev
betragtet som privat ejendom og var som sådan omfattet af de regler, der
omhandlede beskyttelsen af den private ejendomsret2. Forholdet mellem
slave og herre var i det meste af slaveperioden ikke genstand for nogen
særlig lovgivning, for man mente, at slaverne ville blive behandlet godt, da
det jo var i ejernes interesse at varetage deres private ejendom på bedste
vis - skadede de slaverne, deres ejendom, skadede de også sig selv3. Fra et
statsligt, juridisk synspunkt kan man måske derfor sige, at det vestindiske
samfund i hvert fald indtil kort før emancipationen af slaverne kun bestod
af en lille hvid befolkning på nogle få tusinde. De mange slaver, der
1. Poul Erik Olsen: Danske Lov på de vestindiske øer i Danske og Norske Lov i 300 år.
1983, s. 289-321. Her s. 292 og 296.
2. Op. cit., s. 305 ff.
3. Op. cit., s. 313.
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befandt sig i Dansk Vestindien - over 35.000, eller ca. 80% af befolknin
gen, da slaveriet var mest udviklet i begyndelsen af 1800-tallet - var blot
en del af besætningen på plantagerne. De var nok integreret i det hierarki
ske samfund af over-/underordningsrelationer, som Anders Bøgh beskri
ver for statssamfund, men de var helt underordnet de samfundsmæssige
relationer gennem deres ejere. De havde, som sociologen Orlando Patter
son udtrykker det, ingen »samfundsmæssig eksistens« uden for deres her
re og var derfor som personer »socialt døde«4.
Denne sociale død kom ikke bare til udtryk ved, at slaverne blev identi
ficeret som deres herrers ejendom, men også ved at de befandt sig i en
situation af »natal fremmedgørelse«. Slaverne var ved deres overførsel fra
Afrika til Vestindien brutalt blevet afskåret fra deres tidligere kulturelle
og sociale bånd og overført til et nyt samfund, hvor de var socialt marginaliserede. Antropologen Igor Kopytoff har sammenlignet dem med perso
ner, som befinder sig midt i en overgangsrites liminalitet. Disse folk er
også blevet fjernet fra deres tidligere liv og placeret i et grænseland
udenfor samfundet. Her gennemgår de nogle riter, der skal indvie dem i
samfundets mysterier, så de senere kan blive reintegreret i samfundet som
nye personer5. I de fleste slavesystemer, mener Kopytoff, gennemgår sla
ver ligesom de, der indvies i overgangsriter, en resocialiseringsproces, så
de kan blive integreret igen i deres nye samfund som almindelige borgere.
Men i ekstreme slavesystemer, som f.eks. de vestindiske, der var helt
økonomisk afhængige af slaveri, søgte plantageejerne at holde slaverne
fast i deres position som socialt døde6. Slavernes permanente marginale
status i Vestindien afspejlede derfor ikke bare plantagesamfundets totale
magt overfor dem, men også dets afhængighed af slaverne.
Det er da også kun fra et formelt, juridisk standpunkt, at slaverne
kunne betragtes som socialt døde. For ser man nærmere på forholdene i
Dansk Vestindien, opdager man, at den strenge underordning af slaverne
i forhold til deres ejere ikke lykkedes i praksis. Slaverne anerkendte ikke
deres »sociale død«, men dannede deres eget interne samfund, baseret på
gensidige udvekslingsrelationer mellem individer og senere slægtsgrupper.
I løbet af slaveperioden opnåede dette slavesamfund en så høj grad af
autonomitet, at det truede det formelle kolonisamfunds håndhævelse af
4. Anders Bøgh: Magten i middelalderen. I Den jyske Historiker 42, 1987. s. 85-105. Her s.
88. Orlando Patterson: Slavery and Social Death. A Comparative Study. 1982. s. 38.
5. For en nærmere analyse af liminalitetsbegrebet, se Victor Turner: The Ritual Process.
Structure and Anti-Structure. 1969.
6. Igor Kopytoff: Slavery. I Annual Review of Anthropology 11, 1982, s. 207-230, og
Orlando Patterson (1982).
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de hvides magtposition. Dette afspejles bl.a. i den lange række vedtægter
og plakater, der blev udstedt i Dansk Vestindien for at kontrollere den
mere og mere uregerlige slavegruppe. Disse regulativer reflekterede der
for ikke så meget koloniherredømmets absolutte magt på øerne, men
derimod dets stigende afmagt. Jeg skal illustrere dette gennem en nærme
re analyse af St. Jan, der med sine 49 km2 (ca. som Fanø) var den mindste
af de tre tidligere dansk vestindiske øer, som også indbefattede St. Tho
mas (83 km2, ca. som Ærø) og St. Croix (212 km2, ca. som Møn)7.

Slaveri på St. Jan
St. Jan blev koloniseret i 1718 af plantageejere fra St. Thomas, da nye
opdyrkningsmuligheder var udtømt på St. Thomas, som var blevet koloni
seret allerede i 1672. Kort efter, i 1733, blev plantageproduktionen udvi
det yderligere ved koloniseringen af St. Croix. St. Jans ringe størrelse og
relativt dårlige betingelser for sukkeropdyrkning, grundet især i øens
bjergrige landskab og utilstrækkelige regnfald, betød, at denne ø kun var
af marginal økonomisk betydning for det danske kolonistyre. Alligevel
dominerede sukkerproduktionen indtil slaveriets ophør den økonomiske
og sociale struktur på øen. Omkring 1800-tallet, da opdyrkning af sukker
var på sit højeste, var der ca. 2.500 slaver på øen, hvoraf ca. 90% arbejde
de som markslaver på sukkerplantager8.
Der er rigeligt med vidnesbyrd i det dansk-vestindiske kildemateriale,
som viser, at de danske slaver blev udsat for den form for permanent,
institutionaliseret marginalitet, der beskrives for det vestindiske slaveri.
Et af de vigtigste dokumenter til belysning af slaverne er matriklerne, der
hvert år opregnede plantagernes økonomiske værdier med henblik på
beskatning. Her var der lister over alle plantagernes jordområder og op
dyrkning samt deres bestand af slaver og disses arbejdsduelighed. Slaver
nes betydning som privat ejendom fremgår også af ejendomsvurderinger
ne, hvor slaverne opregnedes som en del af plantagernes besætning sam
men med de øvrige dyr (køer, heste, muldyr og okser)9. Denne opfattelse
af slaverne som privat ejendom kom til udtryk i retssager omhandlende
overgreb på slaverne fra andre hvides side. Historikeren Poul Olsen har

7. Denne analyse er baseret på Karen Fog Olwig: Cultural Adaptation and Resistance on
St. John: Three Centuries of Afro-Carribbean Life. 1985.
8. Op. cit., s. 14.
9. Op. cit., s. 20.
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således fundet nogle sager om bortførelse af dansk-vestindiske slaver med
henblik på at sælge dem på den spanske naboø Puerto Rico, hvor bortfø
rerne blev straffet efter en bestemmelse om »grove tyverier« af »heste
eller stort kvæg på marken«10.
Det retslige og administrative systems definition af slaverne som privat
ejendom blev støttet af strenge sociale normer, der betragtede slaverne
som uværdigt selskab for de hvide. Enhver form for åben fraternisering
med slaverne medførte udelukkelse fra den hvide omgangskreds. En poli
tisag fra 1778 drejer sig således om et slagsmål, der opstod mellem delta
gerne i et aftenselskab på en af St. Jans plantager. Det opstod, da en
dansk løjtnant blev fornærmet over, at ingen ville danse med ham, fordi
han tidligere var blevet set ved et negerbal på plantagen11. Det var en
uskreven lov, som ikke behøvede nogen egentlig lovfæstning, at de hvide
ikke måtte gifte sig med sorte12, og da det var forbudt at have sexuel
omgang uden for ægteskabet, var ethvert sexuelt forhold til slaver ulov
ligt. Imidlertid var det stiltiende accepteret, at de hvide mænd brugte
slavekvinderne sexuelt, når blot det foregik diskret og ikke medførte no
gen social kontakt udover den rent kønslige. De sexuelle forhold til sla
vekvinderne kan da heller ikke siges at repræsentere nogen accept af
kvinderne som personer, men skal snarere ses som endnu et udslag af
slavernes tingsliggørelse. Børn tilhørte altid moderens ejer og gled derfor
ubemærket ind i besætningen på dennes plantage - især efter at det i
slutningen af 1700-tallet blev besluttet, at faderens navn ikke skulle opgi
ves, når mulatbørn blev døbt13. Det var derimod noget mere problema
tisk, hvis hvide kvinder havde sexuel omgang med slaver, fordi det ville
medføre, at deres eventuelle børn skulle accepteres i moderens familie.
De få gange, det skete, kom sagen for retten, og kvinden blev tildelt hård
straf. Da for eksempel Anna De Kooningh, datter af en plantageejer på
St. Jan, fødte et mulatbarn, blev hun dømt til landsforvisning fra kolonien
og »forbrudt aid dend Capital« hun besad14.
Den strenge sociale adskillelse mellem slaver og frie blev retfærdiggjort
af racistiske fordomme mod slaverne. Den danske embedsmand Reimert
Haagensen skrev i 1758 om slaverne, »... at deres sorte Hud vidner om
deres Ondskab og at de ere destinerede til Trældom saaledes de ingen
10. Poul Erik Olsen (1983), s. 307.
11. Karen Fog Olwig (1985), s. 20.
12. C. G. A. Odendorp: Historiska Beskrifting över Evangeliska Brødernas missionsarbete
paa Caraibiska öerne St. Thomas, St. Croix och St. Jan. 1786, s. 240.
13. Poul Erik Olsen (1983), s. 311.
14. Karen Fog Olwig (1985), s. 21.
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Frihed bør have ...«, og den dansk-vestindiske plantageejer Johan Lo
rentz Carstens sammenlignede slavernes udseende og levevis med dyrenes
og skrev f.eks. om deres kønslige samvær, at den »største deel af Slaverne
formisker sig med hinanden, hvor de kommer, lige som U-mælende Bæ
ster ...« Slavernes afrikanske kultur blev beskrevet som »vild,« »morder
agtig« og »diævleagtig«15, og slaveejerne søgte da også at fjerne alle spor
af afrikansk kultur. De nysankomne afrikanske slaver blev blandet med
slaver fra mange forskellige områder, så de ikke kunne videreføre deres
kulturelle traditioner og var afskåret fra at tale deres eget sprog. En
trænet slave blev sat til at oplære den nye, som ofte blev tildelt et nyt, helt
anonymt navn, f.eks. navnet på den måned eller ugedag slaven ankom til
Vestindien16.
Denne tingsliggørelse af slaverne skulle gøre det muligt at retfærdiggøre
brugen af afrikanerne som slavearbejdskraft. Den var et led i en under
trykkelsesideologi, som europæerne skabte overfor de sorte. Beskrivelser
af plantagedriften i Dansk Vestindien i det 18. århundrede dokumenterer
da også samstemmende, at plantageøkonomien var baseret på en umenne
skelig slavearbejdsdag på ca. 12 timer 6 dage om ugen bestående udeluk
kende af fysisk hårdt arbejde for hovedparten af slaverne. En nærmere
granskning af plantagesamfundet på St. Jan afslører imidlertid, at denne
brug og opfattelse af slaver som dyrisk arbejdskraft stødte på store proble
mer i det virkelige liv. En journal fra Carolina plantage fra årene 1766-67
viser f.eks., at der ud af plantagens voksne arbejdskraft på ca. 90 var
mindst 20, som ikke kunne bruges i driften. Mellem 7 og 21 slaver var syge
året rundt, mellem 1 og 8 var maroner, dvs. bortløbne, og 10-11 var
manqueroner, dvs. for gamle eller svagelige til at udføre noget arbejde.
Klassifikationen og brugen af slaver som arbejdsdyr var tydeligvis ikke
realiserbar i det daglige liv. Ikke bare kunne slaverne lægge sig syge, og
det var ikke altid muligt at skelne mellem dem, der virkelig var syge, og
dem, der foregav at være det, men de havde det også med at løbe bort i
længere tid ad gangen. Som regel opholdt de sig i de skovklædte, bjergrige
områder, hvor det var vanskeligt at opspore dem, og det var ikke usæd
vanligt, at de var væk i flere måneder ad gangen17. De mange manquero15. Op. cit., s. 51. J. L. Carstens: En Almindelig Beskrivelse om alle de Danske, Americanske eller West-Indiske Ey-Lande. Dansk Vestindien for 250 år siden. 1981, (opr. Uger
ne)., s. 90 og 94. Se også C. G. A. Oldendorp (1786).
16. Karen Fog Olwig: »Rig som en vestindisk planter«. I Jordens Folk 9, 1984, s. 31-38., og
Karen Fog Olwig: Masters and Slaves on Eighteenth-Century St. John, i Ethnos 3-4,
1985, s. 214-230.
17. Karen Fog Olwig (1985), s. 24.
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ner frembød også et problem. Havde slaverne virkelig været betragtet som
blot en del af besætningen, burde de være blevet aflivet, når de ikke
længere havde nogen økonomisk værdi for plantagen og ovenikøbet kun
var til byrde. At over 10% af de voksne slaver levede som uarbejdsdygtige
viste, at slaveejere trods alt anerkendte dem som mennesker og lod dem
leve, selv om de var uproduktive18.
Det var netop plantageejernes anerkendelse af slavernes menneskelige
egenskaber, der i det lange løb kom til at true slavesystemet mest. Det var
plantageejernes pligt at sørge for, at slaverne, deres private ejendom, blev
vedligeholdt - det vil sige på kort sigt, at de skulle have den daglige føde,
og på længere sigt, at de gamle, udslidte slaver skulle erstattes af nye
slaver. Hvis slaverne skulle bevare deres status som socialt død, privat
ejendom, måtte plantageejerne sørge for den daglige føde ved at give
slaverne foder hver dag. Det var imidlertid en dyr løsning, og mange
plantageejere foretrak at lade slaverne opdyrke deres egne køkkenhaver
på den jord, der ikke var egnet til stordrift. På St. Jan, hvor der var meget
marginal jord, udviklede slaverne efterhånden deres egne småbrug, hvor
de genetablerede opdyrkningsmetoder og handelstraditioner, som de
kendte fra Afrika. Køkkenhaverne blev opdyrket som svedjebrug efter
»intercropping« system, dvs. at flere forskellige afgrøder blev plantet sam
men efter bestemte metoder. I starten havde slaverne kun søndag og
middagspausen til deres rådighed, men det blev efterhånden almindeligt,
at slaverne fik lørdag eftermiddag fri udenfor sukkerhøstperioden, så de
kunne have mere tid til deres køkkenhaver. Hvis det ikke var for tørt,
kunne slaverne producere et overskud, som blev udvekslet med andre på
St. Jan, eller markedsført på St. Thomas. Plantageejerne og de admini
strative myndigheder valgte så vidt muligt at ignorere denne handel, men
måtte i konkrete sager belæres om, at der var et omfattende økonomisk
system, som de havde kun liden kontrol med - og som de efterhånden var
helt afhængige af19.
1 1700-tallet vedligeholdt plantageejerne slavebestanden dels ved at im
portere nye slaver fra Afrika, dels gennem børnefødsler blandt slaver. Da
den transatlantiske slavehandel blev standset i 1808, kunne slavebestan
den kun reproduceres gennem sådanne børnefødsler. Et slavebarn tilhør
te, som sagt, altid moderens plantage, og slavegruppen på de forskellige
plantager blev efter nogle generationer et stort netværk af matrilaterale
18. Carolina Plantagejournal 1766-67, Westindische Besitzungen (Carolina, La Grange,
Princesse) 1767-1863. Schimmelmann Archiv Arhrensburg. Landesarchiv, Schleswig.
19. Karen Fog Olwig (1985), s. 46-55.
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slægtskabsforbindelser 20. Slægtsbåndene bredte sig gradvis mere og mere,
og det ser ud til, at mens mange slaver valgte partner indenfor den samme
plantage i de første år af slaveriet og etablerede familier gennem mand
kone forholdet, blev det mod slutningen af slaveriet mere almindeligt at
vælge partner udenfor plantagen, hvor slægtskabet var mindre udbredt.
Det medførte igen, at mand-kone forholdet var mindre væsentligt i det
daglige liv i forhold til den matrilaterale slægt, som man var omgivet af
hver dag. De store familienetværker, typisk bestående af matrilaterale
slægtninge indenfor plantagen, patrilaterale slægtninge og mere eller min
dre permanente parforhold udenfor, skabte et fællesskab blandt slaverne,
som var præget af egalitære og gensidige relationer af ret og pligt21. Gen
nem dette fællesskab ophævede slaverne deres natale fremmedgørelse og
sociale død og skabte grobund for en social og kulturel autonomitet, der i
det lange løb blev en trussel mod plantagesamfundet.
Politiprotokollerne fra St. Jan - varetaget af landfogeden som i sin
person samlede alle danske funktioner på øen - viser, hvordan den afrocaribiske kultur kom mere og mere i konflikt med kolonisystemet. Selve
plantagestrukturen, hvor en eller to hvide, eventuelt plantageejeren og
forvalteren, skulle styre en slavebestand på over 100, kunne kun fungere,
hvis slaverne var isolerede væsener, der havde ringe kontakt med hinan
den og stod i et direkte afhængighedsforhold til de hvide, eller alternativt,
hvis der var opbygget et hierarki blandt slaverne, hvor lederne acceptere
de de hvides autoritet. Ingen af delene lykkedes. På hver plantage var der
et vist hierarki med markslaverne i bunden under ledelse af driveren eller
»bombaen«. Over markslaverne var husslaverne, hvoraf mange var farve
de, dvs. afkom af sort-hvide forhold, og håndværksslaverne stod også højt
i hierarkiet. Det var derfor almindeligt, at respekterede håndværksslaver
og bombaer havde en ledende position i slavehierarkiet og fik tildelt særli
ge privilegier af plantageejerne så som en flaske rom hver søndag eller ret
til at bruge andre slaver i deres køkkenhaver ved særlige lejligheder22.
Men dette hierarki blev i vid udstrækning undermineret af de store, vidtforgrenede, egalitære familienetværker, som gik på kryds og tværs af
hierarkiet, og som gjorde det svært for f.eks. de hvide og bombaerne at
opretholde deres magtposition på plantagerne. Da f.eks. en driver på en
20. En introduktion til antropologisk slægtsskabsterminologi findes i Robin Fox: Kinship
and Marriage. 1967.
21. Karen Fog Olwig (1985), s. 69-80.
22. Carolina Plantagejournal 1766-67. Schimmelmann Archiv Ahrensburg. Landesarchiv,
Schleswig, og Landfogeden på St. Jan 31. Politijournal 1829-36, 24. april 1835. Vestindi
ske Lokalarkiver, Rigsarkivet.
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plantage begyndte at piske en slavinde, fordi han ikke kunne få hende til
at efterfølge hans ordre, slog hun »ham i Struben og begyndte et Slagsmaal med ham, hvorunder hendes broder Johannes kom hende til Hjælp«.
Også de hvides autoriet blev udfordret af slaverne, da f.eks. en plantage
forvalter slog slavinden Kitty, fordi hun havde svaret ham igen, kom
Kittys bror Caron hende straks til undsætning og spurgte forvalteren»hvor
han havde turdet lægge Haand paa hans Søster«23.
De to danske slavelove fra 1733 og 1755, og de mange politiplakater og
særlige forordninger, der blev udstedt i Dansk Vestindien som et supple
ment til Danske Lov, reflekterer denne konflikt mellem slavernes offi
cielle position som deres ejeres private ejendom uden selvstændig eksi
stens og deres reelle position som selvstændigt handlende mennesker, der
var godt i gang med at skabe et alternativt samfund, som underminerede
deres officielle status. Slaveloven fra 1733 søgte at udrydde den afrikanske
kultur med forbud mod »negerinstrumenter« ved danse og begravelsesri
tualer, og hekseri (»obeah«) var ligeledes strengt forbudt. Slavernes mar
kedssystem søgtes kontrolleret ved, at slaver skulle have tilladelse fra
deres ejere til at sælge varer ved markedet, og ingen plantageslave måtte
opholde sig i byen efter at aftensignalet var givet24. Guvernementsregler
fra midten af 1700-tallet fastsatte fængselstraffe for hvide, der drak og
spillede med slaver, og slavekvinder måtte ikke være i en hvid mands
værelse om natten medmindre det var i uskyldigt ærinde. Slaver måtte
ikke eje ølstuer25. Slaveloven fra 1755 gav for første gang slaverne visse
rettigheder, idet den krævede, at plantageejerne skulle give slaverne et
vist kvantum føde om ugen og ikke måtte give dem ekstra fritid i stedet for
føde. Den ønskede også, at slaver skulle have mulighed for religiøs in
struktion, endda lære at læse biblen, men de måtte ikke gå i kirke undta
gen som tjener for en hvid. Slaver måtte gifte sig, efter at have fået deres
ejeres samtykke, og børn måtte ikke skilles fra forældre ved salg. Som
privat ejendom kunne slaverne ikke selv eje noget i princippet, men kun
ne sættes fri af deres ejere. Denne lov søgte også at begrænse slavernes
adfærd, idet den forbød slaver fra forskellige plantager at mødes til bryl
lupper eller andre festligheder, og slaver skulle have tilladelse til at sælge
deres varer privat eller ved markedet26. Denne slavelov kan betragtes som
23. Landfogeden på St. Jan. 32. Politijoumal 1836-40, 20. juni 1838, og 39. Politiprotokol
1818-25, 25. maj 1824. Rigsarkivet.
24. Neville Hall: Slave Laws of the Danish Virgin Islands in the later Eighteenth-Century i
V. Rubin & A. Tuden (ed.): Comparative Perspectives on Slavery in New World Planta
tions. I Annals of the New York Academy of Sciences, 292. 1977, s. 174-186.
25. Neville Hall (1977), s. 175 f.
26. Op. cit., s. 176 ff.
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et forsøg på at bremse slavernes voksende selvstændighed ved at stille
visse krav til deres ejere og begrænse slavernes frihed og omvende dem til
lydige, kristne slaver. Den var imidlertid alt for vidtrækkende for planta
gesamfundet, og den blev ikke taget i anvendelse.
Mens slaverne ikke fik nogen rettigheder, blev der derimod i de følgen
de år vedtaget en lang række forordninger, der søgte at kontrollere dem: i
1759 blev der f.eks. indført begrænsninger på slavebesøg mellem planta
gerne, også når det drejede sig om partnere; det blev forbudt at være
omvandrende julesangere, salg af rom til slaver blev gjort ulovligt, og i
1774 blev slavernes begravelsessammenkomster forbudt27. Forordninger
ne lader til at have haft begrænset effekt, da der blev udstedt flere efterføl
gende regulativer for at standse samme »uskikke«, især slavers sammen
komster og uofficielle salg af varer.
1 1800-tallet skiftede det danske kolonistyre gradvis kurs overfor slaver
ne, efter min mening i erkendelse af at slaverne ikke længere kunne
administreres og kontrolleres, som om de ikke var andet end socialt død
privat ejendom, og der blev gennemført nogle forordninger, som skulle
give slaverne visse rettigheder. I 1817 indførte man de regulativer vedrø
rende regelmæssige mad- og tøjrationer til slaver, der var indeholdt i 1755loven. Det skete også i lyset af, at slavebefolkningen havde haft svært ved
at reproducere sig selv, efter at den afrikanske slavehandel var standset i
1808. I 1830 tillod man slaver at give vidnesbyrd ved retten, hvis de var
døbt og forstod den hellige eds betydning. Det skete især, så slaver kunne
vidne imod hinanden, da det havde vist sig umuligt at gennemføre visse
sager mod slaver, fordi der kun var slavevidner. I 1834 blev der indført
krav om slavernes boligstandard, og slaverne fik formel ejendomsret over
deres besiddelser, hvilket de iøvrigt hele tiden havde haft i praksis. Slaver
måtte kun straffes i begrænset omfang af deres ejere, og alle større sager
skulle høres for landfogeden. I 1838 blev det forbudt at sælge børn på
under 10 uden deres forældres samtykke, og i 1839 besluttedes det, at
slavebørn skulle have mulighed for at gå i skole. 1 1843 blev arbejdsdagen
for slaverne forkortet og gravide og ammende kvinder fik særlige privilegier28.
Disse forordninger passiviserede på ingen måde slaverne, men lader
snarere til at have opmuntret dem til at skabe større pres mod plantagesy
stemet, og i de sidste årtier af slaveriet indbragte de en lang række klager
til landfogeden. Da f.eks. en slave døde pludseligt, kort efter at hun var
blevet afstraffet, forlod alle slaverne marken i samlet flok for at klage til
27. Op. cit., s. 179 f.
28. Karen Fog Olwig (1985), s. 29-32.
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landfogeden - hvilket de dog ikke fik noget ud af29. Bedre gik det for tre
»frugtsommelige fruentimmere«, som fik medhold i deres klage over at
være blevet mishandlet30. De uoverskuelige konsekvenser af at give sla
verne lovmæssige rettigheder kommer tydeligt frem i et brev skrevet af
dommer H. H. Berg på St. Thomas, som ejede flere plantager på St.
Thomas og St. Jan:
Whatever the Master formerly did from kindness to his people was made a legal
obligation although no law was needed to that effect. Thus nobody thought of
taking away his slaves’ property, nobody thought of refusing their slaves, who had
conducted themselves well, their usual Cristmas presents, flour and pork. Hardly
any refused to sell a slave who deserved it for his freedom, and many masters of
their own accord gratified their slaves with a free Saturday even unasked for, when
they had worked well during the week. All these favors were done away with - law
made it the Masters’ bound-in duty, and instead of gratitude you heard the Neg
roes say: ‘de debil thank Massa for de, de no be di General do ha order di’. Public
authority both plunged and crept in betwixt master and slave, the bonds of affec
tion, or respect, of subordination were servered and - we now have the effect, ruin
staring us in the face31.

Samtidig med at slaverne blev mere og mere ukontrollable, var der opstå
et en fri farvet gruppe, de »frikulørte«, som faldt helt udenfor systemet.
De mange forhold mellem hvide og sorte havde efterhånden resulteret i,
at der blev født en del mulatslaver. Det var almindeligt, at de blev benyt
tet til det lidt lettere husarbejde, og i visse tilfælde valgte den hvide far at
frikøbe slavebørnene. Desuden var der en del slaver, som havde købt
deres egen frihed gennem indtægter, de havde haft ved salg af varer ved
markedet eller ved at tage arbejde i deres fritid. Det var især håndværks
slaver, der havde disse muligheder. På St. Thomas, der var helt domineret
af den store havneby Charlotte Amalie, og hvor plantagesystemet var
svagt udbygget, var den frikulørte befolkning efterhånden større end sla
vegruppen. Disse frie havde indtil 1830erne meget begrænsede rettighe
der, bl.a. kunne de ikke få borgerbrev og var således afskåret fra at være
selvstændigt erhvervsdrivende. I deres usikre status var de en mere og
mere truende gruppe, der kunne volde kolonistyret store problemer, hvis
de allierede sig med slaverne. I 1834 gennemførtes en lov, der gav de
frikulørte mulighed for at få ligeberettigelse med hvide. På denne måde
29. Landfogeden på St. Jan. 39. Politiprotokol 1818-25, 24. juni 1834. Rigsarkivet.
30. Landfogeden på St. Jan. 34. Politijournal 1845-47, 26. marts 1845.
31. Karen Fog Olwig (1985), s. 40.
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søgte man at skabe et nyt samfundshierarki bestående af de få hvide på
toppen, den noget større frikulørte befolkning i midten og i bunden den
store sorte befolkning.
I det lange løb lykkedes det ikke at bevare slaveriet på de dansk
vestindiske øer. Slaverne var mere og mere opsætsige mod de lokale
myndigheder, og i de sidste 14 år af slaveriet flygtede et stort antal til de
britiske øer, hvor slaveriet var blevet ophævet allerede i 1834. Det hele
kulminerede, da slaverne på St. Croix gjorde oprør i 1848, hvilket ledte
generalguvernøren til at udstede en generel emancipationserklæring. Selv
om det var en dansk embedsmand, der rent formelt frigav slaverne, var
det måske nok slaverne, der i virkeligheden havde frigivet sig selv. Gen
nem deres voksende økonomiske selvstændighed og deres stærke sociale
fællesskab havde de effektivt ophævet deres »sociale død« og institutiona
liserede marginalitet. De tvang myndighederne til at anerkende deres
eksistens, og da det vørst var sket, var en udvikling sat i gang, som ikke
kunne kontrolleres, som dommer Berg da også gjorde opmærksom på.

Efter friheden
Ved slaveriets ophævelse var de tidligere slaver lige pludselig blevet lige
stillet med resten af den frie befolkning rent formelt. Det var en helt
uholdbar situation fra den hvide befolknings synspunkt. Landfogeden på
St. Jan imødegik dette problem ved resolut at indføre den danske tyende
lovgivning på øen. (Det samme skete iøvrigt på de andre øer). St. Jan
landfogeden reagerede så hurtigt, fordi han frygtede at det svage planta
gesamfund på St. Jan skulle gå helt i opløsning. Plantagerne var ikke så
økonomisk velfunderede som på St. Croix, hvor betingelserne for sukker
dyrkning var bedre, og slaverne på St. Jan havde i deres voksende fritid
levet som småbønder. Et par dage efter at emancipationserklæringen var
blevet forkyndt på St. Jan, krævede landfogeden derfor, at de frigivne
skulle fæstes til deres tidligere ejere mod en beskeden løn, og at de ikke
måtte forlade deres tjeneste, før deres kontrakter udløb. Han forbød også
bådførere at medtage passagerer uden landfogedens tilladelse. På denne
måde søgte han at undgå, at de frigivne forlod øen og slog sig ned på de
nærliggende engelske Jomfruøer, hvor sukkerdyrkning var helt ophørt, og
de frie havde dannet deres eget bondesamfund. Det blev også forbudt at
udstykke plantager i små jordlodder til de frigivne, så de ikke skulle købe
egen jord, hvor de kunne leve som småbønder. Da et stort antal frigivne
ansøgte om at flytte fra plantagerne ved de første kontrakters udløb, blev
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det nægtet dem, og de blev tvunget til at blive på plantagerne. De frigivne
begyndte da at flygte fra St. Jan, og i de første årtier efter slaveriets ophør,
blev befolkninen mere end halveret.
Efter at en orkan havde hærget øen i 1860erne og beskadiget mange af
plantagebygningerne, opgav de sidste sukkerplantager driften - dels på
grund af mangel på arbejdskraft, dels på grund af faldende sukkerpriser. I
begyndelsen af 1870erne blev tyendeloven da ophævet, og de frigivne
kunne købe deres egne jordlodder, hvor de kunne slå sig ned. I slutningen
af 1800-tallet flyttede så godt som hele den resterende del af befolkningen
fra plantagerne ud på deres egne jordlodder - hvor beskedne de end var og det gamle plantagesamfund omdannedes til et samfund af småbønder,
der levede af at opdyrke jorden, fiske, brænde trækul, suppleret af perio
disk lønarbejde på de resterende plantager, der blev omdannet til kvæg
drift32. Det koloniale retssystemet blev nu varetaget af politimestrene,
som kunne afgøre alle sager, hvor straffen var op til et års offentligt
arbejde. Der blev aldrig udarbejdet en ny lovgivning for de vestindiske
øer, og Christian den Femtes Lov blev ved med at være gældende33. På St.
Jan var det landfogeden, der forestod rettergangen.
Nu kunne man tro, at der ikke var særlig mange sager ved retten, i og
med at St. Jan nærmest var blevet omskabt til et afro-caribisk bondesam
fund. I slutningen af den danske periode var landfogeden og herrnhutterpræsten i lange perioder de eneste hvide på øen, idet mange plantageejere
boede på St. Thomas. En del plantager var også overgået til lyskulørte,
hvoraf en del kom fra den britiske naboø Tortola. Man kunne således
forestille sig, at St. Jans befolkning levede deres egen tilværelse helt
udenfor den danske lov og ret. Det var imidlertid langt fra tilfældet,
tværtimod var der en stadig strøm af klager til landfogeden, som vedrørte
ikke bare forhold mellem plantageejere (eller forvaltere) og arbejdere,
men også sager mellem St. Jan bønderne. Det virker, som om selv de mest
ubetydelige uoverensstemmelser medført en klage til landfogeden. I en
sag fra 1884 klager Lucy Francis f.eks. over, at Henritte Williams har
misbrugt hendes tilladelse til at hente vand fra hendes brønd ved at give
noget af vandet videre til en af Lucy Francis’ uvenner, hvorfor de kommer
op at skændes. Sagen ender i forlig - de lover at holde fred34. En anden
sag fra samme år handler om nogle skældsord, der er blevet sagt - de
implicerede får en advarsel. En tredje sag også fra 1884 handler om nogle
32. Op. cit. s. 82-99.
33. Poul Erik Olsen (1983), s. 316 ff.
34. Landfogeden på St. Jan. 54. Politiprotokol 1883-85, 27. aug. 1884. Rigsarkivet.
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løsslupne dyr, som er kommet ind på en andens jord, hvorfor der kræves
erstatning. Den bliver betalt ved rettens hjælp35. Disse sager giver indtryk
af, at St. Jan-folkene er umådeligt trættekære og ærgerrige, og kun kan
enes ved landfogedens hjælp.
Denne situation hænger nøje sammen med bondesamfundets sociale
struktur, som hvilede på de omfattende, egalitære familienetværker, der
oprindelig opstod under slaveriet. St. Jan-folkenes indbyrdes relationer
var således bygget op omkring gensidige udvekslingsrelationer omfatten
de næsten alt lige fra adgang til jord, arbejdskraft, børn, fødevarer og
andre goder, og de blev styret af en etos af gavmildhed - eller »givishness«
som de kaldte det - som gav ære og prestige. Man gav, hvad man kunne
give, mens man var i stand til det, i forventning om, at man så også fik
noget, når man senere kunne have brug for det. Dette udvekslingssystem
fungerede blandt ligestillede og tålte ikke nogen form for hierarkisering36.
St. Jan folkene havde altså ikke nogen intern lederfigur, der kunne mægle
i stridigheder, der opstod bl.a., når andres generøsitet blev misbrugt,
hvilket f.eks. skete i striden om brønden. Samtidig tillod den uformelle,
egalitære struktur ikke, at der var længerevarende stridigheder, som kun
ne medføre opsplitning af samfundet. St. Jan-folkene benyttede derfor en
udenforstående, landfogeden eller den herrnhutterske præst, til at holde
fred med hinanden. På denne måde var det afro-caribiske bondesamfund
på St. Jan afhængigt af, at der var eksterne myndigheder på øen. Men dets
særlige, egalitære karakter skyldes måske netop, at det er opstået indenfor
et kolonisystem, der behandlede slaverne som individualiserede enheder i
plantagens besætning og ikke anerkendte nogen interne afro-caribiske
autoritetsfigurer af frygt for, at det kunne medføre oprør mod plantagesy
stemet.
Der er ingen tvivl om, at landfogedretten på St. Jan var ment som det
danske kolonistyres forlængede arm, der skulle varetage de danske inter
esser på øen og bl.a. sørge for, at de sidste plantager på øen fungerede så
godt som muligt. Men det danske kolonistyre (og plantagestrukturen) var
meget svag på øen, og landfogeden spillede en så ringe rolle fra kolonisty
rets synspunkt, at landfogedembedet mod slutningen af den danske perio
de blev besat med en læge, da man mente, der var mere brug for en sådan
på øen. Landfogedembedet var i virkeligheden blevet overtaget af den
afro-caribiske befolkning og indrulleret i deres system, der manglede en
35. Landfogeden på St. Jan. 54. Politiprotokol 1883-85, 17. nov. og 2. dec. 1884. Rigsar
kivet.
36. Karen Fog Olwig (1985), s. 131-159.
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mægler eller dommer i deres interne konflikter. Og landfogeden var netop
acceptabel, fordi han ikke havde nogen reel, men kun symbolsk magt i det
lille øsamfund. Selv om den dansk-vestindiske retshistorie handler om den
hvide mands ret, var denne ret, i hvert fald på St. Jan, inkorporeret i et
afro-caribisk samfund på en helt anden måde, end den danske kolonimagt
havde tiltænkt den. Respekten for den danske ret var, med andre ord,
ikke blot et udtryk for den hvide mands magt.
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Italien fra fascisme til demokrati
Kontinuitet, nydannelser og problemer omkring
overgangen fra fascisme til demokrati i Italien
1943-1948
Af Nils Arne Sørensen
De 5 år fra 1943 til 1948 var en meget kaotisk periode i Italiens
historie. Nils Arne Sørensen giver i artiklen en indgående skildring
af periodens politiske omskiftelser og sætter dem ind i en større
italiensk sammenhæng. Det brud med fascismen, som fandt sted i
årene 1943-45, var ikke skarpere end at arven fra fascismen på
mange måder prægede livet i efterkrigstidens Italien, hvis modsæt
ningsfyldte karakter understreges i artiklen.

Perioden fra juli 1943 til april 1948 hører til de mest dramatiske i Italiens
ellers alt andet end stilfærdige historie. På mindre end fem år gennemleve
de italienerne fascismens fald, en tysk besættelse, en voldsom modstands
kamp, en befrielse, et allieret besættelsesstyre, monarkiets afskaffelse,
demokratiets genindførelse, evindelige regeringskriser og et ophedet poli
tisk klima, der kulminerede i valgkampen i foråret 1948, og endelig valget
den 18. april 1948, som resulterede i en overvældende sejr for de kristelige
demokrater.
Ikke overraskende har udviklingen i disse år da også afstedkommet et
hav af publikationer. Fra det journalistiske over erindringslitteraturen til
historiske analyser. Alligevel er perioden langt fra fyldestgørende behand
let. Det er der flere grunde til.
For det første genfindes årenes modsætninger i hovedparten af litteratu
ren. Og vel at mærke ikke kun i form af det analyserede objekt, men også
i de analyserende subjekter. At det gælder for journalistik og memoire
litteratur er indlysende; men det er også tilfældet for de historiske analy
ser. Vandt de kristelige demokrater kampen om vælgerne, så vandt ven
strefløjen til gengæld kampen om de intellektuelle, historikerne indbefat
tet. Det smittede af på de analyserede emner: i de første tre årtier efter
krigen var emnet over alle den af venstrekræfterne dominerede mod
standskamp, La Resistenzax. Men også i den generelle tolkning af perio1. For en oversigt over den litteratur, se artiklerne i Revue d’histoire de la deuxieme guerre
mondiale, nr. 92, 1973.
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den, der i udpræget grad blev set i sort-hvidt. På den ene side bærerne af
modstandskampens reformhåb. På den anden »forræderne«, der havde
ansvaret for, at Italiens efterkrigstidshistorie skulle leves i kapitalismens
grå tristesse2. Sådanne tolkninger, om end i en smule fortyndede udgaver,
møder man stadigvæk3; men generelt har den almindelige afideologisering
af det italienske samfund gennem det sidste årti også sat sine tydelige spor
blandt historikere. Langsomt, men sikkert er den anden italienske efter
krigstid således ved at blive nybehandlet i empiritunge studier.
Til dette historiografiske kompleks skal lægges et andet. Nemlig de
sidste 15 års nytolkning af den fascistiske periode, der har haft Renzo De
Felice som den drivende og meget omdiskuterede kraft. Trods de sidste
par års relative stilstand i debatterne om fascismen er diskussionen langt
fra afsluttet. Men nytolkningen er så fremskreden, at den også må få
indflydelse på studiet af efterkrigstiden.
I det følgende vil jeg diskutere en række af de fortsat åbne spørgsmål i
den umiddelbare italienske efterkrigshistorie. Spørgsmål, der for manges
vedkommende fortsat er så åbne, at svarene nødvendigvis må blive forelø
bige. Spørgsmålene handler især om periodens politiske historie og kred
ser om brud, nydannelser og kontinuitet. Men indledningsvis skal først en
række af fascismens væsenstræk ridses op. Det er nemlig som anført en
væsentlig forudsætning for at kunne stille spørgsmål til efterkrigstiden.

Fascisme og national integration
Ser man bredt på europæisk historie i sidste halvdel af forrige århundrede,
er et fællestræk ved de fleste lande bestræbelserne på at integrere befolk
ningerne i nationstaternes liv. Til det formål anvendte magthaverne en
imponerende bred vifte af midler. Der blev indført nationale helligdage,
rejst nationale monumenter, gjort forsøg på en forholdsvis systematisk
politisk indskoling via skolereformer og værnepligt, og den tidlige so
ciallovgivning kan også ses i dette lys. Det formentlig bedst undersøgte
eksempel er den 3. franske republik, som søgte at sikre en folkelig kon
sensus gennem en omfattende offentlig brug af nationale og republikanske

2. Et prægnant eksempel er den kommunistiske historiker og politiker, Luigi Longos arti
kel, »Chi ha tradito la Resistenza« (»Hvem har forrådt modstandskampen«) fra 1975.
Artiklen er optrykt i L. Longo: Continuitå della Resistenza, Torino 1977.
3. F.eks. hos G. Candeloro: Storia delV Italia moderna, bd. XI, Milano 1986.

Italien fra fascisme til demokrati

403

symboler og ritualer (Marseillaisen, den 14. juli o.s.v.), og - hvad der
givetvis var nok så vigtigt - gennem Jules Ferrys skolereformer4.
Er Frankrig det klassiske eksempel på denne proces, aspirerer Italien til
titlen som den klassiske undtagelse. Den italienske samling i 1860erne var
en samling fra oven, og denne elitære karakter blev fastholdt af den nye
nationstats politiske elite, der tydeligvis betragtede det altovervejende
befolkningsflertal som undersåtter og ikke som potentielle borgere.
Med enkelte undtagelser, hvoraf mindesmærket for Victor Emanuel
nær Piazza Venezia i Rom er den kendteste, rejstes der ingen nationale
monumenter. Ej heller introduceredes folkelige ritualer omkring nationa
le helligdage, og ikke en gang indlysende påvirkningsapparater som skole
og hær gjorde man meget ud af5.
Konsekvensen heraf blev tydelig, da Italien i 1915 gik ind i 1. Verdens
krig. Selv om man i Italien let finder paralleller til den engelske digter,
Rupert Brookes krigsbesyngende sonetter, så leder man forgæves efter et
sidestykke til de godt 2 mio. engelske arbejdere, der frivilligt meldte sig til
krigstjeneste.
I en bredere forstand møder man ikke i Italien den krigsbegejstring,
man kender fra andre lande. Tværtimod gik den dominerende offentlige
stemning fra ligegyldighed til krigsmodstand, hvis man skal tro de fortroli
ge månedsrapporter, som præfekterne, de italienske amtmænd, i april og
maj 1915 sendte til deres overordnede i indenrigsministeriet i Rom6.
Et lignende billede finder man i en stor del af den litteratur, der ud
sprang af krigsoplevelsen. Her støder man igen og igen på betoningen af
den manglende nationalbevidsthed blandt flertallet af soldaterne. F.eks.
hos den national-revolutionære fusentast, Curzio Malaparte, hos den ka
tolske feltlæge, padre Gemelli, den engelske historiker G. M. Trevelyan og
den amerikanske ambulancechauffør, Ernest Hemingway. Men også hos
korporal og journalist, Benito Mussolini, og en række nationalistiske og
nationalsyndikalistiske studenter og unge intellektuelle, der senere skulle
blive vigtige medlemmer af den fascistiske elite7.
4. Det klassiske værk om denne proces er E. Weber: Peasants into Frenchmen, Stanford
1976. Temaet er også den - desværre noget flimrende - røde tråd i Den jyske Historiker,
38-39, 1986, der er et temanummer om fransk politisk kultur.
5. De manglende integrationsbestræbelser er analyseret i N. A. Sørensen: »Fare gli italiani
- politisk integration som et problem i Italiens historie 1860-1948«, i Den jyske Histori
ker, 47, 1988 (i trykken).
6. Rapporterne er optrykt i B. Vigezzi: »Le »radiose giornate« del maggio 1915 nei rapporti dei prefetti«, i Nuova Rivista Storica, 43 og 44, 1959 og 1960.
7. Jvf. analysen i T. B. Olesen & N. A. Sørensen: En analyse af den italienske samfundsfor
mation 1914-1947 med særligt henblik på fascismen, upubl. licentiatafhandling, Historisk
Institut, Aarhus Universitet 1987, s. 184ff.

404

Nils Arne Sørensen

Samtidig var det netop i løbet af krigen, at de fremtidige fascister opda
gede italienerne. Mødet med de almindelige italienere og ønsket om at
opdrage dem til at indtage deres retmæssige plads i det italienske samfund
var en oplevelse, der bedst kan kaldes en åbenbaring - og selvfølgelig ikke
en åbenbaring, der kun viste sig for de kommende fascister. Den kan
følges fra skyttegravsaviser, over de i årene 1919-21 talrige veterantids
skrifter og ind i fascismen, hvor den kan lokaliseres i flere af bevægelsens
strømninger, om end klart bedst artikuleret af de intellektuelle, der fra
1923 samledes om Giuseppe Bottais tidsskrift, »Critica Fascista«8.
Således blev krigen eller rettere krigsoplevelsen af fundamental betyd
ning for det ene felt, hvor den fascistiske påstand om at være revolutionær
kan siges at være holdbar. Nemlig i det ambitiøse forsøg på, langt om
længe, at skabe italienere, om end »alla fascista« eller, som Mussolini
normalt udtrykte det, at skabe »l’uomo nuovo«, det nye menneske9.
I denne bestræbelse anvendte det fascistiske styre en lang række instru
menter, både gammelkendte og nye, som jeg i det følgende kun kort kan
skitsere.
I det fascistiske tyve år fik Italien langt om længe sine nationale monu
menter - og masser af dem. Nogle af disse monumenter var åbenlyst
fascistiske, mens andre var nationalistiske i bredere forstand, både hvad
angår indskrifter og æstetisk formsprog.
Den samme dobbelthed går igen i de ny indførte nationale festdage.
Den 27. april fejredes offentliggørelsen af det fascistiske »Carta del Lavoro«, mens f.eks. den 4. november markerede Italiens sejr i 1. Verdens
krig. Hertil kom styrets systematiske forsøg på at indføre fascistiske og
nationalistiske elementer i traditionelle, lokale folkefester.
Til rækken af gammelkendte midler må man også lægge, at skolerefor
mer og ikke mindst nye skolebøger sikrede en massiv indlæring af norma
tive værdier som militarisme og en glødende, aggressiv nationalisme.
Også nye medier som radio og film blev taget i anvendelse. F.eks. er det
blevet beregnet, at ca. 1/3 af radioprogrammerne var af politisk karakter.
Det gjaldt ikke periodens spillefilm, som med enkelte undtagelser var
Hollywood-inspirerede lystspil. Til gengæld var de obligatoriske ugerevuer i overvældende grad præget af propagandasekvenser: regimets landvin
dinger, massearrangementer og selvfølgelig Mussolini til lands, til vands
og i luften.
Hertil skal føjes de mange fascistiske masseorganisationer. De vigtigste
8. Ibid., s. 195f, samt T. B. Olesen m.fl.: Fascismen i Italien, Århus 1986, s. 123ff.
9. Se f.eks. B. Mussolini: Opera Omnia, Firenze 1957, bd. 23, s. 246.
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var det fascistiske parti, ungdomsorganisationen, »Balilla«, og fritidsorga
nisationen, »Dopolavoro«. Men rækken er langt længere, og faktisk søgte
de fascistiske masseorganisationer i bogstaveligste forstand at omslutte
befolkningens liv fra vugge til grav.
Vender man sig fra former til indhold, var de budskaber, der spredtes
gennem disse propagandaapparater, selvfølgelig den sump af idealer og
forestillinger, der udgjorde den fascistiske ideologi. Dominerende temaer
var førerkulten, militarisme og en aggressiv nationalisme. Til disse »positi
ve« værdier skal føjes hård kritik af både demokrati og kommunisme.
Desuden må man pege på, at autoritetstro var et stærkt underliggende
tema, som ikke kun kom til udtryk gennem Mussolini-dyrkelsen og beto
ningen af militære dyder, men også gennem masseorganisationernes
strukturer10.
Det store spørgsmål er så, om det virkede. Og det spørgsmål er vigtigt,
ikke blot for vores forståelse af fascismen, men også for overgangen fra
fascisme til demokrati. Uden at kaste sig ud i store diskussioner af den
konsensusproblematik, som Renzo De Felices arbejder har rejst11, skal
det siges, at hans argumentation har sine tydelige store svagheder12. Men
den berettigede kritik af De Felice kan på den anden side let forlede til at
overse en måske banal pointe: man kan simpelthen ikke forestille sig, at
omtrent 20 års massiv og systematisk fascistisk indoktrinering ikke har
efterladt sig vigtige spor i den italienske befolkning.
Det blev da også i samtiden indrømmet af de to, der i efterkrigsårene
skulle blive Italiens dominerende politiske skikkelser, kommunistlederen,
Palmiro Togliatti, og den kommende leder for de kristelige demokrater,
Alcide De Gasperi. I de nu berømte, men i samtiden strengt fortrolige
foredrag om fascismen, som Togliatti i 1935 holdt på Lenin-Skolen i
Moskva, gav han et ganske nuanceret billede af den fascistiske virkelig
hed, og han definerede fascismen som »et reaktionært masseregime«13.
Og i den endnu mere fortrolige form, som et privat brev er, påpegede De
Gasperi i 1944 den udbredte støtte til det fascistiske styre, som havde
præget det katolske Italien, og skrev ligefrem, at det udgjorde »et sørge
ligt billede, som man må håbe, at ingen vil grave for dybt i«14.
10. For en mere detaljeret behandling heraf, se T. B. Olesen m.fl.: op. cit., s. 159ff.
11. Først og fremmest de to seneste bind af hans Mussolini-biografi: Mussolini il Duce. Gli
anni del consenso, Torino 1974 og Mussolini il Duce. Il regime totalitario, Torino 1981.
12. For en detaljeret præsentation og kritik af De Felices tolkning, se T. B. Olesen m.fl.: op.
cit., s. 185ff.
13. P. Togliatti: Lezioni sul fascismo, Roma 1970.
14. A. De Gasperi: De Gasperi scrive, Brescia 1974, bd. 1, s. 186f.
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Problemerne med en fascistisk arv og politisk genopdragelse i
Italien i efterkrigsårene
I årene efter fascismens fald i 1943 og Italiens endelige befrielse den 25.
april 1945 ser det ud som om, indsigter af denne karakter er blevet glemt.
Hermed være ikke sagt, at den anti-fascistiske koalition, som kom til
magten i to faser i 1944 (og som omtales senere), ikke forsøgte at etablere
et brud med den fascistiske (og før-fascistiske) fortid på vigtige områder.
Det gjorde den bestemt. At organisationer som de fascistiske parti blev
opløst, behøver man knap nok at nævne. Den samme skæbne led f.eks.
den fascistiske arbejdsmarkedslovgivning. Man må også betone, at såvel
indførelsen af republikken i 1946 som den nye - og i hvert fald på papiret
på mange områder radikalt demokratiske - forfatning fra 1948 var meget
vigtige institutionelle brud med fortiden.
Ved nærmere betragtning var bestræbelserne på at gøre op med den
fascistiske erfaring dog mindre imponerende. Ser man bort fra ovennævn
te institutionelle reformer, kan det nyetablerede demokratis opgør med
fascismen stort set reduceres til introduktionen af befrielsesdagen, den 25.
april som national festdag, en hektisk omdøbning af gader og pladser og
en udrensning og et retsopgør, der snart udviklede sig til en ren farce. Det
sidste kan antydes med et par eksempler. I 1944 blev chefen for det
hemmelige politi, OVRA pure frikendt ud fra den begrundelse, at han
havde været ansat af staten og ikke af det fascistiske styre. Det samme
gentog sig for en general fra Salö-republikken, der havde beordret henret
telsen af 102 partisaner. Her var dommens begrundelse, at partisanerne
ikke havde »rettigheder som krigsførende«15.
Nu kan man sige, at retsopgør og udrensninger af mange årsager er en
kompliceret og næsten umulig proces. Man behøver blot at tænke på
udviklingen i Tyskland efter nazismens fald. Til gengæld finder man - for
nu at blive ved den indlysende tyske parallel - i Italien intet sidestykke til
det ambitiøse allierede projekt om »afnazificering« og »politisk genopdra
gelse«16. Det gælder både for de allieredes politik og for de italienske anti
fascistiske regeringer fra 1944 og frem.
At de allierede ikke anså det for at være nødvendigt at »affascistisere«
og »genopdrage« italienerne skal i vid udstrækning forklares med, at det
15. Eksemplerne er hentet fra den hidtil grundigste gennemgang af denne problematik,
C. Pavone: »La continuitå dello Stato. Istituzioni e uomini«, i AA.VV.: Italia 1945-1948.
Le origini della Repubblica, Torino 1974, s. 137-289 (især s. 223ff).
16. For en gennemgang af det tyske eksempel, se K. C. Lammers & N. A. Sørensen: »Natio
nalstatens undergang: Tyskland 1945-1955«, i Den jyske Historiker, 43-44, 1988, s. 206ff.
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fascistiske regime simpelthen ikke begik forbrydelser af et så uhyrligt
omfang som de tyske nazister.
Man må også pege på vigtigheden af, at det i højere grad var englænder
ne end amerikanerne, der fik afgørende indflydelse på behandlingen af
det besejrede Italien. For England var Italien først og fremmest besejret. I
stedet for den blåøjede, men givetvis velmente amerikanske snak om
demokrati, handlede krigen for de engelske magthavere langt mere om
magtpolitik, og lidt spidst kan man sige, at man i det engelske udenrigsmi
nisterium ikke bekymrede sig meget om, hvorvidt italienerne var demo
krater eller fascister, når blot Englands position som den dominerende
Middelhavsmagt blev sikret17.
For det tredje og sidste skal man naturligvis ikke overse betydningen af
den italienske modstandsbevægelses rolle i kampen mod de tyske styrker
og Salo-fascisterne. Ganske vist lykkedes det hverken for Badoglio-regeringerne eller de følgende anti-fascistiske koalitionsregeringer at løsrive
Italien fra den fascistiske fortid og blive anerkendt som allieret. Men man
blev i det mindste anerkendt som »med-krigsførende«, og respekten for
de anti-fascistiske regeringer kan ses i det vigtige faktum, at administratio
nen af de befriede områder, med Venezia-Giulia som undtagelse, hurtigt
blev overdraget til italienske myndigheder.
Det er straks mere underligt, at den nye anti-fascistiske politiske elite
ikke anså en mere tilbundsgående affascistisering og politisk genopdragel
se for at være nødvendig. Det kunne faktisk se ud til, at de mente, at
etableringen af demokratiske institutioner i sig selv ville skabe og sikre
demokratiske borgere. Bag denne holdning lå tilsyneladende en opfattelse
af, at italienerne havde sonet deres synder gennem krigen og ikke mindst
modstandskampen. Og i forlængelse heraf, at disse erfaringer i den grad
havde bragt fascismen i miskredit, at det overvældende flertal af befolk
ningen var blevet anti-fascister.
Det var i hvert fald holdningen hos den ledende kristelige demokrat,
Guido Gonella. I sommeren 1944 diskuterede man, om Italiens fremtidige
konstitutionelle form skulle afgøres ved en folkeafstemning eller ej. Især
det lille, men indflydelsesrige Aktionsparti (»Partito d’Azione«) mente
nej, udfra det argument at en sådan i for høj grad ville minde om de
fascistiske plebiscitære afstemninger. Heroverfor argumenterede Gonella:

17. Jvf. analysen hos D. Ellwood: Italy 1943-1945, Leicester 1985.
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»På trods af de anstrengelser, fascismen har gjort for at afstumpe det italienske
folks [politiske] vaner, så mener vi ikke, at folket, efter de ofre det har bragt og
stadigt bringer, fortsat kan betragtes som et let terræn for nye totalitære eventyr«18.

Og langt hen forekommer en sådan argumentation da også rimelig. Kri
gen betød langt fra de glorværdige sejre, som Mussolini havde lovet. I
stedet betød den nederlag, tab og afsavn. Ovenikøbet udviklede krigen sig
til en brutal og blodig borgerkrig, som vel endegyldigt må have bragt
Mussolini og fascismen i miskredit, al den stund at de i Salö-republikken
blev reduceret til rene marionetter i tyskernes hænder. Det var en barsk
måde at blive belært om fascismens endelige konsekvenser, og det var vel
næppe et mirakel, hvis italienerne blev anti-fascister af det lærestykke.
Man kan i nogen grad finde belæg for en sådan tolkning i præfekternes
fortrolige månedsrapporter fra årene 1944-1948. En fast rubrik i disse
rapporter er omfanget af fascistiske aktiviteter. Skal man tro rapporterne,
var sådanne stort set indskrænket til væggraffitti og fuldemandsævl. Som
et ganske typisk eksempel kan man nævne, at præfekten i Frosinone, syd
for Rom, i marts 1945 indberettede til sine overordnede i Rom, at man
havde arresteret en vis Giovanni Lombardozzi for i fuldskab at have råbt:
»Leve Mussolini - Leve fascismen, der gav os mad!« Derefter fortsætter
rapporten, at »bortset herfra har der i den forgangne måned ikke været
nogen manifestation af det opløste fascistiske parti«19.
Detaljegraden i rapporterne er imponerende. På den anden side skal
man heller ikke være blind for, at rapporterne er udarbejdet af de selv
samme præfekter, som i de foregående år med imponerende nidkærhed
havde indberettet anti-fascistiske aktiviteter192. Har vi her et bevis på
18. G. Gonella: »Il primo problema della nuova ordine costituente«, i II Popolo, 1.7. 1944.
19. Archivio Centrale dello Stato, Dirizione Generale della Publica Sicurezza, Versamento
1931-1949 (herefter forkortet: ACS, PS 1931-1949), Pacco 60A, fasciolo: Frosinone,
Relazione mensile sulla situazione politica-economica e sulle condizioni della pubblica
sicurezza del mese di marzo 1945.
19a. I det følgende vil der komme gentagne henvisninger til præfekternes fortrolige rappor
ter til indenrigsministeriet i Rom, hvorfor det er på sin plads at opholde sig kort ved
dem. Præfekterne var - og er - statsmagtens øverste repræsentanter på provinsniveau,
og siden Italiens samling havde en af deres opgaver været at indberette om situationen i
provinsen i månedlige rapporter. Rapporterne er ganske omfattende, hvad deres titel i
sig selv antyder: »Månedsrapport om den politisk-økonomiske situation samt om den
offentlige orden.« Generelt har indberetningerne et ganske ensartet præg, hvilket skyl
des, at indenrigsministeriet udsendte direktiver om, hvilke forhold rapporterne skulle
omfatte. For årene 1944-48 indbefattede disse bl.a. de politiske partiers aktiviteter,
befolkningens politiske holdninger og gejstelighedens politiske aktivitet.
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administrationens neutralitet, eller var der mere end vi hører om? Det kan
vanskeligt besvares, men det er sigende, at præfekternes overordnede i
Rom udbad sig sådanne oplysninger. Det viser i hvert fald, at man fra
højere niveau anså det for nødvendigt at følge dette problem nøje.
Men man behøver ikke at give sig ud i den slags spekulative overvejel
ser for at komme med argumenter, der kan antaste Gonellas optimisme.
Jeg skal her nævne et par af de mest indlysende eksempler.
Det første er »Uomo Qualunque« eller »Manden-på-gaden« bevægel
sen, som i slutningen af 1944 voksede ud af kredsen omkring Guglielmo
Gianninis avis af samme navn. Bevægelsen var en typiske protestbevægel
se, hvis mest berømte slogan: »Det var bedre, da det var værre« har
slående lighedspunkter med Lombardozzis fuldemandsråberi. Samtidige
iagttagere - fra kommunister til præfekterne - pegede da også enstemmigt
på, at bevægelsen hentede sin støtte blandt tidligere fascister, der var alt
andet end begejstrede for den demokratiske udvikling. Og bevægelsens
støtte var ikke ubetydelig. Ved valget til den grundlovsgivende forsamling
i 1946 fik bevægelsen 5,3% af stemmene, og ved lokalvalgene i november
samme år overgik bevægelsens stemmetal de kristelige demokraters i stor
byerne Rom, Napoli og Palermo20.
Som et andet eksempel kunne man have peget på det nyfascistiske
parti, MSI, der blev grundlagt i 1946 og straks fik en vis succes. Men i
grunden fortæller en anden ting mere om, at det langt fra var alle italieneVed læsningen af rapporterne får man derfor et meget tæt billede af bl.a. det politiske
liv på lokalt plan. Spørgsmålet er så, hvor pålideligt dette billede er. Rapporterne
omfatter dels en række faktuelle forhold. F.eks. skulle politiet overvære alle politiske
møder og herigennem har detaljerede oplysninger om talernes indhold, antallet af delta
gere samt evt. episoder fundet vej til rapporterne. På samme måde er alle politiske
aktiviteter, der har ført til politianmeldelse blevet registreret i rapporterne, og det bille
de man herved får af det politiske aktivitetsniveau svarer som oftest ganske godt til det,
man f.eks. får gennem dagspressen.
Det er naturligvis vanskeligere at afgøre pålideligheden af skøn over politiske hold
ninger, de enkelte partiers massebasis o.lign. Her skal rapporterne anvendes med stor
forsigtighed, men det skal også nævnes, at præfekternes skøn på mange områder under
bygges af andre samtidige kilder. Det gælder f.eks. deres skøn over politiske styrkefor
hold (der svarer rimeligt nøje til resultaterne fra de mange valg i perioden) og vurderin
ger af kirkens politiske indflydelse.
Det er dog ikke det samme som at sige, at indberetningerne er utendentiøse. Hoved
parten er gennemsyret af en udpræget anti-kommunisme, som bl.a. kommer til udtryk
ved at PCI-tilhængere ofte betegnes som »ekstremister«, og ved at selv de vageste rygter
om kommunistiske opstandsplaner og våbenlagre refereres in extenso - for derefter
uhyre sjældent at blive enten underbygget eller dementeret i følgende rapporter. På
dette område fortæller rapporterne således mere om et udpræget konservativt embeds
mandskorps’ kommunistskræk end om PCIs aktiviteter!
20. Jvf. S. Setta: L’Uomo Qualunque 1944-1948, Bari 1975.
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re, der var interesseret i et klart brud med fortiden. Nemlig folkeafstem
ningen i 1946, hvor der skulle tages stilling til efterkrigstidens Italiens
konstitutionelle form. Republikken sejrede, men med en alt andet end
overbevisende majoritet. Selv efær en valgkamp, hvor monarkiets med
ansvar for fascismen blev betonet igen og igen af det overvældende flertal
af partier, stemte 10,7 mio. til fordel for monarkiet21.
Trods sejren for republikken var resultatet en skuffelse for især de
italienske venstrepartier. Men på den anden side var der bestemt ikke tale
om et lyn fra en klar himmel. Det er mest af alt tydeligt at se på den
forsigtighed, de kristelige demokrater (»Democrazia Cristiana«, DC) lag
de for dagen, før de tog et standpunkt i forbindelse med afstemningen.
Så længe som muligt afholdt DC sig fra at tage stilling. Som socialistle
deren Pietro Nenni skrev i sin dagbog, så sagde DC hverken »no« eller
»si«, men »ni«. Først på partiets kongres godt en måned før afstemningen
tog DC stilling til fordel for republikken, og det endda så blødt, at man
kan diskutere, om partiet overhovedet tog stilling. Kongressen besluttede
nemlig, at DC som parti gik ind for republikken, men samtidig at medlem
merne måtte stemme, som de ville.
Baggrunden for denne tvetydige holdning har den katolske historiker,
Pietro Scoppola analyseret i bogen, La proposta política di De G asperi.
Iflg. Scoppola var DC-ledelsen og især De Gasperi bange for, at en klar
holdning kunne splitte partiet og dets potentielle vælgere, som i vid ud
strækning repræsenterede, hvad Scoppola kalder »landets reelle inerti«22.
Scoppolas bog er sammen med hans andre arbejder fra slutningen af
1970erne noget af det mest tankevækkende, der er skrevet om Italiens
historie i den overgangsperiode, der er emnet her23. Scoppolas ambition
er at ny tolke De Gasperis politiske indsats i efterkrigsårene. Eller rettere
at redde De Gasperi ud af kløerne på den fremherskende venstreoriente
rede historieskrivning, der ser De Gasperi som en af hovedskurkene i den
degenerationsproces, som ifølge denne tolkning prægede Italien i de
umiddelbare efterkigsår.
I stedet fremstiller Scoppola De Gasperi som en overbevist demokrat,
der forsøgte at få det bedste ud af en næsten umulig situation. Italien stod
ikke blot overfor enorme økonomiske og internationale problemer. Det
stod også i en situation, hvor magtfulde grupper var meget skeptiske
21. For republikken stemte 12,7 mio. Valgresultatet er bl.a. gengivet hos G. Candeloro: op.
cit., s. 74.
22. P. Scoppola: La proposta política di De Gasperi, 2. udg., Bologna 1978, s. 211-265.
23. Se især »La Democrazia Cristiana in Italia dal 1943 al 1948« i Storia e política, 14, 1975,
og Gli anni della Costituente ira política e storia, Bologna 1980.
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overfor demokratiet (her peger Scoppola især på kirken), og det samme
gjaldt, hævder Scoppola, store dele af befolkningen. På den baggrund
argumenterer han for, at nok var det demokrati, der udvikledes, alt andet
end fejlfrit, men det var det bedste man kunne få i den givne historiske
situation.
Som det vel gælder med alle revisionister, overbeviser Scoppola langt
fra på alle punkter, men på nogle felter har han overbevisende åbnet nyet
perspektiver for forståelsen af denne periodes historie. Blandt de vigtigste
er hans påpegning af kontinuitetsaspektet, hvad angår politiske holdnin
ger. På den måde kan man komme ud over at koncentrere sig om den
relative mangel på brud med den fascistiske fortid og i stedet flytte tyng
den over til at undersøge dette aspekts betydning for det italienske politi
ske liv i efterkrigsårene. Selv har Scoppola reelt kun påvist, hvordan
fortiden eller opfattelser af fortiden betingede de politiske strategier for
fremtiden, mens han hvad angår kontinuiteten på holdningsplanet på god
italiensk vis fremsætter påstande, men glemmer at dokumentere. Det vil
også blive vanskeligt, men banen er kridtet op, og nogle spredte brikker
kan man pege på.
Nogle af dem vil blive taget op i det følgende, som dog først og frem
mest vil blive koncentreret om nydannelserne, om den italienske vej til
demokrati i årene 1943-1948.

Opbygningen af det demokratiske system: anti-fascistisk
alliance og total opposition
For at forstå opbygningen af det demokratiske system må man tage ud
gangspunkt i kampen mod fascismen. Med »Uomo Qualunque« og MSI
som de indlysende undtagelser henviste alle italienske partier i årene
1943-1948 til deres rødder i modstandskampen. Samtidig fremhævede de
også deres rødder i tiden før fascismen, i det liberale Italien.
Blandingsforholdet mellem tradition og anti-fascisme var naturligvis
højst forskelligt. Både kommunistpartiet, PCI og Aktionspartiet kunne
bryste sig af lange og heroiske, men desværre ikke særligt succesrige ind
satser mod fascismen. Til gengæld var partier som det liberale og det
syditaliensk baserede »Democrazia del Lavoro« i al overvejende grad
genopståede partier, som led under alle de dårligdomme, der var typiske
for partier i tiden før fascismen. Mellem disse yderpunkter (men ikke i en
politisk kontinuum-forstand) kan man placere socialstpartiet, PSI og de
kristelige demokrater, der i 1942-1943 dannedes af gamle politikere fra
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det katolske folkeparti og af unge, katolske intellektuelle, først og frem
mest fra det katolske universitet i Milano.
Det var disse seks partier, som i september 1943 indgik den antifascisti
ske alliance, som kom til udtryk i de nationale befrielseskomiteer, I Comitati per la Liberazione Nazionale.
Når de meget forskellige politiske partier langt om længe kunne indgå
en alliance, skyldtes det først og fremmest én ting, nemlig de allieredes
landgang på Sicilien i juli 1943. Det gjorde det klart, at en stærk indre
opposition og modstandsbevægelse mod fascismen og de tyske tropper var
en forudsætning, hvis italienske politiske kræfter skulle have indflydelse
på Italiens fremtid. Den indsigt blev åbent og præcist formuleret af den
illegale DC-avis, »Il Popolo« i efteråret 1943:
»[med vores kamp] må vi definitivt overvinde den vanærende fortid, som det
fascistiske tyranni har givet Italien, og vi må ikke kun finde vejen til en indre
genfødsel, men også nå frem til en ny værdighed over for hele verden, som på ny
binder os til folkenes solidaritet og giver os autoriteten og retten til at være herrer
over vores skæbne og interesser. Dette kan kun ske på en utvetydig måde, hvis
tyskernes nederlag på italiensk jord også bliver et resultat af italienernes ind
sats«24.

Det er - når man ser bort fra, at skribenten helt overser, at der også er
nogle italienere at besejre - rene ord for pengene.
Skal man forstå de næste års udvikling og ikke henfalde til primitive
helte/skurke forklaringsmønstre, er det også vigtigt at slå fast, at den anti
fascistiske alliance var taktisk fremfor strategisk. Det fælles program var
et minimumsprogram, og at alliancen skulle ses som midlertidig, betonede
DC allerede i det programmatiske skrift, »La parola dei democratici cristiani« fra november 1943, hvor man på en gang understregede øjeblikkets
behov for enhed, men også, at »ét er at samarbejde om den første demo
kratiske genopbygning, noget helt andet at forveksle det folkelige demo
krati med et klassediktatur«25. Nærede især PCI i årene omkring krigsaf
slutningen forhåbninger om at basere det italienske demokrati på et folke
frontsstyre, så slog DC meget tidligt åbent fast, at affæren med den ateisti
ske kommunisme ville blive kortvarig.
Den anti-fascistiske koalition var altså fra starten skrøbelig, og dens
levetid frem til maj 1947 blev da også præget af en endeløs række af kriser
og indre modsætninger. Det kan følges på regeringsplan, hvor regeringer24. Citeret efter G. Andreotti: La demoerazia cristiana 1943-1948, Roma 1975, s. 5f.
25. Programmet er opotrykt i A. De Gasperi: Scritti politici, Milano 1979, s. 263ff.
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ne afløste hinanden i rask tempo. På dette plan er de kendteste højde
punkter i degenerationsprocessen dels Aktionspartiets premierminister,
Ferruccio Parris beskyldninger mod DC og de liberale om, at de ville
genindføre fascismen i december 194526, dels da De Gasperi i maj 1947
smed PCI og PSI ud af regeringen og dermed signalerede alliancens defi
nitive sammenbrud.
Kriserne og spændingerne kan også følges på andre planer. F.eks. i
partipressen, hvor gensidige beskyldninger allerede fra efterået 1944 var
fast inventar i de tre massepartiers aviser, »Il Popolo« (DC), »L’Unitå«
(PCI) og »Avanti!« (PSI). Det samme gælder det politiske liv på lokalt
plan. Her får man gennem præfektindberetningerne et billede af et ophe
det politisk liv i årene, hvor modsætninerne kom til udtryk i flammende
valgtaler, massemøder, politisk obstruktion, vold, bomber og mord.
Det er således klart, at den fælles kamp mod fascismen hurtigt blev
udlevet som grundlag for politisk samarbejde. Den blev ganske vist jævn
ligt påkaldt, ikke mindst af venstrepartierne, og for PCI udgør den anti
fascistiske tradition fortsat en hovedhjørnesten i den politiske ballast.
Men selv i den uforpligtende politiske begrebsverden døde den i 1940erne
hurtigt ud som fælles tema, og når f.eks. den kristelige demokrat, Renato
Capuggi i oktober 1947 i en tale i Firenze hev den frem, var det kun for at
hævde, at de kristelige demokrater havde udgjort modstandsbevægelsens
rygrad27. Klart vendt mod PCI og bestemt en sandhed med store modifi
kationer.
Det var altså ikke partiernes fælles fortid i kampen mod fascismen, der
kom til at præge udviklingen af det italienske politiske liv i disse år. I
stedet er det mest karakteristiske den hastige udvikling af to konkurreren
de politiske traditioner eller ligefrem politiske kulturer, nemlig en katolsk
og en social-kommunistisk, for at anvende den samtidige betegnelse. Som
alle vel ved, har disse to kulturer domineret det politiske liv og også i
bredere forstand samfundet i Italien lige siden.
I en bog fra 1986 om Italiens og især PCIs hitorie i det første årti efter
krigen har den komunistiske historiker, Paolo Spriano parafraseret Ar
thur Schlesingers berømte udtryk og karakteriseret de to kulturer som
værende i »total opposition« til hinanden28. Der er ingen tvivl om, at
modsætningen mellem katolikker og kommunister er blevet levet meget
dybt i Italien, især i de første 15-20 år efter krigen.
26. Se F. Parri: Scritti politiet 1915-1975, Milano 1976, s. 195ff.
27. ACS, PS 1931-1949, Pacco 88, faciolo: Partito Democrazia Cristiana 1947, sottofasciolo:
Firenze, Relazione di 27.10. 1947.
28. P. Sprinao: Le passioni di un decennio 1946-1956, Milano 1986, s. 75f.
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Men under de normative frontalmodsætninger skjuler der sig en række
lighedspunkter. I den normative modsætning er de to kulturer nemlig
indlysende indbyrdes afhængige, og ser man på kulturernes organisatori
ske udtryk i partier og masseorganisationer, er det ligheder frem for for
skelle, der springer i øjnene.
I begge traditioner kan man også finde elementer, der peger tilbage
mod fascismen. Den fremtrædende italienske politolog, Giorgio Galli for
klarede en gang de imponerende medlemstal i partierne med, at italiener
ne havde vænnet sig til masseorganisationer under fascismen29. Det er
givetvis for let, men det er påfaldende, i hvor høj grad både det katolske
og det kommunistiske net af masseorganisationer ligner det fascistiske. I
begge finder man - ud over selve partiet - ungdoms- og fritidsorganisatio
ner, samt selvfølgelig faglige organisationer. Men også på andre områder
er det nærliggende at drage paralleller til fascismen.
For det første kan man pege på lighedstrækkene mellem den fascistiske
førerkult og den kommunistiske dyrkelse af partilederen, »il capo«, dvs.
Togliatti og især Stalin30. For det andet kan nævnes kontinuiteten i anti
kommunismen som et dominerende element i den politiske begrebsver
den fra fascismen til DC. Selvfølgelig skal man være forsigtig med lette
forsimplinger, og det skal indrømmes, at især anti-kommunismen også
kan forklares med betoningen heraf inden for kirken og med fremvæksten
af den kolde krig. Men ved en sammenligning af såvel indhold som form
sprog i fremstillingen af kommunismen i den fascistiske propaganda og i
de kristelige demokraters valgpropaganda fra årene 1946-1948 er det de
mange fællestræk, der springer i øjnene31.
Som et tredje og uhyre interessant eksempel kan man fremhæve den
centrale rolle som nationalisme eller i hvert fald nationale temaer spillede
i den politiske debat, både hos PCI og DC. Mest tydeligt er det hos DC,
hvis dominerende slogan i disse år var »Fædreland, Familie, Frihed«, og
begrebet fædreland findes igen og igen i de krist-demokratiske skrifter.
Men det findes også hos kommunisterne. F.eks. anvendte den kommuni
stisk-socialistiske Folkefront i 1948 Garibaldi som symbol i valgkampen.
Det spændende er ikke at finde nationsbegrebet i den politiske debat, men
præcist at finde det som et så centralt begreb hos italienske massepartier.
29. Refereret efter A. Lombardo: Democrazia cristiana e questione nazionale, Milano 1980,
s. 20.
30. Omfanget og betydningen af Stalin-dyrkelsen er påpeget af P. Spriano: op.cit., s. 149ff.
Spriano kæder den dog ikke sammen med den fascistiske førerkult.
31. Et fyldigt udvalg af de kristelige demokraters valgplakater fra disse år er gengivet i
AA.VV.: Cera una volta la DC, Roma 1975.
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På den kristlig-demokratiske valgplakat fra 1948 har Garibaldi og hans
1000 rejst sig fra gravene for at uddrive den nye udenlandske fare (der
ovenikøbet anvender Garibaldis kontrafej som sit symbol). Det er interes
sant, at Togliatti fremstilles med udprægede semittiske træk. Plakaten er
således ét eksempel på, hvordan DC-propagandaen overtog fascistiske ele
menter: den ariske Garibaldi over for semitten Togliatti.

Dette peger tilbage til den centrale rolle, nation og nationalisme spillede i
den fascistiske sprogbrug. At sætte lighedstegn mellem nationalisme og
fascisme er selvfølgelig aldeles uholdbart, men som tidligere nævnt, var
det det fascistiske styre, som introducerede nationalismen i italiensk mas
sepolitik. Og der forblev den, om end uden de imperialistiske overtoner.
Det er således værd at overveje, om etableringen af en mere udbredt
nationalbevidsthed kan siges at være noget af fascismens vigtige, ja, må
ske ligefrem positive arvegods til efterkrigstidens Italien.
En første støtte for denne tese kan man finde i de tidligere omtalte
præfektindberetninger. Her berettes om en udbredt interesse ikke kun for
forhandlingerne om fredstraktaten, men også for Venezia-Giulias frem
tid. Og denne interesse er vel at mærke et kendetegn for rapporterne fra
alle dele af landet. Feks. kunne præfekten i Agrigento på Siciliens syd-
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spids og vel også i politisk forstand i udpræget grad et Ultima Thule
indberette, at de vestallieredes erklæring om Triestes fremtid i marts 1948
blev hilst med »imponerende demonstrationer af patriotisme og italiensk
hed (italianitå)«32.
Når man læser disse rapporter, kan man ikke lade være med at tænke på
de tilsvarende fra 1915, hvor et fælles træk netop var betoningen af den
manglende nationalfølelse33. Kan man ikke sige andet sikkert, så er det i
hvert fald givet, at præfekternes indtryk af omfanget af nationalbevidst
hed havde undergået drastiske forandringer i de mellemliggende 30 år.
Problemet omkring etableringen af en udbredt national bevidsthed er
endnu ikke taget op til systematisk behandling i forskningen og må derfor
stå som endnu et af periodens åbne spørgsmål. I artiklens sidste del vil de
mønstre, der kom til at præge efterkrigstidens politiske liv i Italien, blive
taget op. Interessen vil blive koncentreret om den af de politiske traditio
ner, der blev den dominerende, nemlig den katolske, og spørgsmålet om,
hvorfor det netop blev DC, som løb af med sejren i den ophedede politi
ske kamp, der prægede Italien i årene 1946-1948.

Årsagerne til de kristelige demokraters succes
Når man gennemgår politiets arkiver om anti-fascistiske aktiviteter i Salörepublikken i 1943, er det ikke just DC som et kommende masseparti, der
ligger tankerne nærmest. Mens materialet om PCI og Aktionspartiet fyl
der den ene arkivpakke efter den anden, finder man kun et enkelt, beske
dent læg om de kristelige demokrater34. I lægget ligger nogle eksemplarer
af en pamflet med titlen »Le idee ricostruttive della democrazia cristiana«
(De kristelige demokraters tanker om genopbygning), partiets første pro
grammatiske skrift fra juli 1943. Sammen med pamfletterne ligger 14
politiindberetninger. De er omtrent enslydende. Alle er dateret i august
1943, og alle fortæller, at pamfletterne er fundet i breve af censurmyndig
hederne. De fleste af brevene er adresseret til lokale præster, og alle er
afsendt af den romerske sagfører, Giuseppe Spataro, der var en af partiets
grundlæggere. Spataro har omhyggeligt forsynet alle breve med afsender
adresse, og for at gøre denne historie færdig kan det fortælles, at den

32. ACS, PS 1931-1949, Pacco 106A, fasciolo: Agrigento, Relazione mensile ... del mese di
marzo 1948.
33. Jvf. note 6.
34. ACS, PS, Repubblica Sociale Italiano 1943, busta 28, fasciolo: Democrazia cristiana.

Italien fra fascisme til demokrati

417

romerske befrielseskomité, der var den italienske pendant til Frihedsrå
det, i 1943-1944 brugte Spataros kontor til sine ugentlige møder. Det er
altså også en historie om dilettanteri i modstandsbevægelsens ledelse, vi
her har fat i. Her er pointen dog en anden. Nemlig at DC på et tidspunkt,
hvor PCI var i fuld gang med at opbygge en stor og stærk illegal partistruk
tur, på det nærmeste ikke eksisterede.

»Og hvis far og mor ikke går hen for at stemme, tisser vi i sengen.«
Mens kommunister og socialister indskrev intellektuelle i deres valgkamp
i 1948, gjorde de kristelige demokrater brug af børnene. Plakatens budskab
er udtryk for, at man frygtede, at en lav valgdeltagelse ville være en fordel
for Folkefronten.

Små fem år senere var billedet dramatisk ændret. Ved valget i april 1948
fik DC 48,5% af stemmerne, mens den kommunistisk-socialistiske »De
mokratiske Folkefront« måtte nøjes med 31%. Da PCI-lederen, Palmiro
Togliatti nogle dage efter valget kommenterede resultatet i partiorganet,
»L’Unitå«, var han ikke i tvivl om årsagerne til de kristelige demokraters
valgsejr. Den skyldtes for det første kirkens og de katolske lægmandsorga
nisationers »ulovlige og massive intervention«. For det andet »regeringens
pression og intimidationer over for befolkningen og arbejdsgivernes over
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for arbejderne.« Samt for det tredje »den brutale udenlandske indblan
ding for at påvirke vælgernes vilje«35.
Nu skal man naturligvis ikke nødvendigvis lade Togliattis oid stå til
troende. For den mest fremtrædende leder af den besejrede socialistisk
kommunistiske alliance kunne det være vigtigere at komme med und
skyldninger end forklaringer. Men Togliattis opfattelse blev i store træk om end i drastisk andre ord - delt af den italiensk-amerikanske økonom,
Mario Einaudi (søn af den liberale økonom og politiker, Luigi Einaudi,
der blev den italienske republiks 2. præsident), da han analyserede valgre
sultatet for en amerikansk offentlighed i juli 194836. Togliattis og Einaudis
analyser kan derfor med rimelighed anvendes som afsæt for den følgende
diskussion af baggrunden for DCs succes i efterkrigsårene.
Blandt venstreorienterede historikere har det været yndet at forklare
DCs succes med, at partiet blev støttet af det italienske borgerskab og især
af industriborgerskabet37. Det gjorde det også; men det er en langt mere
kompliceret og konfliktfyldt historie, end de fleste venstreorienterede hi
storikere lader os forstå. På den ene side var DC i sine første år særdeles
kritisk over for kapitalismen og især storindustrien. Denne holdt på den
anden side bestemt heller ikke meget af de tanker om statsstyring, som
den katolske korporatisme i disse år gav anledning til. Generelt må det
siges, at vores viden om forholdet mellem DC og industriborgerskabet
stadig er meget mangelfuld, ikke mindst fordi industriarbejdsgiverforenin
gen, Confindustrias arkiver er omtrent hermetisk lukkede, men det, vi
ved, peger i retning af, at DC ikke var borgerskabets parti, men at det blev
det, da industriborgerskabet erkendte nødvendigheden af at have tætte
forbindelser til det dominerende ikke-venstreorienterede masseparti.
Men det er en historie, der i vid udstrækning kom til at udspille sig senere,
og som det i hvert fald er svært at føre længere tilbage end til midten af
194738.
Der er mere forklaringskraft i en anden typisk venstretolkning, nemlig
at DCs succes skyldtes amerikansk støtte. Men også her er nogle præcise
ringer nødvendige. For det første var DC bestemt ikke USAs første valg.

35. L'Unita, 23.4. 1948.
36. M. Einaudi: »The Italian Elections of 1948«, i Review of Politics, 10, 1948, s. 354.
37. Eeks. har Lidia Menapace hævdet, at »DC var i et og alt underlagt Confindustrias
diktater«. L. Menapace: La democrazia cristiana, Milano 1974, s. 37.
38. Jvf. analyserne hos P. Barucci: Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno, Bologna
1978; A. Giovagnoli: »I cattolici e il capitalismo nella storiografia sul secondo dopoguerra«, i Studium 78, 1978; samme: Le premesse della ricostruzione, Milano 1982 og M.
Salvati: Stato e industria nella ricostruzione, Milano 1982.

Italien fra fascisme til demokrati

419

For både Roosevelt- og Truman-administrationen kunne stabilitet og de
mokrati i Europa kun sikres gennem økonomisk vækst og sociale refor
mer. Til det var centrum-venstre regeringer mest formålstjenlige, og i
forlængelse heraf søgte amerikanerne i første omgang at skubbe PSI mere
mod centrum. Først da det viste sig at være umuligt, støttede man De
Gasperis kristelige demokrater, mere af nød end af lyst, og helt frem til o.
1950 håbede amerikanerne fortsat på, at en kombination af politisk støtte
og økonomisk hjælp kunne medvirke til at gøre Giuseppe Saragats mode
rate socialistiske udbryderparti, PSLI (i dag: PSDI) til en stærk politisk
kraft i Italien.
For det andet viser det i dag tilgængelige materiale, at De Gasperi ikke,
som ofte hævdet, af amerikanerne blev beordret til at smide venstrepar
tierne ud af regeringen, da han i januar 1947 besøgte USA. Kan man tale
om ordrer i den forbindelse, kom de i stedet fra Vatikanet: i november
1946 gjorde kardinal Montini, den senere Paul VI, det klart for De Gaspe
ri, at en regering uden PCI og PSI var en betingelse for Vatikanets fortsat
te støtte til DC39.
På den anden side var der et tydeligt indirekte amerikansk pres for at få
fjernet kommunisterne fra regeringen. Det kom til udtryk gennem de
amerikanske reaktioner på italienske forespørgsler om økonomisk hjælp
til det på det nærmeste hungerramte Italien. Da den amerikanske ambas
sadør, James C. Dunn i begyndelsen af maj 1947 fortalte De Gasperi, at
betingelsen for amerikansk hjælp var, at italienerne »put their homes to
order«, var budskabet - trods husholdningsmetaforen - klart, og i begyn
delsen af juni tilsagde USA da også De Gasperis nye regering sin fulde
støtte.
Fra dette tidspunkt var den amerikanske støtte til De Gasperis kristeli
ge demokrater uforbeholden. Kun de kunne danne bolværk mod den
kommunistiske fare, som i amerikanske øjne var overhængende. Støtten
voksede både i midler og omfang eksplosivt i forbindelse med valgkampen
i 1948. I december 1947 bevilgede den amerikanske kongres ekstraordi
nær hjælp til Italien, hvilket blev gentaget i februar 1948. Den kristelig
demokratiske valgkasse blev fyldt op med dollars, og pengene suppleredes
med trusler om, at Italien ikke ville få del i Marshall-hjælpen, hvis ven
strefløjen sejrede. Sågar muligheden for militær indgriben blev luftet. Ved
siden af den officielle støtte kom den private. Den italiensk-amerikanske
bladkonge, Generoso Pope (der i 20erne og 30erne varmt havde støttet
fascismen) organiserede en brevkampagne, hvor italienske indvandrere
39. Jvf. P. Scoppola: La proposta, cit., s. 309f.
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advarede deres familier hjemme mod kommunismens forbandelser. Og
blandt de mere kuriøse eksempler kan nævnes, at anti-kommunistiske
Hollywood-magnater oversvømmede de italienske biografer med kopier
af Ernst Lubitschs film, »Ninotscha«, så de kommunismeforblændede ita
lienere kunne se, hvordan livet i det kommunistiske paradis i virkelighe
den var!
Vores viden om den amerikanske italienspolitik (og indblanding i Itali
ens indre anliggender) skylder vi først og fremmest de amerikanske histo
rikere, John L. Harper og James E. Miller^. I sin vurdering af den ameri
kanske politiks betydning for Italiens politiske udvikling er Harper meget
forsigtig, mens Miller mere uforbeholdent karakteriserer den som afgø
rende41. Det skal imidlertid påpeges, at både Harpers og Millers arbejder
primært er baseret på amerikansk materiale og koncentrerer sig om be
slutningstagerniveauet. Derimod interesserer de sig ikke for den italien
ske reception af den amerikanske indblanding på masseplan.
Samtidige iagttagere som Togliatti og Einaudi var ikke i tvivl om vigtig
heden af den amerikanske intervention. Det er også sigende, at treenighe
den Amerika-Kirken-De kristelige Demokrater er en dominerende figur i
Guareschis uhyre populære første bind af »Don Camillo«-historier, der
udkom i netop 194842. Men spørgsmålet om opfattelsen af USA i Italien i
disse år og dermed også om vigtigheden af den amerikanske interention,
er sandsynligvis mere komplekst. Man må f.eks. ikke overse betydningen
af de amerikanske besættelsestropper, der frem til december 1947 var
stationeret i Italien. De medbragte nok visionen om amerikansk velstand,
men også - fremgår det af politiets rapporter om den offentlige orden store problemer som sortbørshandel, væbnede overfald, voldtægter, mord
og en udbredt prostitution, ikke mindst blandt mindreårige43. Eksempler
som disse gør det i det mindste fristende at overveje, hvorvidt Ennio Di
Nolfos påpegning af, hvordan de allierede styrker af den syditalienske
befolkning i årene 1943-1945 oplevedes ikke kun som befriere, men også
som besættelsestropper, kan udbredes i både tid og rum44.

40. J.L. Harper: America and the Reconstruction of Italy, Cambridge 1986; J. E. Miller:
»Taking off the Gloves: The United States and the Italian Electrions of 1948« i Diploma
tic History, 7,1983 og samme: The United States and Italy: The Politics and Diplomacy of
Stabilization 1940-1950, Cornell Hill 1986.
41. J. E. Miller: »Taking off«, cit., s. 53.
42. G. Guareschi: Don Camillo, Milano 1977.
43. En skræmmende række eksempler er samlet af præfekterne i Pisa og Napoli. Jvf. ACS,
PS 1931-1949, Pacco 60B, fascioli: Pisa, Napoli.
44. E. De Nolfo: Le paure e le speranze degli italiani 1943-1953, Milano 1986, s. 80 ff.
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Vender man sig mod kirkens rolle, kan de fleste forbehold uden tøven
udelades. I Lateranaftalerne mellem Vatikanet og den italienske stat fra
1929 skrev kirken under på, at den ikke ville blande sig i italiensk politik.
Er overtrædelser heraf at regne blandt dødssynderne, står den italienske
gejstlighed og Vatikanets ledere stort set alle til en hed fremtid i skærsil
den. For kirken blandede sig, så det forslog, og det på alle tænkelige
niveauer.
Vatikanets pres for at få venstrepartierne ud af regeringen er allerede
nævnt. Men kirken leverede også en omfattende konstruktiv støtte til DC.
For det første gennem den i 1940erne omfattende katolske presse, der
spændte fra elitære tidsskrifter som det jesuitiske, »L’Azione Cattolica«
over lokale aviser som »L’Awenire« i Bologna til ydmyge, ofte stencilere
de kirkeblade. For det andet gennem det vidstrakte net af katolske masse
organisationer. Størst var lægmandsorganisationen, »Azione Cattolica«,
der i 1948 talte ca. 2 mio. medlemmer, men nævnes skal også arbejder
foreningen, ACLI, og sammenslutningen af småbønder, »Coldiretti«. I
forbindelse med valget i 1948 dannedes ligefrem en decideret propaganda
organisation, »I Comitati Civici«, der under Luigi Geddas ledelse forfulg
te sine eksplicitte mål: at bekæmpe kommunismen og skaffe DC stem
mer45. For det tredje gennem gejstlighedens direkte indblanding i politik.
Igen frembyder præfekternes indberetninger spændende materiale.
Blandt de mange forhold, som der indberettedes om, er nemlig »gejstlig
hedens politiske aktiviteter«, og det billede, der fremmanes, er af en gejst
lighed, der bestemt ikke veg tilbage for at bruge prædikestolen til at
sprede politiske budskaber. I januar 1946 kunne præfekten i Agrigento
berette om politiske møder til fordel for DC afholdt i kirkerne, i marts
samme år indberettede præfekten i Imperia i det nordvestlige Italien, at
biskoppen i Ventimiglia i et hyrdebrev opfordrede menigheden til at støtte
DC, og fra Milano indberettedes det i februar 1947, at »gejstligheden
udtrykker hele sin støtte til »DC« og skjuler på den anden side ikke sin
voldsomme antipati for venstrepartiernes tilhængere«46. Eksemplerne
kunne mangedobles. Tvivlede man alligevel på, om budskabet var trængt
igennem, kunne man sætte trumf på og ty til mirakler: valgkampen i 1948
45. Jvf. L. Ferrari: »Quadri politici e organizzazioni cattoliche di massa tra fascismo e
dopoguerra« i Mélanges de l’Ecole Francaise de Rome, 95, 1983. Azione Cattolicas
medlemstal er gengivet efter C. Falconi: La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in Italia
(1945-1955), Torino 1956, s. 399f.
46. ACS, PS 1931-1949, Pacco 71 A, fasciolo: Agrigento, Relazione mensile ... del mese di
gennaio 1946; Pacco 72C, fasciolo: Imperia, Relazione mensile ... del mese di marzo
1947; Pacco 79A, fasciolo: Milano, Relazione mensile ... del mese di febbraio 1947.
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er også historien om Madonnastatuer, der på stribe græd bitre tårer ved
tanken om en eventuel Folkefrontssejr47.
Betydningen af kirkens intervention til fordel for DC er vanskelig at
afgøre præcist. Men at kirken i 1940erne spillede en central rolle i flertal
let af italienerenes liv, og at dens politiske budskaber derfor også havde
afgørende betydning, var samtidige iagttagere enige om.
Det er således sigende, at PCI gjorde, hvad det kunne for at fremstå
som et tolerant parti i det religiøse spørgsmål og søgte at mane billedet af
den ateistiske kommunisme i jorden48. Det lykkedes ikke, og lige så inter
essant er det at følge kommunistiske klager over kirkens indblanding på
lokalt plan, der omhyggeligt blev registreret af præfekterne. Der er i hvert
fald ingen tvivl om, at PCI anså kirken for at være en uhyre indflydelsesrig
faktor på folkeligt plan.
Det samme gjorde præfekterne. I august 1945 indberettede præfekten i
den syitalienske provins, Teramo, at DC stod stadigt stærkere, »hvilket
først og fremmest skyldes den propaganda, som udfoldes gennem de ka
tolske organisationer, samt den moralske støtte, der ydes af biskoppen af
Teramo«49. Samme måned kunne præfekten i Bologna, midt i Italiens
»røde bælte«, oplyse, at »i landsbyerne på landet og i bjergene følger man
de råd, der gives af præsterne, som udøver propagandaaktivitet, selv un
der gudstjenesterne«50.
Det generelle billede, som formidles af præfekterne, er, at kirkens ind
flydelse var størst i landdistrikterne og i Syditalien. Samt blandt kvinder.
Det sidste understreges også i de katolske masseorganisationer: i 1948 var
70% af »Azione Cattolicas« medlemmer kvinder51.
Billedet bekræftes også af de religionssociologiske undersøgelser, som
katolske universiteter begyndte at foretage sidst i 1940erne52. Grundtonen
i disse analyser er på det nærmeste panisk: italienerne var for 99,6%s
47. Jvf. G. Candeloro: op. cit., s. 183 f.
48. Det var f.eks. et tilbagevendende tema i en række af Togliattis taler. Det mest kendte
eksempel er hans tale i Rom den 9. juli 1944, gengivet i P. Togliatti: Política communista,
Roma 1945, s. 82ff. Temaet genfindes i PCIs politisk-teoretiske tidsskrift, Rinascitå i
artikler som »Chiesa cattolica o partito política« (Maggio-giugno 1945) og »Marxismo e
religione« (Settembre-ottobre 1945).
49. ACS, PS 1931-1949, Pacco 63A, fasciolo: Teramo, Relazione mensile ... del mese di
agosto 1945.
50. ACS, PS 1931-1949, Pacco 58B, fasciolo: Bologna, Relazione mensile ... del mese di
agosto 1945.
51. Jvf. C. Falconi: op. cit., s. 399f.
52. Den grundigste af disse er A. Leoni: Sociología e geografía religiosa di una Diocese,
Roma 1951 (Om Mantova-provinsen på Po-sletten). Hertil kommer en række mindre
systematiske, hvis resultater er sammenfattet hos C. Falconi: op. cit. s. 29-58.
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vedkommende ikke praktiserende katolikker, fandt man ud af. Læst i dag
drager man dog den modsatte konklusion. Nemlig at imponerende mange
- og bortset fra i de største byer og i de rødeste landzoner i Emilia
Romagna et solidt flertal - var praktiserende katolikker og derfor givetvis
også modtagelige for kirkens politiske budskaber.
Endelig støttes billedet af en dybt katolsk landbefolkning af resultater
ne af den spredte italienske forskning i Oral History-traditionen. Her skal
blot nævnes pioneren, Nuto Rev ellis seneste bog om bondekvinders livser
faringer i den nordlige Cuneo provins gennem de sidste ca. 75 år. Her står
religionen også centralt. Som en af kvinderne siger: »Da vi var børn, og
stadig væk for 30 år siden, var præsten alt.« At hun fortsæltter: »Men nu er
vi klogere«, er en helt anden historie53.
Hidtil er de kristelige demokraters succes her kun søgt forklaret med
faktorer, der er hentet uden for partiet selv. Og der standser de fleste
forklaringer. DC fremstiles som oftest som et organisatorisk svagt parti. I
en artikel om DC i den katolske højborg, Veneto-provinsen i Nordøstitalien, hævder historikeren, Silvio Lanaro ligefrem, at partiet ikke eksistere
de: det var reduceret til medlemskort, ledere, kontorer og reglementer for
partimøder, der aldrig blev afholdt54.
Dette dystre billede skyldes i vid udstrækning, at DC naturligt nok både
eks- og implicit sammenlignes med PCI, og der er ingen tvivl om, at
kommunistpartiet både hvad angår medlemstal og partiaktivitet var (og
er) mere imponerende end DC. Men derfra og til at hævde, at DC som
parti var betydningsløst, er der et langt spring. Faktisk havde partiet i 1945
ikke mindre end 538.000 medlemmer; et tal, der i 1948 var vokset til
1.100.000. Det var ganske vist kun godt halvt så mange medlemmer, som
PCI rådede over, men et alt andet end ubetydeligt antal, som også i
komparativt lys er imponerende. F.eks. havde CDU i 1948 kun ca.
340.000 medlemmer55.
Medlemstal alene fortæller naturligvis ikke meget om et partis reelle
styrke. Men DC var i årene 1944-1948 bestemt heller ikke et inaktivt parti.
Fra efteråret 1944 påbegyndtes skolingskurser for partiaktivister, med det

53. N. Revelli: L’Anello forte. La donna: storie di vita contadina, Torino 1985, s. LXXVII.
54. S. Lanaro: »Societå civile, »mondo« cattolico e democrazia cristiana nel Veneto tra
fascismo e postfascismo«, i AA.VV.: La democrazia cristiana dal fascismo al 18 aprile,
Venezia 1979, s. 52. Lignende vurderinger genfindes f.eks. i AA.VV.: L’organizzazione
partitica del PCI e della DC, Bologna 1969, s. 385-400 og hos L. Ferrari: op. cit., s. 238.
55. For PCIs og DCs medlemstal, se AA.VV.: L’organizzazione partitica, cit., s. 263 og s.
311. CDUs medlemstal er gengivet efter H. Grebing: »Die Parteien«, i W. Benz (Hrsg.):
Die Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt a.M. 1983, bd. 1, s. 177.
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formål at indprente »DCs filosofiske forudsætninger, ... kirkens sociale
tænkning, spørgsmålet om regeringsform og lokale problemer, menneske
syn, autoritet og frihed, familie, arbejde, rettigheder og pligter o.s.v.«56.
Kurserne annonceredes i partiets avis, »Il Popolo«, hvis oplagstal også
fortæller noget om partiets styrke på basisplan: alene i Milano var det
daglige oplag ca. 57.000 i februar 194757. I avisens spalter indtog referater
fra politiske møder og lokale partikongresser i disse år en væsentlig plads,
og dette indtryk af et også på lokalt plan aktivt parti bekræftes i politiets
arkiver, hvor der er opbevaret hundredvis af telegrammer med indberet
ninger om velbesøgte DC-møder i årene 1946-194858. Desværre er det
umuligt at rekonstruere et præcist billede af det interne liv i partiet i disse
år, da DC, med enkelte lokale undtagelser, udmærker sig ved ikke at have
bevaret partiarkiver59. Men både medlemstal og det billede af partiaktivi
teter, som både pressen og politiindberetningerne formidler, maner til at
forholde sig med en god portion skepsis til det traditionelle billede af DC
som parti.
Man må heller ikke overse, at DC fra maj 1947 sad på regeringsmagten
og allerede fra december 1945 med Alcide De Gasperi på premiermini
sterposten. Heri ligger også en indlysende del af forklaringen på DCs
imponerende succes i efterkrigsårene. At De Gasperi var en dreven poli
tisk taktiker er hævet over al tvivl og kan demonstreres ved at pege på to
potentielt sprængfarlige emner, som han sikrede ikke blev politiske pro
blemer. For det første undertegnelsen af den i den italienske offentligheds
øjnes urimeligt hårde fredstraktat og for det andet udarbejdelsen af forfat
ningen og her især sikringen af, at Lateranaftalerne fra 1929 blev en del
heraf. Begge problemer blev løst, før venstrepartierne blev frataget del af
regeringsmagten, hvilket iflg. Giulio Andreotti, der i disse år var en af De
Gasperis nærmeste medarbejdere, var alt andet end tilfældigt60. I en mere
positiv forstand var regeringens politik på to omdiskuterede områder efter
alt at dømme også en medvirkende årsag til DCs valgsejr i 1948.
For det første den drastiske deflationistiske politik, som blev indledt i
juli 1947 under ledelse af den liberale finansminister, Luigi Einaudi. At
56. Il Popolo, 29.10.1944.
57. Jvf. ACS, PS 1931-1949, Pacco 79A, fasciolo: Milano, Relazione mensile ... del mese di
febbraio 1947.
58. ACS, PS 1931-1949, Pacchi 88, 89, 89bis: Partito clericale.
59. To af disse undtagelser er blevet anvendt i lokalstudier om DC: V. Casotti: »La formazione della democrazia cristiana a Reggio Emilia«, i Ricerche storiche (Reggio Emilia), 12,
1978 og F. Bartemini: »Una spaccato della »provincia« democristiana: il caso di Pado
va«, i AA.W.: La democrazia cristiana dal fascismo al 18 aprile, cit.
60. Jvf. G. Andreotti: Intervista sul De Gasperi, Roma-Bari 1977, s. 75ff.
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den løbske inflation61 måtte bremses, var der bred politisk enighed om;
om midlerne derimod ikke. Kernen i Einaudis politik var en meget stram
kreditpolitik, der bl.a. resulterede i et drastisk investeringsfald, og af
mange økonomiske historikere tillægges politikken derfor et stort ansvar
for den stagnation, der prægede Italiens økonomi frem til Korea-krigs
boom’et62. Man skal imidlertid ikke overse det vigtige faktum, at den
deflationære politik virkede: inflationen blev bragt under kontrol, hvilket
var af afgørende betydning for den middelklasse, der udgjorde størstede
len af DCs potentielle vælgerbasis. Kan man diskutere den nationaløko
nomiske fornuft i Einaudis politik, kan man derimod ikke diskutere den
politiske fornuft i den, set med DC-øjne, og John Harper har rammende
sammenlignet deflationspolitikken med den fascistiske lire-revaluering i
1920-erne63.
For det andet skal fremhæves myndighedernes drastiske indgreb for at
sikre den offentlige orden. Som tidligere nævnt var vold et almindeligt
element i den politiske virkelighed i efterkrigsårenes Italien. Det gjaldt
for hele det politiske spektrum, men hævet over al tvivl er det, at det var
venstrepartiernes tilhængere, der førte an i voldeliggørelsen af politikken.
I samtiden talte man ligefrem om kommunisternes »dobbeltspil«: på over
fladen var PCI en varm tilhænger af det parlamentariske demokrati, men i
virkeligheden forberedte man en revolutionær omvæltning. Nyere forsk
ning har godtgjort, at man ikke kan beskylde PCI-ledelsen for et sådant
dobbeltspil, men samtidig også peget på, at mange menige kommunister
var langt mere radikale end partiledelsen64. Den slags subtile distinktioner
lå imidlertid 1940ernes politiske klima fjernt. Og selv om man i januar
1948 på en mur i Savona kunne læse, at »Ungdommen vil knække Scelbas
køller«, så efterlader præfekternes indberetninger liden tvivl om, at det,
præfekterne yndede at kalde »den sunde del af befolkningen«, hilste in
denrigsminister, Mario Scelbas hårde linie over for strejker og politiske
manifestationer velkommen65.
At finde denne slags vurderinger hos ordensmagtens øverste repræsen
tanter på lokalt plan, er selvfølgelig alt andet end overraskende. Men
61. Det italienske pristal eksploderede i efterkrigsårene: 1944: 858; 1945: 2060; 1946: 2884;
1947: 5159 (1938 = 100). Jvf. D. Sassoon: Contemporary Italy, London 1986, s. 25.
62. Se f.eks. E. Piscitelli: Da Parri a De Gasperi, Milano 1975, s. 191-230 og C. Daneo: La
política economica della ricostruzione, Torino 1975, s. 227ff.
63. J.L. Harper: op. cit., s. 139.
64. Jvf. P. Scoppola: Gli anni della Costituente, cit., s. 25, 85ff og 99ff, og P. Spriano: op.
cit., s. 83ff, 98ff og 138ff.
65. Graffittien er omtalt i ACS, PS 1931-1949, Pacco 107C, fasciolo: Savona, Relazione
mensile ... del mese di gennaio 1948
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derfor er vurderingen ikke nødvendigvis forkert. Det er i hvert fald van
skeligt at forestille sig, at et politisk klima præget af både verbal og kor
porlig vold for den politisk usikre del af befolkningen har fremmet lysten
til det »salto in buio«, det spring ud i mørket, som et venstrefløjsflertal
ville medføre.
Sammenlignet hermed repræsenterede det regeringsbærende DC det
sikre, systemet. Og at støtte systemet må efter 20 års fascisme have ligget
mange italienere snublende nært.

Det er fristende at se de kristelige demokraters overvældende valgsejr i
1948 som indledningen til den DC-dominans, som har præget italiensk
politik på nationalt plan lige siden. Virkeligheden er dog mere komplice
ret. Ved valget i 1953 led DC et alvorligt nederlag og mistede godt 8% af
stemmerne. En hovedårsag hertil var, at De Gasperi-regeringen havde
gennemført en ny valglov, der sikrede et parti (eller en valgalliance), der
fik over halvdelen af stemmerne, 64% af pladserne i parlamentet. Rege
ringens begrundelse for loven var, at den ville gøre det nemmere at rege
re, hvilket i årene 1948-1953 trods DCs parlamentariske flertal havde vist
sig at være uhyre vanskeligt: De Gasperi havde i disse år ledet ikke mindre
end fire forskelligt sammensatte koalitioner. Argumentet blev ikke over
raskende afvist af oppositionen. PCI døbte loven »legge truffa«, svindello
ven, og var i stand til at rejse en bred protest imod den i opinionen, ikke
mindst fordi loven havde ubehagelige mindelser om den valglov fra 1923,
som Mussolini brugte som afsæt for etableringen af det fascistiske dikta
tur66. Resultatet blev, at den alliance, der støttede loven (foruden DC
bestod den af de liberale, republikanerne og socialdemokraterne), ikke
opnåede et absolut flertal (om end den med 49,8% var meget tæt på), og
loven blev ophævet af det nyvalgte parlament.
Valgnederlaget blev også et personligt nederlag for De Gasperi, der
blev afløst som partileder af Amintore Fanfani, og under dennes ledelse
udvikledes i løbet af 1950erne de strukturer, der siden har holdt DC ved
magten. Fanfani tilhørte partiets venstrefløj, og hans erklærede hensigt
var at gøre DC ligeså organisatorisk stærkt som PCI. Under hans ledelse
påbegyndtes derfor en hektisk organisatorisk aktivitet; men resultatet
blev det stik modsatte af den erklærede hensigt. Ganske vist voksede
antallet af partifafdelinger eksplosivt, ikke mindst i Syditalien. Men under
ekspansionen lå en politisk indholdstømning af partiet. Fanfanis DC blev
ikke præget af basisaktivisme, men i stedet af klientelisme, hvor medlem66. Jvf. C. Ghini: Il voto degli italiani, Roma 1975, s. 113.
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skab ikke begrundedes i politisk engagement, men i de karrieremulighe
der, som partikortet åbnede op for. I denne degenerationsproces spillede
den fra 50erne voldsomt ekspanderende statslige sektor en afgørende rol
le. Her var der ben nok at dele ud af, ikke kun til kristelige demokrater,
men også til støttepartierne, først og fremmest »grønærterne« - samtidens
hånlige betegnelse for socialdemokraterne. Sammenblandingen af politisk
repræsentation og den offentlige økonomi har siden udgjort kernen i det,
der ofte kaldes DC-staten67.
På et andet niveau har overgangsårene fra fascisme til demokrati imid
lertid været af afgørende betydning for hele efterkrigstidens historie.
Nemlig gennem etableringen af de to omtalte politiske traditioner, den
katolske og den kommunistiske, og deres indbyrdes frontale modsæt
ningsforhold. Dette modsætningsforhold mildnedes ikke i årene efter
1948, nærmest tværtimod. Det fremgår tydeligt af den interviewundersø
gelse, som de amerikanske politologer, Gabriel Almond og Sidney Verba
lod udføre i slutningen af 1950erne. Her viste det sig ikke blot, at DCvælgere ikke kunne finde noget godt at sige om PCI og omvendt, men
også at politiske modsætninger gik dybt ned i privatsfæren. Ikke mindre
end 59% af DC-vælgerne så negativt på ægteskaber mellem kristelige
demokrater og kommunister. Selv om kommunister i den henseende var
mere tolerante, mente Almond og Verba, at man bedst kunne tale om et
»psychological clean break« mellem de to fløje68.
Denne stivnede modsætning har haft vidtrækkende konsekvenser for
det italienske politiske system. Selv om PCI i hele efterkrigstiden har
været i Italiens næststørste parti, har det siden 1947 været holdt uden for
regeringsmagten. At kommunister ikke har været regeringsbærende, er
naturligvis på ingen måde et specifikt italiensk fænomen. Men i Italien har
den stivnede modsætning umuliggjort fremkomsten af regeringsalternativer: et centrum (-venstre) parti, der på skift kunne støtte PCI og DC har
været utænkeligt. Derfor kan man med Giorgio Galli bedst karakterisere
det politiske system som et »ufuldkomment toparti-system« (»bipartismo
imperfetto«)69. Denne situation har de sidste 10-15 års ideologiske op-

67. Jvf. AA.VV.: L’Organizzazione partitica, cit., s. 297ff; G. Baget-Bozzo: // Partito Cri
stiano e !apertura a sinistra. La DC di Fanfani e Moro, Firenze 1977; S. Tarrow: Peasant
Communism in Southern Italy, New Haven 1967, s. 300-342; J. Chubb: Patronage, Power
and Poverty in Southern Italy, Cambridge 1982, s. 55-80; F. Spotts & T. Wieser: Italy. A
Difficult Democracy, Cambridge 1986, s. 20-40 og s. 140ff.
68. G. Almond & S. Verba: The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five
Nations, Boston 1965, s. 128ff.
69. G. Galli: Il bipartismo imperfetto, Bologna 1966.
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blødning ikke ændret70. I 1987 kunne PCI stadigt gå til valg under et
slogan som »Fjernt fra intrigerne - Tæt på befolkningen.« Valgresultatet
tydede på, at Vesteuropas største kommunistparti ikke længere er helt så
tæt på folket som tidligere. Derimod er det fortsat fjernt fra intrigerne en i sandhed eufemistisk betegnelse for virkeligheden i den politiske
magts centre i Italien.

Litteratur-note
At kaste sig ud i blot en kommenteret opremsning af den omfattende litteratur om Italiens
historie 1943-48 ville være en halsløs gerning. Derimod er det forholdsvist enkelt at placere
denne litteratur historiografisk og angive de væsentligste skillelinier. Frem til den første
halvdel af 70erne var den italienske samtidshistorie domineret af venstreorienterede histori
kere. Især af kommunister, men også af socialister og historikere med rødder i den libertære
demokratisk-socialistiske strømning, der siden århundredskiftet har været en vigtig faktor i
Italiens kulturelle liv. Den socialistiske historiker, Gaetano Arfé, har præcist påpeget ho
vedproblemet ved denne tradition, nemlig at »Italiens samtidshistorie først og fremmest blev
levet som selvbiografi« (citeret efter P. Spriano: Le passioni di un decennio, Milano 1986, s.
8). Hvad enten emnet var fascismen, modstandskampen eller opbygningen af demokratiet
var analyserne som oftest firkantede og politiserende. Som et af de sidste og mest interessan
te større arbejder inden for denne tradition kan nævnes A. Gambino: Storia del dopoguerra
dalla liberazione al polere DC, Roma-Bari 1975.
Optøningen af de politiske fronter i Italien i midten af 70erne var også af afgørende
betydning for arbejdet med samtidshistorien. Den tætte sammenhæng kom eksemplarisk til
udtryk gennem fire interessante interview-bøger, som forlaget Laterza udgav i disse år:
R. De Felice: Intervista sul fascismo (1975); G. Amendola: Intervista sull’antifascismo
(1976); G. Andreotti: Intervista sul De Gasperi (1977 og P. Spriano: Intervista sulla storia del
PCI (1978). Heri både kondenceredes og kritiseredes en lang række af de fremherskende
tolkningner, og bøgerne affødte livlig debat både inden og uden for historikerkredse.
Selv om dette markerede et brud med de herskende historiografiske traditioner, er den
italienske historievidenskab naturligvis fortsat præget af sin fortid. Det gælder for den her
undersøgte periode især den politiske historie, hvor en kombination af croceansk liberalisme
og gramsciansk marxisme har resulteret i, at der først og fremmest har vælret sat fokus på
den politiske idéhistorie, mens en bredere politisk kulturhistorisk tilgang stort set er blevet
negligeret. I dag ved vi således meget om de intellektuelles veje fra fascisme til demokrati,
men meget lidt om den brede befolknings politiske udviklingsveje. Andre forskningsfelter,

70. En delvis undtagelse udgør årene 1976-1979, hvor DC-mindretalsregeringer under ledel
se af Giulio Andreotti støttede sig på PCIs stemmer. Baggrunden herfor var den dybe
sociale og økonomiske krise, der yderligere uddybedes af truslen fra terrorismen. PCIs
rolle var dog i realiteten reduceret til at være passivt støtteparti, og »den nationale
undtagelsestilstand« åbnede ikke vejen for det »historiske kompromis« mellem det kom
munistiske og det katolske Italien, som PCI-lederen, Enrico Berlinguer fra 1973 havde
gjort til PCIs politiske mål. Tværtimod viste årene, at den traditionelle modsætning langt
fra var død. Ved parlamentsvalget i juni 1979 mistede PCI for første gang i efterkrigsti
den stemmer og vel at mærke til venstre: til udbryderpartiet, PdUP, og til det venstrelibertære radikale parti.
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der er blevet opdyrket det seneste tiår, er dels den politiske historie på beslutningstagerni
veau (der i Italien er så indviklet, at dette er ganske på sin plads) og den økonomiske
historie, i et forsøg på at finde rødderne til 50ernes økonomiske mirakel. Endelig er »Oral
History« langt om længe ved at vinde indpas i Italien, men befinder sig fortsat på projektsta
det. Frem for at fremføre eksempler på disse strømninger i dagens italienske historiografi
forekommer det på nuværende tidspunkt at være mest rimeligt at henvise til de førende
tidsskrifter, hvor forskningsresultaterne løbende publiceres. Det drejer sig om »Italia con
temporánea«, »Storia contemporánea« og »Passato e presente«.
De seneste store synteser over periodens historie er G. Candeloro: Storia dell’Italia moder
na, bd. X og XI (Milano 1984 og 1986) og E. Di Nolfo: Le paure e le speranze degli italiani
(1943-53) (Milano 1986) (anm. i NFH XXXVI, 189 f). På engelsk findes korte behandlinger
af perioden hos M. Clark: Modern Italy 1871-1982 (London 1984), s. 302-326 (anm. i NFH
XXXIV, 250 f) og mere spredt hos D. Sassoon: Contemporary Italy (London 1986). Desuden
er hovedparten af bidragene i J. Stuart Woolf (ed.): The Rebirth of Italy 1943-1950 (London
1972) fortsat læse værdige.
På dansk er perioden behandlet i T. B. Olesen m.fl.: Fascismen i Italien (Århus 1986), s.
210-226. Her koncentrerede vi os om fascismens fald, modstandskampen og udarbejdelsen
af forfatningen, og denne fremstilling kan derfor læses som et supplement til nærværende
artikel.

Økonomisk historie, økonomi og
matematisk statistik
Af Niels Kærgård
Artiklen er en udvidet version af Niels Kærgårds opposition ved
Ole Hyldtofts disputats om industrialiseringen i København 18401914. Forfatteren, der er lektor ved Økonomisk Institut ved Kø
benhavns Universitet, argumenterer for, at historikere ved at bruge
matematiske modeller hentet fra den økonomiske videnskab kan nå
flere og bedrefunderede resultater, også når de arbejder med perio
der, hvor kildedækningen er mangelfuld. Han eksemplificerer dette
synspunkt ved hjælp af nogle af Ole Hyldtofts kilder og resultater.

Indledning1
Sammenligner man økonomiske og historiske fremstillinger, vil man ofte
finde en overordentlig stor forskel. Økonomerne beskæftiger sig gerne
med ræsonnementer i abstrakte modeller, ofte formuleret i matematik
terminologi; og sættes modellerne i relation til virkeligheden, sker det ofte
ved hjælp af talanalyser udført med relativt avancerede matematisk-statistiske metoder. Selv økonomer kan af og til få den opfattelse, at man er
gået for langt væk fra tallene, se Leontief (1971).
Når derimod historikernes arbejder betragtes, synes der ingen tvivl om,
at man normalt er i den modsatte grøft. Her er anvendelsen af abstrakte
modeller og matematisk statistiske redskaber relativt sparsom. I denne
artikel skal det med udgangspunkt i Ole Hyldtofts disputats »Københavns
industrialisering 1840-1914« søges påvist, at en øget brug af matematisk
formulerede økonomiske og statistiske modeller også indenfor den øko
nomiske historie ville kunne frembringe brugbare resultater.
Når problemet formuleres som økonomer contra historikere og med
Hyldtoft som eksempel på historikere, er det en grov forenkling, som
alene tjener til at klargøre en konflikt, der har været permanent i både
økonomi og økonomisk historie. Når økonomen professor Scharling i
1873 siger, at »Forudsætningen for Anvendelsen af den mathematiske Me
thode var, at de Størrelser, man havde at gjøre med, havde en aldeles
kvantitativ Bestemthed; men det gjaldt ingenlunde om de menneskelige
Forhold, thi i disse spiller Vilkårligheden, der ikke lader sig beregne, altid
1. En nærmere gennemgang af den statistiske argumentation findes i Kærgård (1986) og
(1988).
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ind med«, så repræsenterer han klart det, der her bliver kaldt historikeres
syn.2 En tilsvarende debat blandt historikere er debatten mellem Heckscher (1947), Astrid Friis (1950) og Albert Olsen (1950).
Det, der er kaldt »New economic history«, er tilsvarende en historisk
retning, der har synspunkter helt svarende til det, der er kaldt økonom
synspunktet i det følgende, se f.eks. Temin (1973) og Viby Mogensen
(1987). De to synspunkter, der præsenteres i det følgende, dækker givetvis
over klare realiteter, men når det ene kaldes historikerens og det andet
økonomens, er det oplagt en forenkling og skematisering, som dog givet
vis dækker en hovedtendens.
Når Hyldtoft bruges som repræsentant for historikere, er det også del
vist urimeligt, idet han med hensyn til brugen af økonomisk teori og
villighed til generaliseringer ligger nærmere økonomerne end de fleste
historikere.
Artiklen falder i 6 afsnit. I 2. afsnit diskuteres de principielle hovedli
nier i analysemetoderne. Resten af artiklen er et forsøg på at vise, at
modelbetragtninger og matematisk statistiske redskaber også i økonomisk
historie kan give brugbare resultater. Afsnit 3 diskuterer om Hyldtofts
analyse med en opdeling i udviklingsmæssigt forskellige underperioder
kan påvises statistisk, når udviklingen i mekanisk kraft analyseres. Det
undersøges også, om Hyldtofts periodeafgrænsninger er i overensstem
melse med den statistiske analyse. I afsnit 4 søges den fundne udvikling
forklaret som et indtrængningsforløb for de nye produkter, dampmaskiner
og el- og petroleumsmotorer. Afsnit 3 og 4 er således koncentreret om
mekanisk kraft; i 5. afsnit søges andre vækstindikatorer inddraget for at
se, om de forskellige vækstfaser på energiområdet, kan spores i andre dele
af økonomien. Artiklen afsluttes med en sammenfatning.

A88re8er^n8 °8 Stokastik
Når man betragter en historisk periode, kan man enten analysere den som
en række konkrete enkeltbegivenheder eller som nogle aggregerede sam
menhænge, der kun gælder med tilnærmelse (gælder stokastisk ville en
statistiker sige). En ortodoks historiker ville gøre det første, i økonomien
er der tradition for det sidste. I det følgende skal de tre led i denne
konflikt - enkeltbegivenheder, aggregering og stokastik - diskuteres hver
for sig.
2. Denne økonom-debat er bl.a. diskuteret i Kærgård m.f. (1979a) og Kærgård (1983).
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Det første skridt væk fra den ortodokse historieskrivning er at forlade
betragtningen om specifikke enkeltbegivenheder. Det er ikke noget alle
har gjort uden sværdslag, f.eks. citerer Weibull (1966) fra »the presiden
tial adress« ved American Historical Association’s årsmøde nogle syns
punkter vedrørende andre samfundsvidenskabers behandling af historiske
problemer:
“Their greatest deficiency is their lack of human understanding, which is the first
requirement of the good historian; they deal in statistics, with units and trends,
hoping to deduce laws of society; their works are primarily systematic, reveal little
if any historical sense, and they ignore chronology. ... Realization that historical
facts are unique in character, space, and time, restrains the historian from trying to
fit them into a rigid theory of fixed pattern”.

På dette punkt er der ingen anledning til konflikt mellem økonomerne og
Hyldtoft - også han interesserer sig for trends, sammenhænge og samfun
dets udviklingsmønstre.
Aggregering har Hyldtoft et mere dialektisk forhold til. Det er et valg
mellem, om man vil finde lovmæssighederne ved en detaljeret undersøgel
se af de enkelte processer (“Finde det uendeligt store i det uendelig små”
som Georg Brandes udtrykte det vedrørende den litterære beskrivelse af
virkeligheden), eller om man er mere bange for ikke at kunne se skoven
for bare træer, hvis man går for detaljeret til værks. Her er Hyldtoft som
sagt ikke klar: Side 25-26 roses Svend Aage Hansens nationalregnskabs
beregninger: »Under forudsætning af beregningernes bæredygtighed er
årlige bruttofaktoropgørelser at foretrække for mere tilfældige tællin
ger...«. På lignende måde startes side 38: »Særlig interesse har det samle
de produktionsresultat«, men så fortsættes, at da beregningen »hviler på
faste konstanter« er de »derfor særdeles usikre« og konklusionen bliver, at
»fysiske størrelser« skal bruges.
Hyldtoft har altså teoretisk en vis sympati for de aggregerede makrostørrelser, men når han ser, hvad der må forudsættes for faktisk at få dem
beregnet, viger han tilbage. En økonom ville næppe være så bange for at
bruge syntetiske tal beregnet ud fra indikatorer ved hjælp af nøgletal af
forskellige slags. Når alt kommer til alt er selv de mest officielle moderne
nationalregnskabstal til en vis grad beregnede tal, der er behæftet med
usikkerhed. Senere i denne artikel skal gøres nogle forsøg med syntetiske
tal.
Jager man strukturer i økonomien, kan man ikke håbe at finde eksakte
sammenhænge; man må acceptere et vist tilfældigt slør. Vil man f.eks.
kortlægge en produktionsfunktion, der binder produktionen sammen med
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indsatsen af arbejdskraft og kapital, kan man umuligt finde en eksakt
sammenhæng. Man må være tilfreds med en relation, der gælder på nær et
tilfældigt restled, der kan indeholde alt det, der ikke er taget hensyn til.
Her må man være villig til at acceptere, at fejlene er tilfældige og
uinteressante. Det kan være, at produktionen i en måned har været lille,
fordi der var mange helligdage, eller brændselsforbruget stort, fordi det
var en kold vinter, eller importen lille, fordi høsten indenlands var god.
Endelig kan der jo også være målefejl i tallene. Hvis man ville finde
sammenhænge, er tilfældige skift og residualer uinteressante. Først hvis
udsvingene begynder at danne et mønster, der indicerer, at den opstillede
model er forkert, får residualerne for alvor interesse for modelbyggere,
der vil finde stabile sammenhænge3.
Dette synes Hyldtoft ikke helt villig til at acceptere. F.eks. i fodnoten
side 64, hvor modellen CLEO’s produktionsfunktioner og capital-output
modellen diskuteres. Her siges, at det »i høj grad er parameterændringer,
der har interesse«. Der kan også findes en række steder rundt om i bogen,
hvor enkeltstående unormale observationer får en, set fra et modelbyggersynspunkt, urimelig stor opmærksomhed. Det må trods alt være mere
interessant at finde ud af, hvad der er hovedreglen, end at koncentrere
opmærksomheden om enkelte unormale år.

Periodiseringen
Betragtes nu Hyldtofts tal i lyset af det foregående, kan spørgsmålet stil
les, om man overhovedet kan se andet end en jævn trend og så noget
tilfældigt slør.
De centrale tal for analysen er udviklingen i antal hestekræfter (HK) i
hovedstadens industri. Her anvender Hyldtoft dels en samlet serie for
årene 1831-75, som han selv opstiller ud fra hovedsagelig brandforsik
ringstaksationer, dels en serie fra 1902-1909 fra Arbejds- og Fabrikstilsy
net, og endelig tal fra årene 1831, 1839, 1847, 1855, 1873, 1897, 1906 og
1914 hentet fra industritællingerne. I fig. 1 er observationerne fra 1840 til
1814 tegnet op4.
3. Noget andet er, hvis man f.eks. i beskrivelsen af en periode vil skelne mellem, hvor
meget af et udsving der er »normalt«, og hvor meget der skyldes unormale engangsforhold (f.eks. en strejke). Da kan residualer selvfølgelig være relevante.
4. Figuren svarer helt til Hyldtofts fig. 5 side 54 bortset fra, at der i Hyldtofts figur ikke er
indlagt nogen lineær trend, og at hans figur indeholder både en kurve for udviklingen i
hovedstaden og en for København isoleret.
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Industritællingernes tal er noget over de øvrige, men da der specielt for
perioden efter 1875 er yderst få tal iøvrigt, skal de anvendes alligevel. For
at tallene skal være sammenlignelige må de imidlertid niveaukorrigeres.
Det gøres ved at estimere forholdet mellem industritællingernes tal og de
andre for de fire år (1847, 1855, 1873 og 1906), hvor der er observationer
af begge slags. Det findes at industritællingens tal er 33 % over de øvrige,
og de justeres derfor ned med disse 33 % inden de indgår i beregningerne i
det følgende. En trend med en fast værkstrate er derefter estimeret.
Vækstraten er beregnet til 6,7% p.a.
Fig. 1: Mekanisk kraft i Hovedstadens Industri
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Dette estimerede vækstforløb er indlagt i fig. 1 som en ret linie, og over
ensstemmelsen mellem den, og den faktiske udvikling er overordentlig
god; 99% af den statistiske variation er forklaret ved linien. Den lineære
relation er estimeret med mindste kvadraters metode til:
log HK, = -117,2 + 0,067 i
(1,6)
(0,0001)
R2 = 0,99 D.W. = 0,11 N = 46

(1)

hvor log HK¡ er logaritmen til antal HK i år i, tallene i parantes er koeffici
enternes spredning, R2 den andel af variationen der er forklaret, og D.W.
er en størrelse til analyse af, om der er systematik i residualerne, (opkalde
efter økonometrikerne Durbin og Watson); den skal være omkring 2, hvis
det er tilfældige uafhængige fejl. N er antallet af indgående år.
Spørgsmålet er, om afvigelserne fra denne lineære trend er så systemati
ske, at de kan danne basis for mere håndfaste konklusioner. En indikation
af, at residualerne ikke er tilfældige, findes allerede i Durbin-Watson
teststørrelsen, der indikerer signifikant systematik i residualerne. Men
kan systematikken bære Hyldtofts opdeling i 3 perioder (1840-1865, 18651896, 1896-1914)5. For at undersøge dette er der estimeret en selvstændig
trend for hver af de tre perioder; de nye linier er indtegnet på fig. 2.
For at få et mål for, om de tre linier i fig. 2 giver en signifikant bedre
forklaring end den ene linie i fig. 1, anvendes et Chow-test, der er det
sædvanlige statistiske test for, om der i et givet år er sket et strukturskift i
form af f.eks. som her en ændret trend6. Testet måler faldet i den uforklarede variation ved at gå over til den mere komplicerede model med flere
forskellige trends i forhold til det øgede antal parametre, der bruges ved
modelopstillingen. Et sådant test indicerer her klart, at der er tale om et
trendskift.
Den skiftende trendudvikling ses også i HK pr. arbejder, der for indu5. Et trendskift, som det af Hyldtoft anførte, kan formaliseres på mange måder. Der kan
tænkes at være tale om noget, der ligner et spring i en variabels niveau eller vækstrate. I
praksis må man nok oftest forestille sig en mere glidende overgang fra et udviklingsmøn
ster til et andet. På de følgende sider er trendskiftet formaliseret som et spring fra en
lineær trend til en anden, medens det i næste afsnit er forsøgt beskrevet som en hastig
vækst, der gradvis afløses af en mere jævn udvikling. Det vil afhænge af både en undersø
gelses problemstilling og af forløbet af den analyserede serie, hvad der er det mest
hensigtsmæssige tankeskema.
6. For en nærmere beskrivelse af Chow-testet se f.eks. Johnston (1984) side 207-225. En
mere grundig oversigt over stabilitetstest findes i Brown, Durbin og Evans (1975) og i
Farley, Hinick og McGuire (1975). Se også Rasmussen (1977) og Rasmussen & Kærgård
(1980).
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Fig. 2: Mekanisk kraft i Hovedstadens Industri

stritællingsårene umiddelbart kan udregnes af Hyldtofts tabel 3, side 52.
Resultatet, der vises i fig. 3, må ses som en bekræftelse af det foregående.
Det har indtil nu været antaget, at brudtidspunkterne lå fast i årene 1865
og 1896. Denne forudsætning skal nu opgives, og det skal undersøges
hvilket år, der ud fra data må anses for at være det mest sandsynlige brud
tidspunkt. Dette er der ikke tal nok til at sige noget om for 1896, (i hvert
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fald hvis man holder sig til Hovedstaden), idet der ikke er tal fra 1875 til
1896; men omkring 1865 er der årligt tal fra 1830 til 1875.
Serien opfører sig relativt specielt i årene før 1840, og i det følgende skal
opmærksomheden da, som hos Hyldtoft, koncentreres om perioden fra
1840 og frem. Det antages på grundlag af analyserne i forbindelse med fig.
2, at perioden 1840-75 skal beskrives bedst muligt ved hjælp af to lineære
trends. Dermed er problemstillingen identisk med den af økonometrikeren Quandt behandlede (se Quandt, 1958, og Goldfeld & Quandt, 1976)7.
Problemet er at estimere to liniestykker

y¡ = «o + cq i + Ujj for i

t

Yi = Po + Pi i + u2i for i > t

k j

hvor t er et ukendt brudtidspunkt, y¡ er variabelværdien for år i, og a og p
7. Goldfeld & Quandt (1976) indeholder en generel oversigt over teorien for estimation af
modeller med skiftende struktur. En introduktion findes også i Johnston (1984), kap.
10.2 og 10.4.
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er parametre. Ui og u2 er uafhængigt normalfordelte restled med middel
værdi nul og spredning Oi og o2. Der er i denne model 7 parametre, der
skal estimeres (oto, (Xi, p0, Pi, øj, o2 og t). Den af Quandt udviklede
metode er en maksimum-Likelihood metode (d.v.s. man vælger de para
meter-værdier, der gør de faktiske observationer mest sandsynlige). Likelihoodfunktionen, der angiver sandsynligheden for de faktiske observere
de værdier, kan beregnes for et givet brudtidspunkt t. Den maksimale
værdi af Likelihoodfunktionen kan findes ved at lade t gennemløbe de
mulige værdier; dette er gjort i fig. 4.
Det ses, at 1858 udpeges som det mest sandsynlige brudtidspunkt, men
funktionen er relativt flad fra 1856 til 1862. Denne metode indicerer altså
et brudtidspunkt, der er omkring 7 år tidligere end det af Hyldtoft anførte.
Fig. 4: Likelihoodfunktionen
Sandsynlighed
for de faktiske
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Sammenfattende må konklusionen af den statistiske analyse være, at der,
som antaget af Hyldtoft, er et brud i serien; men dette brud må mest
sandsynligt placeres 5-7 år før det af Hyldtoft anførte tidspunkt 1865, og
tallene taler stærkt imod at lægge bruddet efter 1863.

Mekanisk kraft-en teori for udviklingen
Der er altså et trendskift i den undersøgte periode. Men hvorfor der er
det, er jo mindst ligeså interessant. Hyldtoft henviser til en hypotese om
lange bølger i økonomien. Her skal en måske lidt anden teori fremføres.
Det tal, der spiller den afgørende rolle ved periodiceringen, er altså
antal HK. Et godt fysisk tal, der har en klar betydning, og som må kunne
tolkes uden mange apriori-teorier - eller kan det?
Når man betragter udviklingen i forbruget af et enkelt gode, vil man
ofte antage, at den følger et indtrængningsforløb, der f.eks. kan have form
af en logistisk kurve. Man vil normalt antage, at udviklingen starter forsig
tigt for derefter at gå meget hurtigt, og så igen afmattes, idet man nærme
re sig et mætningsniveau, jfr. fig. 5.

Fig. 5: Enkelt indtrængningskurve
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En sådan udvikling er tydeligt set for fjernsyn; i visse lande også for bl.a.
biler og traktorer (se f.eks. Kærgård 1975 kap. II.2). Forskellige s-formede forløb er påvist for en lang række varer, både forbrugs- og kapitalgo
der. Det vil derfor være naturligt at antage, at noget lignende gjaldt for
dampmaskiner og el- og petroleumsmotorer i det 19. århundrede.
Er det tilfældet, ville det være nærliggende at antage, at det, der forkla
rer udviklingen i antal HK, først er en indtrængningskurve for dampma
skiner og derefter én for el- og petroleumsmotorer, jfr. fig. 6.

Fig. 6: Dobbelt indtrængningskurve
Heste-

Den hastige vækst i antal HK før 1865 skyldes altså indtrængning af damp
maskiner, og for perioden efter 1896 tilsvarende af el- og petroleumsmo
torer8.
Jævnfør tidligere er der ikke tal nok til at teste hypotesen for sidste del
af perioden, så her skal perioden 1840-1875 igen betragtes. Tidsserien,
som den ses f.eks. i fig. 1, har ikke nogen tydelig lighed med fig. 6, men
det var heller ikke at vente. Dels er perioden skåret af efter, at anvendel-

8. Denne model genererer selvfølgelig ikke direkte knæk i udviklingen, men både model
len her og ideen om en udvikling stykket sammen af lineære trends må jo betragtes som
stiliseringer af virkelighedens mere komplekse forløb, jvf. fodnote 5. Dette taget i be
tragtning er ligheden mellem fig. 2, 3 og fig. 6 oplagt.
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sen af dampmaskinen er begyndt, og dels er el- og petroleumsmotorerne
knapt nok introduceret inden den kontinuerte serie slutter 1875. Desuden
er det normalt svært at finde klare indtrængningskurver, idet de ofte vil
være slørede af bl.a. konjunkturbetingede udsving. Endelig er selve for
men for introduktionsforløbet ikke fast; der kan tænkes mange forskellige
s-formede forløb.
Disse ting gør det f.eks. vanskeligt at eftervise et s-formet introduk
tionsforløb for biler i Danmark, idet det første tydelige opsving afbrydes
af 1930’ernes krise, og så snart opsvinget begynder igen, afbrydes det af 2.
verdenskrig. Hvis man skal registrere et tydeligt s-formet forløb, skal det
være i en situation som for TV, hvor udbredelsen skete relativt hurtigt og i
1960’emes stabile højkonjunktur.
Skal et s-formet forløb testes for HK- udviklingen, kan flere mulige
funktionsformer komme på tale. Her er valgt den logistiske. Den beskri
ver udviklingen ved
HKt =

K

(3)

1 + be_aK1

hvor HKt er antal hestekræfter på tidspunkt t, K er mætningsniveauet, a
angiver stejlheden af kurven og b dens placering på tidsaksen, e er den
naturlige logaritmes grundtal. Denne kurve er relativ ufleksibel i den
forstand, at den er symmetrisk omkring sit midtpunkt, d.v.s. punktet
svarende til HKt = /zK.
Når den alligevel er valgt her, skyldes det, at den er enkel at arbejde
med, og uden videre lader sig linearisere (og dermed visuelt teste). Den
kan nemlig omformes til

AHKt/HKt = aK - aHKt

(4)

dvs. vækstraten (AHKt/HKt) er en lineær funktion med negativ hældning
af bestanden (HKt). Tegnes vækstraten op mod bestanden fås ikke noget
der ligner en sådan linie for hele perioden. Før 1855 svinger kurven usy
stematisk; og efter 1868 er vækstprocenterne for høje, måske svarende til
at alternativer til dampmaskinen begynder at vise sig. Indskrænkes perio
den til 1855-1868 fås det på fig. 7 viste resultat. Der er en
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Fig. 7: Udviklingen i mekanisk kraft 1855-68

D LOG (HK)

Vækst

HK

systematisk faldende tendens, men der er ganske meget støj. Relationen
kan estimeres til
AHKt/HKt =

R2 = 0,37

0,177 - 0,000088 HKt
(0,042)
(0,000033)
D.W. = 2.81
N = 14

(5)

Denne relation, hvor symbolerne er de samme som forklaret i forbindelse
med relation (1), har både overbevisende og mere tvivlsomme træk. Først
og fremmest er der en signifikant negativ sammenhæng. Der er ingen
systematisk afvigelse fra den rette linie; måske er der en vis tendens til, at
en negativ residual efterfølges af en positiv (D.W. er over to). Dette er
imidlertid naturligt nok, da store investeringer i en periode alt andet lige
taler for små i næste.
Forklaringsgraden er derimod ikke imponerende, kun knap 40% af
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variationen er forklaret. Der kan dog argumenteres for, at når et stort
positivt udsving i en periode blev efterfulgt af et stort negativt, så ligger
heri blot det lidt tilfældige forhold, at nogle investeringer når at blive
gennemført og registreret i en periode, hvor de måske ligeså godt kunne
være blevet udskudt til næste. Dette taler for at udjævne serien ved f.eks.
at tage gennemsnit af een periode og så den næste. Gør man det, stiger
forklaringsgraden fra de 0,37 til omkring 0,75.
Undersøges residualerne nærmere for indikationer af, at modellen ikke
skulle være korrekt, findes ingen sådanne. Residualerne i første og sidste
halvdel af estimationsperioden afviger hverken i middelværdi eller varians
fra hinanden. Heller ikke mellem de midterste residualer og residualerne i
begyndelsen og slutningen kan påvises forskelle i middelværdi eller vari
ans. Dette må tolkes således, at den opstillede model holder, men at der
er relativt meget støj i forhold til den systematiske variation.
Det foregående kan resumeres på den måde, at udviklingen i antal HK
intuitivt kan forklares ved to indtrængningskurver. For de faktiske tal er
det imidlertid af forskellige grunde vanskeligt at estimere et sådant forløb.
Omkring det interessante brudtidspunkt 1858-59 (eller hos Hyldtoft 1865)
lader vendingen sig dog udmærket forklare ved et logistisk udviklingsfor
løb som det på fig. 5 viste, men længere væk fra dette karakteristiske
omsving er et evt. logistiske forløb sløret af forskellige former for støj. En
indtrængningskurve må derfor anses for den sandsynligste forklaring - den
er teoretisk velfunderet, og selv om de empiriske resultater ikke er entydi
ge, lader den mest karakteristiske del af forløbet sig udmærket forklare
ved en logistisk model.
Dette ligger ikke forfærdelig langt fra noget af det Hyldtoft siger. Han
tror imidlertid på et mere generelt opsving, bl.a. forårsaget af den nye
tekniks indtrængning mere alment:
»Den første fase prægedes af dampmaskinens udbredelse og den tredie af elektro
motoren, men de to kraftmaskiner var blot særlig fremtrædende eksempler på en
ny generation af varer og teknik« (Hyldtoft 1984, side 415).

Denne ide falder helt i tråd med de teorier for lange konjunkturbølger,
hvor forklaringen baseres på tekniske gennembrud, der spredes til den
øvrige økonomi (specielt økonomen J. Schumpeters teorier).
Her hænger spredningen fra den tekniske innovation til den øvrige
økonomi imidlertid i den blå luft. Vi ved noget om HK’erne, men vi ved
næsten intet om den øvrige økonomi. Det at bruge HK som indikator for
den økonomiske udvikling i en situation, hvor de tekniske ændringer net-
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op sker på drivkraftområdet, forekommer betænkeligt. Så længe man ikke
har en klar teori om, hvorfor HK’erne udvikler sig som de gør, og en ide
om hvor meget udvikling på dette område har spredt sig til de øvrige dele
af økonomien, skal man nok være yderst forsigtig med at drage for hånd
faste konklusioner ud fra tallene9.

Nogle forsøg med syntetiske data
Analyserne i det foregående af Hyldtofts hypoteser må siges at have i det
mindste en hovedsvaghed. Analyserne af udviklingen er baseret alene på
mekanisk kraft målt i HK for København (defineret selv i videste forstand
som kun dele af de nuværende København og Frederiksberg kommuner).
Mekanisk kraft er givetvis et godt tal, forstået på den måde, at det er et
veldefineret, kildenært tal uden mange indeksproblemer eller imputerede
bestanddele, men det giver jo som argumenteret tidligere kun et tvivlsomt
mål for udviklingen i den samlede økonomi.
Dette forhold skal der forsøges at råde bod på i det følgende. Ikke ved
at grave dybere i kilderne, her synes det svært at forbedre Hyldtofts
arbejde, men ved at bruge statistiske metoder noget dristigere end det
hidtil har været gjort. Resultaterne giver næppe den fulde sandhed om
udviklingen, men det kan være af en vis interesse at forsøge, om man kan
komme nogen vegne overhovedet med en sådan metode.
Når der ses på udviklingen i kapitalapparatet i forrige århundrede,
findes der altså data for mekanisk kraft (MHK) i hovedstaden, og der kan
ud fra Svend Aage Hansens investeringstal konstrueres tal for det samlede
kapitalapparat i hele landet (KT), se Kærgård (1988) for en nærmere
dokumentation. Ideen i det følgende er at opstille en bredere liste over,
hvilke indikatorer man kunne tænke sig, hvis man søgte efter et mål for
kapitalapparatet i København; og derefter ved hjælp af forskellige statisti
ske metoder søge en fælles bevægelse i disse serier.
De serier, der er brugt, er dels Hyldtofts mekaniske kraft (MHK) dels
brandforsikringsværdien af fast ejendom i København (BRAND), der
selv om den ikke dækker al kapital, og selv om den også medtager ting,
der ikke er produktionskapital i snæver forstand, må være stærkt korreleret med det relevante kapitalbegreb (serien er hentet fra Cohn, 1958, og
9. Hyldtoft prøver i appendiks D at analysere forholdet mellem HK og samlet kapital, men
da statistikken kun omfatter virksomheder, der faktisk har mekanisk kraft, er denne
analyse ret partiel og næppe egnet til at give særlig generelle konklusioner.
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Falbe-Hansen & Scharling, 1885). Da kapitalapparatet skal finansieres, er
udlån fra Københavnske banker (UDLAAN) medtaget (hentet fra Dan
marks Statistik, 1969).
Dernæst er valgt en række serier, der afspejler udviklingen i den samle
de danske økonomi: Kapitalapparatet beregnet ud fra Svend Aage Han
sens investeringstal (KT), tal for den samlede bruttofaktorindkomst i faste
priser (FBFI) og det tilsvarende tal for industrien (FBFII) (begge hentet
fra Hansen, 1974). Nu kan disse aggregerede tal jo diskuteres, så der er
også medtaget et par andre tal som mål for aktiviteten, hvor tallene måske
rummer færre måleproblemer, men hvor forbindelsen til kapitalapparatet
i hovedstaden til gengæld er fjernere, nemlig seddelomløbet (SED) og
pengemængden (PENG) (hentet fra Hansen 1968). Endelig er befolk
ningstallet i de produktive aldersgrupper (her defineret som 15-65 årige)
medtaget som en indikator for arbejdsstyrken (NP). Hyldtofts beregnin
ger af industriens arbejdsstyrke er ikke medtaget, da der ikke er tale om
årlige tal.
I fig. 8 er de ialt 10 tidsserier tegnet op, og det ses, at mange af dem er
præget af en ren trendmæssig udvikling. Det skal i det følgende forsøges at
uddrage en fælles udvikling af disse serier. Kunne der findes en fælles
bevægelse i alle serier, eller i hvert fald i en betydelig del af dem, ville det
være naturligt at antage, at denne fælles bevægelse var at genfinde også i
den ikke registrerbare størrelse »kapitalapparatet i hovedstadsområdet«.
I teorien for hovedkomponenter (principal components) og faktoranaly
sen har man et redskab til at jage sådanne fælles faktorer. Ideen er at
sammenveje de forskellige serier til et indeks, hvor vægtene ikke er be
stemt af seriernes betydning som i normale indeks, men er bestemt ud fra
variationen i serierne, således at mest muligt af samtlige seriers variation
afspejler sig i indekset. Dette indeks kaldes første hovedkomponent.
Når man har beregnet den første hovedkomponent, beregnes den næ
ste, som det indeks, der bedst passer med den tilbageværende variation i
serierne, når den variation, den første hovedkomponent kan forklare, er
fjernet, og når indekset samtidig skal være uafhængig af den første hoved
komponent.
Tilsvarende vil den tredie hovedkomponent, være det indeks, der bedst
forklarer den endnu uforklarede variation, og som er uafhængig af de to
første hovedkomponenter.
I praksis vil sådanne analyser ofte resultere i nogle tidsserier for hoved
komponenterne, der er let tolkelige; således at f.eks. første hovedkompo
nent angiver den reale vækst i økonomien, og derfor tager hovedparten af
variationen i de serier, der er præget heraf. Anden hovedkomponent kan
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Fig. 8: Indikatorer for kapitalapparatet i Hovedstaden
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Note: Det er for alle variable logaritmen til værdien, der er anført. For at få en overskuelig
figur med passende afstand mellem kurverne er de parallelforskudt ved addition af passende
konstanter. De variable er således defineret: lnNP-6,2, lnKT-7,5, lnBRANDK-11,1,
lnBRANDK+F- 10,7, InSED-l, lnFBFI-2,5, lnFBFII+1,7, lnPENG+0,7, lnMHK-0,2,
lnUDLAAN+5,5.

så f.eks. afspejle inflationstakten og altså beskrive variationen i de nomi
nelle variationer. I økonomiske serier skal der normalt relativt få hoved
komponenter til for at beskrive variationen. I Theils eksempel analyserer
han 17 serier for den amerikanske økonomi for perioden 1922-38 (Theil,
1971, side 50-55). Han finder, at de 3 første hovedkomponenter er nok til
at beskrive udviklingen i disse 17 serier nogenlunde nøjagtigt, og at disse
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Tabel 1: Korrelationskoefficienter mellem variable og hovedkomponenter
(Factor Loadings).

HovedkomX. ponent nr.
Va- X
x.

1

2

3

4

5

6

7

0,98

0,05

0,18

0,01

0,02

0,03

0,02

0,98

0,06

0,15 -0,08

0,06 -0,04

0,00

0,01

0,00

riabel,
logaritmiske x.
enheder
x.

1. Danmarks kapi
talapparat KT
2. Mekanisk kraft
i hovedstaden
MHK
3. Brandforsik
ringsværdi i
indre Køben
havn deflateret
med invest, deflatoren
BRAND/PII
4. Brandforsik
ringsværdi i
Kbh. jfr.
ovenfor
BRANDK+
BRANDF/PII
5. Bruttofaktor
indkomst i faste
priser FBFI
6. Seddelomløbet
deflateret med
forbrugsdeflatoren SED/PIC
7. Befolkn. mel
lem 15-65 år

0,82

-0,43 -0,36 -0,08 -0,05

0,93

-0,22 -0,26

0,10 -0,06 -0,01 -0,00

0,97

0,14

0,33

0,90 -0,28 -0,01

0,00

0,00 -0,00

0,98

0,03

0,17 -0,01

0,01

0,03 -0,02

0,14

0,05 -0,11 -0,02

0,00

tre komponenter afspejler udviklingen i dels de samlede indkomster, dels
ændringen i indkomsten og endelig en lineær tidstrend.
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Denne analyseform anvendes nu på de i fig. 8 anførte serier, idet det er
logaritmen til serierne, der er anvendt. Det første problem er at vælge en
periode, hvor alle serier eksisterer; og her er valgt 1846-1875, selv om det
udelukker en del af serierne. Tilbage bliver det samlede kapitalapparat
(KT). mekanisk kraft i hovedstaden (MHK), to brandforsikringsværdier
for København (BRAND 1 og 2 - forskellen er afgrænsningen af Køben
havn), bruttofaktorindkomst BFI i 1929-priser (FBFI), realværdien af sed
delmængden (SED/PIC) og endelig befolkningen mellem 15-65 år (NP).
Det er selvfølgelig beklageligt, at de øvrige serier ikke er med, men det er
skønnet afgørende at få en hel del år med både før og efter det tidligere
analyserede brudtidspunkt omkring 1860. Resultaterne er vist i tabel 1 og
210.1 tabel 1 ses de forskellige variables korrelation med hovedkomponen 
terne. Det ses, at alle på nær seddelomløbet er stærkt korreleret med den
første hovedkomponent, der således er et mål for den fælles trend i de
variable. Den anden hovedkomponent er domineret af seddelomløbet, og
der er derefter ikke meget uforklaret variation tilbage til de sidste 5 ho
vedkomponenter. Dette fremgår også tydeligt af tabel 2, hvor de til ho
vedkomponenterne hørende egenværdier er tabellagt. Disse er et mål for
den del af variationen, som komponenten forklarer, idet de er summen af
de kvadrerede korrelationskoefficienter for den pågældende hovedkom
ponent. I tabel 2 er også anført den andel af den samlede variation i de
oprindelige serier, der forklares af de j første hovedkomponenter.

Tabel 2: Egenværdi og forklaret andel af variationen.

Hovedkomponent
nr. j

Tilhørende
egenværdi

Andel af variationen
der forklares af de j første
hovedkomponenter

1
2
3
4
5
6
7

5,498
1,069
0,382
0,025
0,021
0,004
0,001

0,785
0,938
0,993
0,996
0,999
1,000
1,000

10. Beregningerne er udført med programmet TSP (Princeton University udgaven), der
centrerer de oprindelige variable før beregningerne, og normerer hovedkomponenterne,
så de får middelværdien 0 og spredningen een, hvilket er en i praksis ofte anvendt
normering.
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Det er klart af det foregående, at der i hvert fald ikke skal 7 hovedkompo
nenter til for at beskrive variationen i de her analyserede 7 variable allerede med tre komponenter er 99% af variationen forklaret. En tom
melfingerregel, der har været anført, er at medtage hovedkomponenter,
så længe disses egenværdi er over een11. Efter dette kriterium er det kun
de to første hovedkomponenter, der bør medtages ved beskrivelsen af det
her analyserede materiale, og da den 2. komponent alene er et mål for
seddelomløbets udvikling, er der ingen tvivl om, at hvis der skal være en
fælles tendens, der kan tolkes som et mål for industriens og kapitalens
udvikling, så må det være den første hovedkomponent. Den er tegnet op i
fig. 9 (der er tale om en normeret variabel, så skalaen er låst fast af, at
variablen skal have middelværdi nul og spredning een).
Fig. 9: Udviklingsindeks

Logaritmisk

Note: Indekset er 1. hovedkomponent for et udvalg af serierne i fig. 8. Den nærmere
beregning er gennemgået i teksten. Da de indgående serier er målt logaritmisk, bliver
indekset det også.
11. Se f.eks. Koutsoyiannis (1977, s. 433-434) for en diskussion af testmuligheder - her
anføres kriteriet med egenværdier over een ganske vist som bedst ved undersøgelser med
mellem 20 og 50 variable, men p.g.a. dets enkelthed, er det det, der vil blive lagt til
grund her.
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Figuren viser et ret trendmæssigt forløb, og for at teste de tidligere analy
serede hypoteser om et brud omkring 1860, skal den søges forklaret ved
en lineær trend. Det giver relationen
PCt= -207,5 + 0,1121
(7,5)
(0,004)
R2 = 0,97
,97
D.W. = 0,79
N = 29

(6)

Det ses på Durbin-Watson, at afvigelserne fra den lineære trend ikke er
fuldstændigt usystematiske. Når man ser på figuren, er det mest karakteri
stiske imidlertid nu en ekstrem høj vækst i de sidste år i 1850’erne, hvor
imod et skift fra en vækstrate til en anden ikke er let at få øje på.
Forsøges alligevel med estimation af to trends jvf. fig. 2 bliver det,
præcis fordi væksten er så abnorm høj sidst i 1850’erne, ret afgørende om
disse år medtages i første eller anden periode.
Estimeres med det tidligere fundne optimale brudtidspunkt 1857/58,
således, at der fås een trend for 1846-57 og en anden for 1858-1875,
forklarer disse relationer udviklingen signifikant bedre end (6). Det er
således - som for mekanisk kraft - et signifikant trendbrud, men ellers er
omstændighederne helt anderledes. Der er en ekstrem stor vækst fra 1857
til 1859, og det er den, der bestemmer det hele.
Med perioderne 1846-57 og 1858-75, hvor denne ekstreme vækst ligger i
2. delperiode, bliver vækstraten i denne således helt modsat for mekanisk
kraft større end i 1. delperiode. Dette skifter dog, så snart bruddet flyttes
et år frem, da de ekstreme år derved flyttes ned i 1. delperiode. I øvrigt vil
det give mindst samlet sum af kvadrerede fejl, hvis bruddet netop lægges
mellem 1858 og 1859.
Selv med optimalt valg af brudtidspunktet, er to separate relationer dog
ikke bedre end een relation med et niveauskift i 1858/59. Det er helt
tydeligt, at der er en ekstrem vækst i 1857-59, men ellers er en fælles
lineær trend en god beskrivelse.
Da alle serierne i analysen er ganske trendprægede, kan det være rime
ligt at forsøge at gentage analysen, idet der anvendes vækstprocenter i
stedet for variable i niveau. Derved fås serier med mere karakteristiske
forløb, der kan være bedre egnede til at skelne forskellige hypoteser.
Gøres det, fås et ganske andet billede; de 4 første hovedkomponenter har
egenværdier over een, og først ved brug af alle 7 hovedkomponenter
kommer man over en forklaringsgrad på 99%, hvad man jo allerede
gjorde ved 3 komponenter i niveautallene. Det er også karakteristisk, at
de forskellige hovedkomponenter stort set er korreleret med en enkelt
eller et par af de variable (den første med brandforsikringsværdierne, den
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anden med seddelomløbet og til dels bruttofaktorindkomsten, den tredie
med mekanisk kraft og til dels befolkningsudviklingen, og den fjerde med
kapitalapparatet). Af dette må konkluderes, at for disse vækstprocenter
er der ingen fælles bevægelse for de forskellige serier.
Konklusion af denne analyse må være, at der ikke er fundet en generel
tendens i de forskellige indikatorer for industriudviklingen, der svarer til
den for den mekaniske kraft. Der er ganske vist en fælles trend i niveauvariablene, men der er ingen tegn på, at der sker et skift fra en høj til en lav
vækstrate omkring 1860. For vækstprocenterne er der ikke fundet nogen
fælles udvikling i de forskellige indikatorer, hvilket i hvert fald må mane
til forsigtighed med at generalisere ud fra en enkelt af indikatorerne (in
casu mekanisk kraft).

Sammenfatning og konklusion
I det foregående er en række af Ole Hyldtofts hypoteser vedrørende den
økonomiske vækst i hovedstaden fra 1840 til 1914 analyseret ved hjælp af
matematisk-statistiske metoder. Interessen er centreret om hypotesen
om, at perioden kan opdeles i tre underperioder med hver sin domineren
de udviklingstendens, idet den første og sidste delperiode, skulle være
præget af et hurtigt voksende kapitalapparat, medens den midterste skulle
være præget af en mere afdæmpet vækst deri.
En analyse af den mekaniske kraft i hovedstaden, der er Hyldtofts
hovedindikator, ved hjælp af økonometriens og den matematiske stati
stiks redskaber fører til konklusionen, at der nok er signifikante brud
omkring 1865 og 1896, men at bruddet i 1865 synes at være lagt noget for
sent; et brud omkring 1858 forekommer bedre i overensstemmelse med
tallene.
Analyseres andre serier end mekanisk kraft, er hypotesen om de tre
delperioder langt fra så klar - og for mekanisk kraft kan udviklingen
rimeligt forklares som indtrængningskurver, som der ikke er påvist nogen
paralleller til uden for energiområdet.
Resultaterne i denne artikel må tolkes på den måde, at økonometriske
og matematisk-statistiske metoder er brugbare også ved analyser af perio
der, hvor datamaterialet er spinkelt, og hvor en betydelig del af tallene er
relativt løst funderede. En række metoder til afsløring af trendbrud og til
sammenvejning af forskellige serier synes at give brugbar information,
selv i situationer hvor datagrundlaget ikke tillader estimation af egentlige
økonomiske modeller.
Der er selvfølgelig mange, der vil mene, at dette er en hasarderet brug

452

Niels Kærgård

af kilderne, men det kan diskuteres, hvor det afgørende brud med en
forsigtig brug af disse ligger. Er det, når Hyldtoft for enkelte dampmaski
ner bruger deres værdi som indikator for deres HK’er for derved at få en
konsistent serie (Hyldtoft 1984, side 466)? Eller er det, når der gåes det
skridt videre, som Svend Aage Hansen gør, at bruge partielle serier som
indikatorer hvoraf et samlet nationalregnskab kan sammenstykkes. Eller
sker det først, når man som i denne artikel begynder at bruge indikatorer
fra andre områder ved beregning af serierne? Svaret er vel ikke givet; og
de for hvem det er afgørende, at »fundering i en solid detailanalyse hind
rer fremstillingen i som en gasballon at forlade realitetens verden« (Lan
ge, 1984), vil næppe kunne lide ret meget af det.
Specielt på områder, hvor kildernes tale er utydelig, kan man imidlertid
næppe tillade sig at se bort fra selv relativt utraditionelle metoder til at
fremskaffe information. Hverken de konkrete kilders yderst partielle in
formationer eller analyser byggende på noget dristigere statistiske bereg
ninger giver hele sandheden. Men begge kan ved redelig brug være med til
at skaffe yderligere informationer om udviklingen.
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De fynske landsbyers historie
Af Erik Ulsig
Den 4. december 1987 forsvarede Erland Porsmose sin disputats
for den filosofiske doktorgrad ved Odense Universitet. Artiklen
gengiver i let modificeret form 1. officielle opponents opposition.

Nærværende disputatshandling er usædvanlig for faget historie ved, at de
antagne afhandlinger er tre. Hovedafhandlingen er De fynske landsbyers
Historie - i dyrkningsfællesskabets tid (1987). Den suppleres med Bebyg
gelseshistorisk teori og Syntese (1987), som især indeholder den nødvendi
ge forskningsoversigt, dog næsten udelukkende gældende forskningen ef
ter 1977. Men hertil kommer Bønder, bryder og Tjenere fra 1983.
Et endnu mere usædvanligt træk er det, at hovedafhandlingen er en
syntese, beregnet for en bredere offentlighed, over landsbyens historie,
dvs. bebyggelseshistorien, over 800 år. Dette betyder, at det materiale og
de analyser, som afhandlingen bygger på, kun i begrænset omfang findes i
den. Dokumentation for forfatterens påstande skal først og fremmest sø
ges i hans licentiatafhandling fra 1981, Den regulerede Landsby, dertil for det 18. århundrede - i Landsbyregistrering i Fyns Amt (1981-83). Det
sidste er ikke en bog, men en registrering, en rapport til brug ved kommu
nernes planlægning.
Et ejendommeligt træk ved De fynske landsbyers Historie er det, at
denne store syntese henter sit materiale fra et så begrænset område som
Fyn, især hvis vi husker, at Skåne indtil 1658 også var en del af Danmark.
Imidlertid skal det med det samme siges, at bogen er en særdeles velskre
vet syntesefremstilling. Og ifølge bekendtgørelsen om erhvervelse af dok
torgraden (§ 7.2) kan en licentiatafhandling »benyttes som grundlag for
udarbejdelsen af en doktorafhandling«. Sammenlagt udgør Porsmoses ar
bejder en stor og selvstændig forskningsindsats, som berettiger en doktor
grad.

2
Jeg skal i min opposition begrænse mig til de to nye afhandlinger, dog
således at jeg nødvendigvis undertiden må komme ind på Den regulerede
Landsby (DRL). I forhold til dette værk er undersøgelsen i øvrigt udvidet
til at dække hele Fyns amt.
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Jeg skal begrænse mig til den egentlige bebyggelseshistorie, den fysisk
geografiske, og ikke interessere mig for kapitel 7 om de grundlæggende
driftsøkonomiske forhold 1500-1800, betitlet »Gårdbrugervilkår«. I Be
byggelseshistorisk teori og Syntese (s. 5) præciseres det da også, at emnet
er en beskrivelse og forklaring af udviklingen i samfundets fysiske
struktur.
Jeg skal begynde med at referere hovedpunkterne i De fynske landsby
ers Historie frem til det 18. århundrede. Porsmoses opfattelse af bebyggel
seshistoriens hovedtræk er uændret fra DRL 1981 til De fynske landsbyers
Historie 1987. Ved overgangen fra vikingetid til middelalder stabiliseredes
bebyggelsen. Jernalderens vandrende landsby afløstes af den stedfaste
middelalderby. Dette var resultatet af Grøngaard Jeppesens og Porsmoses
sensationelle arkæologiske undersøgelser i 13 fynske landsbyer. Arkæolo
gisk set, dvs. ved hjælp af keramikken, er det meget vanskeligt at give en
præcis datering. Men med henvisning til sognedannelsen og de mange
torper, udflytterbyer, mener Porsmose nu som før, at stabiliseringen af de
gamle byer må være sket før 1100.
Som baggrund for det skete ses indførelsen af vangesystemet (med
muldfjælsploven) og dermed etableringen af et stærkere landsbyfælles
skab, dvs. i princippet det system, som fungerede til landsbrugsreformer
ne o. 1788. Toftesystemet og vangebruget vanskeliggjorde flytning af be
byggelsen, hedder det s. 59.
Næste hovedkapitel gælder torptiden. Præses skelner mellem torpnavne
og »torper«, idet han bruger ordet torp som betegnelse for udflytterbyer
ne i det 12.-13. årh., uanset om de kaldes torp, bølle eller andet. Det
fremhæves, at torpdannelsen nok så meget skal ses som en udstykningsbe
vægelse som en ny kolonisation, hvilket især fremgår ved at betragte ejer
lavsgrænserne. I en afhandling fra 1978 undersøgte præses de forskellige
stednavnetypers jordbonitet. Såvel »torperne« som den gruppe byer, der
rubriceres som rydningsbyer, havde i 1680’er-matriklen snarest bedre jord
end de ældre landsbyer. Hermed var teorien om en ekspansion ud på
marginaljorderne aflivet. Torptiden fordoblede landsbytallet på Fyn (s.
66).
Senmiddelalderen, 1300-1500, af Porsmose betitlet »Ødegårdskrisen«,
betød på Fyn som andetsteds omstrukturering af brugssystemet i landsby
erne; men i øvrigt er kildematerialet hertil for Fyn praktisk talt ikke
eksisterende. Derimod kan det konstateres, at adskillige bebyggelser blev
nedlagt, specielt byer med torpnavn, en fjerdedel af disse if. Porsmose hvordan han så er nået til dette tal (s. 83). Jf. nedenfor.
I forlængelse af synet på torpgrundlæggelserne som en udstykning/ud-
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flytning, en decentralisering af bebyggelsen, opfattes torpnedlæggelserne
som en bebyggelsescentralisering, en indflytning, en stabilisering efter den
voldsomme bebyggelsesekspansion. Bevægelsen begyndte før den sen
middelalderlige ødelægning og er principielt uafhængig af denne, omend
måske nok fremmet af ødegårdskrisen.
For ødegårde og ødebyer var der. Det fynske kildemateriale er ringe.
Men en passant nævnes det i afhandlingen, at måske hver 5. gård på Fyn lå
øde i slutningen af det 14. årh. (s. 41). Hvis dette er rigtigt, er det jo
strengt taget rystende. Men præses har ret i, at de længere varende virk
ninger var små. De øde gårde blev dyrket af nabogårdene. Og af 7 ødeby
er i sletteherrederne o. 1500 blev de 6 dyrket af bønderne i nabobyerne,
mens kun den sidste var udlagt til græsning.
I forbifarten konstateres det alligevel, at hver 10. landsby på Fyn synes
nedlagt af andre årsager end indflytning (s. 88).
Men det 15. årh. er i høj grad præget af andre træk, som peger fremef
ter. Både i skovbygden og i kystbygden foregik der en kolonisation. Sam
tidig er det klart, at skovressourcerne og de øvrige husdyrressourcer var
ved at blive knappe. Herremændene søgte at forbeholde sig disse rettighe
der, og herregårdene koncentreredes i stigende grad i de skovrige om
råder.
Det 16.-18. århundrede er delt i to hovedkapitler. Det andet - om
gårdbrugervilkår, det vil først og fremmest sige fæstesystemet og bonde
brugets økonomi - skal jeg som nævnt lade ligge og nøjes med at referere
det første, »Gods og landsby«, som indeholder bebyggelseshistorien. Em
net er jo landsbyernes historie, men i hele den her behandlede periode
styrede godssystemet deres udvikling eller mangel på samme. Godserne
blev større og bedre arronderede, og hovedgårdsmarkerne og hoveriet
voksede. Ugedagstjenerne (det vil næsten altid sige de bønder, som boede
i hovedgårdens sogn) var skattefri. Denne kronens politik betød, at den
reelt betalte hoveriet, og blev samtidig en mægtig spore til godsernes
arrondering. Efter 1660 bortfaldt skattefriheden, men hovedgårdene be
varede dog deres egen frihed under forudsætning af, at de var komplette,
dvs. besad 200 tdr. bondehartkorn inden for en radius af 2 mil. Dermed
var der stadig en kraftig tilskyndelse til arrondering af bondegodset.
Stordriften/godssystemet satte rammerne for landsbyernes udvikling.
Hovedtrækkene er gårdtallets stabilitet, hustallets vækst og gårdenes
egalisering. Når bortses fra det, trods alt mindre antal bøndergårde, som
lagdes under hovedgårdsdrift, og bortset fra bebyggelsesekspansion i kyst
og skovegne, var gårdtallet stabilt by for by. Befolkningsvæksten førte
kun til en vækst i antallet af huse. Anderledes så det ud i store dele af
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Jylland og på de små øer omkring Fyn, hvor der ingen hovedgårde var.
Præses forklarer det stabile gårdtal dels med kronens skattepolitik og
godsejernes landgildekrav, som favoriserede de større bondebrug og der
med modvirkede gårddelinger, dels og især med godsejernes ønske om at
opretholde fæstegårde, som var i stand til at svare deres afgifter og erlæg
ge det stigende hoveri, dvs. i stand til at holde tilstrækkeligt med heste,
redskaber og karle.
Men sørgede godsejerne for at opretholde store bondebrug, begrænse
de de unægtelig samtidig på anden vis disses muligheder. I vidt omfang
satte hovedgårdene sig på eng, overdrev og skov, på alt, som gav mulig
hed for stort husdyrhold (og dermed også for rigelig gødning til agrene),
for brændsel og for træ til gærdsel og tømmer. Porsmoses kort s. 157
demonstrerer et nærmest parodisk resultat af en hovedgårds beslaglæggel
se af, hvad han kalder de alternative ressourcer. Målt i forhold til agerjor
den havde hovedgårdene ifølge 1680er-matriklen 10 gange så stor andel i
disse, som landsbyerne havde (s. 160). Anderledes udtrykt, udgjorde de
22/2 % af hovedgårdenes totale hartkorn, men blot 3 % af bøndergårdenes
(jf. DRL, s. 142).
Endog hustallets vækst - og dermed befolkningsvæksten - styredes i et
vist omfang af godserne. Afhandlingen påpeger, at der var dobbelt så
mange huse på adelens indensogns gods som på dens øvrige gods.
Som et sidste forhold behandles egaliseringerne af landsbyernes gårde.
I by efter by søgte godsejerne, mere eller mindre elegant, at gøre gårdene
lige store i ressourcer og ydelser. Mens på reformationstiden måske blot
25 byer var egaliserede, gjaldt dette før 1682 for 180 og før udskiftningsre
formen i slutningen af det 18. århundrede for 343 (= 56%).

3
Det er en syntese, præses har skrevet. Det, det især drejer sig om, er
forklaringer. Porsmose betragter hele den behandlede periode som tilhø
rende hvad han kalder samme bebyggelsesøkonomiske fase, »middelal
derlandsbyens«, 1000-1800. Der var tale om udstrakt geografisk kontinui
tet. Ejerlavene var i vid udstrækning afgrænsede fra begyndelsen, og
landsbyerne lå fra det 11. årh. hvor de lå (men torper kunne altså udskil
les). En landsby var i hele perioden et antal gårde i et dyrkningsfælles
skab. Der var tale om en grundlæggende stabilitet i driftsmåden. Sam
fundsøkonomisk var hele dyrkningsfællesskabets tid relativt ensartet, pro
duktionsniveauet tillod at ernære 10-20% af befolkningen, som ikke var
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bønder, ved afgifter eller handel {Bebyggelseshistorisk teori og Syntese, s.
14-16).
Faseopdelingen minder om den marxistiske, der betegner fasen som
feudalismen, hvor et såkaldt merprodukt overføres fra bønder til godseje
re ved ikke-økonomisk tvang.
Præses tager (ibid., s. 9) afstand fra en »økologisk-evolutionistisk« for
klaring på bebyggelsesudviklingen som værende et resultat af en stadigt
stigende (undertiden faldende) befolknings tilpasning til landskabet, og af
en stedse bedre teknologi. Det betyder ikke, at han mener, at disse fakto
rer er ligegyldige. Men for middelalderen lægges der større vælgt på æn
dringer i driftssystemet til forklaring af torpernes vækst og tilbagegang end
på befolkningsudviklingen. Og for nyere tid er hovediagttagelsen blevet,
at godserne styrede gårdtallet aldeles uden hensyntagen til befolkningstal
lets vækst. I DRL nærmest undrede Porsmose sig over det stabile gårdtal
1500-1800 versus det stærkt stigende hustal, men forklarede det dog tø
vende ligesom nu. Referatet af DRL i Bebyggelseshistorisk teori og Synte
se (s. 35) er blevet en præcisering, som præses næppe kunne have lavet i
1981. Herved skjuler han i virkeligheden, hvad han har opnået ved sin ny
fremstilling. Jeg mener ikke, at der overhovedet kan sættes spørgs
målstegn ved denne tese: inden for de af naturen og driftsmåden bestemte
rammer styrede godssystemet landsbyerne.
Går man derimod ned i detailforklaringerne, mener jeg nok, at man,
som så ofte når det gælder forklaringer/hævdelse af årsagssammenhænge,
møder påstande, som bør nuanceres. Som før nævnt påpeges det s. 146, at
kronens skattepolitik (før matriklerne) og bøndernes afgifter til godsejer
ne favoriserede de større gårde. Dette er rigtigt, men næppe udtryk for et
bevidst forsøg på at genere småbrugene. Når disses godsejerafgifter var
relativt højest, er forklaringen det danske afgiftssystem, sammensat af
landgilde (proportional med brugets størrelse) og husbondafgifter/herlighedsafgifter, som i vid udstrækning (i konsekvens af deres oprindelse)
mere var lignet på brugeren end på bruget og derfor ikke varierede or
dentligt med brugets størrelse.
Den gode forklaring, at hoverikravene begunstigede opretholdelsen af
de store brug, som kunne honorere kravene, er ligeledes rigtig. Men jeg
skal pege på, at Porsmose i DRL påviste, at ugedagsbøndemes gårde var
mindre end adelens andre fæstegårde - fordi hovedgårdene havde hugget
jord fra disse indensogns fæstebønder (9% mindre, s. 116).
Lad os gå tilbage til middelalderen, til landsbyanlæggelserne og deres
forhistorie i jernalderen. Det er, som det var at forvente, en smuk frem
stilling. Det er klart, at forklaringerne må være diskutable, de turde for
indeværende hverken kunne verificeres eller falsificeres. Men det er jo
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rigtigt, at den middelalderlige landsby blev etableret i eller omkring det
11. årh. Denne landsbys mere præcise lighed med senere tiders landsby er
dog nok lidt tvivlsom. Fællesskabet må formodes at have været mindre
udbygget. Der var nok større muligheder for indhegning af agre til den
enkelte gård, og der var jo, hvad præses netop gør meget ud af, store
muligheder for at spalte torper ud af byens mark. Jeg skal vende tilbage
hertil senere.
Siden DRL, hvori der anførtes 14 gammelbyer eller gammeltofter, er
Porsmose nået op på 73 og er nu ikke i tvivl om, at disse marknavne først
og fremmest er at henføre til forgængerne for de nuværende landsbyer, og
det vil sige især til vikingetiden. Det bliver spændende at se, hvilke videre
udgravningsresultater der her kan nås. Argumentet (s. 42), at 22 af gam
meltofterne ligger i tilknytning til kirkebyer, viser imidlertid statistisk set
ingenting, eftersom kirkebyerne udgør samme procent af Fyns totale
landsbytal (174 af 551)!
Lad mig fremhæve et par andre detaljer. Jeg finder diskussionen af
stednavne og jernalderfund (kortene s. 28 og 30) god, den giver et rimeligt
bud på jernalderens bebyggelseshistorie, som suppleres på det smukkeste
af kortet s. 47 over ældre jernalders »ejerlav« i Bjerge hd. sammenlignet
med senere tiders. Skade, at kortet er blevet så småt. I samme sammen
hæng er præses’ forslag om stednavneskift på en del af Sydøstfyn (s. 31) et
bud på at forklare forskellen i dette område mellem arkæologiske fund og
stednavne, som er værd at overveje.
Et irritationsmoment, når man studerer afhandlingen, er nogle af de
talangivelser, som er overtaget fra DRL eller er fremkommet ved en
bearbejdning af den fynske landsbyregistrering. Tallene er væsentlige f.eks. tallene for, hvor mange byer der var egaliseret hvornår - men det er
ofte svært at se, hvordan de er fremkommet. Som egaliseringstallene står,
er de ganske vist klare, men for dokumentation henvises der til DRL. Her
lykkes det at finde tallene op til 1684 (matriklens modelbog) sammenfattet
på s. 359. De er fremkommet ved, at Porsmose har fulgt de enkelte byer
fra reformationstid til 1684, og resultatet er givetvis rigtigt. For de to
herreder Båg og Bjerge får jeg de samme egaliserede byer som Porsmose
har1. Men herefter skal man være klar over, at de to kort, som findes i
DRL, intet har med virkelighedens egaliseringer at gøre2. De er tegnet

1. Jeg har benyttet selve matriklen af 1688 (i Finn Stendal Pedersens microfiche), de
mindre afvigelser i hartkornsvurderingen mellem 1684 og 1688 får ingen betydning for
resultatet.
2. DRL s. 149 for 1684 og s. 345 for 1664. Det sidste er dog ved en fejl blevet erstattet med
et andet kort.
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efter computerberegninger over, hvilke byer man ville kunne betegne som
egaliserede under den simple forudsætning, at 75% af gårdene i en by
ikke afveg mere end 3 td. htk. i størrelse fra hinanden!
Da matriklen i 1680’erne blev udarbejdet, viste det sig naturligvis, at
gårde i byer, som ifølge landgildeafgifterne skulle være aldeles egalisere
de, ikke blev helt lige store i hartkorn. Ingen kan imidlertid være i tvivl
om, at når 11 af Nældemoses gårde i 1688 varierede mellem 3,8 og 4,2 td.
htk., mens byens sidste gård var på 4,5 td. htk., så var byen egaliseret.
Omvendt er det klart, at når Torup i Sandager s. i 1688 bestod af 5 gårde
på henholdsvis 2,5, 3,7, 5,0, 5,5 og 6,3 td. htk., så var byen ikke egalise
ret. Som sådan figurerer den på kortet DRL, s. 149, men indgår heldigvis
ikke i egaliseringstallene s. 359. I de konkrete tilfælde er det som regel
nemt at afgøre, om en by var egaliseret, og det er urimeligt at operere med
en tolerance på 3 td. htk.
Mest besvær volder de uigennemskuelige tal i afhandlingen. På s. 83 får
vi at vide, at der i senmiddelalderen nedlagdes 79 byer eller (?) bebyggel
ser med navneendelsen -torp. »Med andre ord nedlagdes hver fjerde -torp
bebyggelse«. Den eneste oplysning i bogen, dette tal kan relateres til, er
en notits s. 63 om, at hver tredje landsby på Fyn havde torpnavn, en
oplysning, som dog er forkert (bøllenavnene må være blevet medregnet,
jf. DRL, s. 174). Heldigvis henvises der på s. 83 til DRL, s. 388, og her ses
det, at det totale torpnavnetal skal komponeres af landsbyer 1682, enkelt
gårde 1682 og de 79 nedlagte bebyggelser, og at disse sidste udgjorde 26%
af totaltallet. Læseren udregner herefter totaltallet, subtraherer landsby
tallet 1682, som han finder DRL, s. 174, og tallet for de nedlagte byer, og
står så tilbage med tallet på enkeltgårdene.
Jeg skal korrigere nogle unøjagtigheder i de middelalderlige afsnit.
Det middelalderlige Røjerup ligger ikke nogle hundrede meter fra vikingebopladsen, men 1 km (s. 44). Det nævnte fortræffelige kort s. 47
stemmer ikke overens med kortene s. 49, hvor der er to jernalderboplad
ser mere (syd for Rågelund og sydøst for Holev). Borup Riis’ lange smalle
strimmelagre (s. 54f) skal ifølge Steensberg 1983 dateres allerede til vikin
getiden. S. 58 kædes toften i ledingsskibet sammen med gårdtoften, det
hævdes, at der simpelt hen er tale om det samme ord. Ifølge en almindelig
etymologisk ordbog (Niels Åge Nielsen) har de to ord intet med hinanden
at skaffe (henholdsvis thoftæ og toft). Henne i afsnittet om ødebyerne (s.
82f) er det sjusket, at kortet (jf. note 15 s. 86) er rettet i forhold til DRL,
men antallet af nedlagte bebyggelser nederst s. 83 ikke. Teksten bør lyde:
»77 af de 100 nedlagte bebyggelser havde navneendelsen -torp«. S. 89
opfattes husmanden i Lollands Vilkår 1446 fejlagtigt som en gårdsæde,
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men han boede til huse hos andre, var inderste (jf. hertil s. 113). Hvorfor
er der s. 90 1. 15 ikke anvendt den moderne stavemåde Klakring? Og s. 95
2. afsnit »beset« skal vel være besat? Endelig s. 98: Eggert Frille erhverve
de 120 gårde på Fyn og Langeland. Nej, kun 100, et tal, præses kunne
have fundet i min disputats.

4
Jeg skal nu gå over til et større emne, et hovedpunkt i afhandlingens
middelalderdel, torperne. Som indledningsvis refereret opfatter præses
torpnedlæggelserne principielt som en udflytningsproces og ikke som et
resultat af en kolonisation af jomfrueligt land. Tesen er en reaktion på
årtiers fokusering på befolkningsudviklingen som primus motor i agrar
samfundets historie. Men det bør nævnes, at opfattelsen af torperne som
et resultat af byspaltning eller udflytning er fuldt udformet hos Ole Widding i hans disputats Markfællesskab og Landskifte fra 1948 (se ibid., s.
151). Porsmose bygger på: 1) Nogle bestemmelser i landskabslovene om
forholdet mellem adelby og torp. 2) En betragtning af udskiftningskorte
nes ejerlav, deres beliggenhed, størrelse, former og grænser.
Det er klart, at tesen er rigtig. På spændende vis bruger Porsmose
udskiftningskortene. Startpunktet tages i kortet s. 67 fra Vends hd. over
Skrillinge og Svendstrup, hvor enhver kan se både på form, størrelse og
grænselinier, at Svends torp er udflyttet og udskiftet fra moderbyen Skril
linge. Kortet s. 69 viser en stjerneudskiftning fra Flødstrup; Viggo Hansen
(og Porsmose i DRL) har et lignende kort over Skamby og dens ring af
torper. Det morsomste eksempel på en sådan stjerneudskiftning er dog
Kristian Halds i Vore Stednavne, som viser Mejlby sogn nord for Århus
med Mejlby og dens 4 torper plus en forsvunden torp, som moderbyen
atter har overtaget. Hald påpeger, at moderbyen først kan have fået sit
navn »midterbyen« efter torpernes dannelse.
Under den store fynske landsbyregistrering 1981-83 bestemte Porsmose
og hans medarbejdere, først og fremmest ud fra ejerlavsformerne på ud
skiftningskortene, 202 af Fyns amts nuværende 614 landsbyer som udflyt
terbyer, torper, 347 som adelbyer og 65 som rydningsbyer. Det er ærger
ligt, at afhandlingen ikke bringer et kort over dette spændende projekt,
men nøjes med at gengive kortene fra Danmarks Stednavne over navnety
perne! Jeg ved ikke, om det hænger sammen med det meget dristige i det
storstilede forsøg. Som præses gør opmærksom på, er der naturligvis man
ge tvivlstilfælde, og der findes da også forskere, som tidligere har taget
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afstand fra metoden. Jeg havde imidlertid gerne set buddet på, hvilke byer
der var udflytterbyer.
Det næste problem gælder en forklaring på topudflytningen, når man
ikke længere vil lægge hovedvægten på voksende befolkning og kolonisa
tion. Forklaringen på decentraliseringen af bebyggelsen, udflytningen,
udskiftningen (alle 3 ord bruges i indledningen, s. 62) tager udgangspunkt
i, at etableringen af den stationære landsby antages at hænge sammen med
en ændring i driftsmåden, en udvidelse og intensivering af agerbruget ved
indførelsen af vangebruget og muldfjælsploven (s. 59). Hermed skabtes
»et behov for at decentralisere bebyggelsen, således at transportomkost
ningerne blev så små som mulige« (s. 62). Imidlertid var landsbyfællesskabets fordele indlysende, hvorfor »den dominerende løsning blev at udflyt
te gårdgruppe- eller om man vil bydelsvis, skønt også udflytning af enkelt
gårde kunne forekomme« (s. 62). »Torperne opstod, hvor ejerlavet var
underopdelt af mindre fremtrædende naturlige skel, eller hvor afstandene
var så store, at en decentralisering var ønskelig« (s. 66). »Torptiden er
således fremfor alt landsbyanlæggelsernes fase« (s. 70). »Torpudflytnin
gen betød en fordobling af landsby tallet på Fyn« (s. 66). Torperne blev
som adelbyerne placeret centralt i deres agerområde, om muligt samtidig
nær eng. Med hensyn til ressourcer var de i 1682 nærmest bedre aflagt end
adelbyerne. »Torperne fremviser således en optimal placering målt med
vangebrugets kriterier og egentlig ikke særlig overraskende, eftersom tor
perne jo selv var skabt som led i tilpasningen til de nye driftsformer« (s.
75).
Præses fremhæver i afhandlingens engelske resumé de samme forhold,
som jeg her har trukket frem, men den ikke helt gennemtænkte termino
logi3 får til resultat, at torpudflytningen betegnes som »en enclosure mo
vement«, altså indhegning, dvs. udskiftning af landsbyfællesskabet. I be
tragtning af, at det engelske udtryk i europæisk forskning signalerer i
landsbyfællesskabets og vangesystemets undergang, er dette jo højst uhel
digt. Forviringen mellem forfatter og oversætter når sit højdepunkt, da
ordet vangebruget til slut oversættes med »the enclosed field« i stedet for
open field (s. 277 1.16).
Det er imidlertid en smukt sammenhængende forklaring, som her er
givet. Og afhandlingen lever dermed op til forfatterens ønske om at skrive

3. Som nævnt bruges s. 62 (og s. 64) ordene udflytning og udskiftning nærmest som synony
mer. S. 66, 68 og 70 introduceres ordet udparcellering, i første omgang som et andet
udtryk for udskiftning, men på s. 70 brugt om rydningsbyen Rue, som »indgik i et
dyrkningsfællesskab med moderbyen«, dvs. med andre ord aldeles ikke var udskiftet.
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en syntese. Men selv om det kan siges at være syntesens vilkår - den er
blevet, skal vi sige lidt vel håndfast, firkantet udformet. Som fremstillin
gen er formet, synes præses at forestille sig, at torperne er skabt ved en
rationel udflytning og udskiftning. Men virkeligheden var mere indviklet.
Der blev i torptiden foretaget en mængde torpudflytninger, men om tor
perne også udskiftedes fra moderbyerne er mere tvivlsomt.
Det forekommer mig, at præses ikke har tænkt dette problem igennem.
Forholdet er jo det, at mange torper endnu i 1680’erne var integreret med
deres moderby (Frandsen i Vang og Tægt, 1983), havde internt markfæl
lesskab med moderbyen (Ole Widding, 1948). I nogle tilfælde skete der
ikke engang en udskiftning i selvstændige ejerlav ved byudskiftningerne i
slutningen af det 18. årh. Alt det ved præses, han forklarer således torp
nedlæggelserne i senmiddelalderen med deres »strukturelle særpræg, dvs.
deres tilknytning til moderbyen« (s. 84). Og på s. 66 skriver han »torperne
måtte finde sig til rette inden for dette system [o: de gamle ejerlav]. Oftest
således, at de udflyttede gårde beholdt andele af den gamle bymark og
indgik i en form for dyrkningsfællesksab med moderbyen«. Men forholdet
er ikke af større interesse for ham, hans ærinde s. 66 er at bestemme,
hvilke byer der var udflytterbyer, således som det ses af ejerlavsgrænserne
o. 1800. »Et retlinet skelforløb over agerjord mellem to byer er som regel
tegn på et oprindeligt dyrkningsfællesskab«, hedder det.
Spørgsmålet er blot, hvornår den rette linie er blevet trukket?
Lad os se på landsbyerne i 1682. Af Fyns, Tåsinges og Langelands 6154
byer var ifølge Karl-Erik Frandsens disputats Vang og Tægt 142 integrere
de,5 79 af dem må opfattes som udflytterbyer, »torper«. Porsmose har
bestemt 202 af amtets nuværende byer som udflytterbyer. Enkelte af de 79
byer må han have defineret som skovrydningsbyer. Men omved en tredje
del af udflytterbyerne var altså endnu i 1682 ikke udskiftede fra moderby
erne.
Systemet i de integrerede byer frembød ikke alle steder det samme
billede af rod, som Frandsens to kort fra Dreslette Sogn i Båg hd. viser,
men kortene er gode at få forstand af. Ejerlavet Skårup m.m. strakte sig i
et kun 1 km bredt, men 5 km langt bælte ned til Lillebælt. Længst inde i
landet lå landsbyen Skårup med 9 gårde, herefter enestegårdene Ørbæk
og Sommersholm, endelig landsbyen Mullerød med 3 gårde. De 3 små
bebyggelser havde alle en del særjord. I den egentlige landsbymark havde
alle 14 gårde deres agerstriber spredt temmelig regelmæssigt i næsten alle
4. De fynske landsbyers Historie, s. 15.
5. Optalt efter kortene i Vang og Tægt, s. 120-92.
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fald6. Det viste billede synes at svare godt til Jyske Lov I 48, hvor det
hedder: Hvis nogen fra en adelby bosætter sig i vangen, »dog at«7 han
bygger på sin egen grund, da skal han skaffe sig forte og fægang på sin
egen jord skadesløst for alle ejerne eller igen flytte tilbage til adelbyen. I
47 stipulerer, at en torp anlagt ude på marken kun kan kaldes tilbage af
dem, der bor i adelbyen, de første 3 år. Det ser således ud, som om
landsbyfællesskabet har været tilstrækkeligt løst og de enkete jordstykker
tilstrækkeligt store (enten ved nyopdyrkning eller mageskifte) til, at en
mand kunne flytte ud og hegne et stykke jord ind til vænge, indelukke,
toft, enemærke.
Landsbyernes opbygning var løsere, end vi vist ofte forestiller os. Pors
mose peger selv på, at torperne undertiden ikke fik eget navn og i nogle
tilfælde knap nok kan betegnes som udflyttede. Jf. hertil kortet s. 85 over
Dalby, hvor Mosegård ligger i et område, som i 1445 betegnedes som
Dalbytorp. Eller den af Henrik Larsen fremfundne gård Skæverup i Ram
sø hd. på Sjælland, som med sin toft lå 200 m fra Lammestrups 7 gårde,
men i øvrigt i fuldt fællig med dem8. Tilsvarende eksempler hos Porsmose
er vel Grimstrup i Lundager, Gågerup i Ørsted og Vråstrup i Nordenbro
s. 86. Til næste geled hører f.eks. to gårde i Hjortshøj s. ved Århus, som
anbragte sig med tofter på henholdsvis 2 og 5 tdr. land 5-600 m fra deres
naboer i de to byer, de i øvrigt hørte til. Det var næppe drømme om at
skabe selvstændige storgårde, der fik dem til at rykke ud, i hvert fald var
begge gårdene i 1683 byernes mindste. Mere ræson var der i Dreslette
sogns 2 enestegårde. Selv om heller ikke de fik samlet mere end nogle få
tønder agerland omkring sig, fik de gode græsnings- og engarealer og var i
1688 ejerlavets største gårde med ll/z og 15% tdr. htk.
Går vi til de rigtige byer, møder vi i Båg hd. Køng med 18 gårde og
Grummerup med 14 (Frandsens kort s. 177). De to byer var integrerede,
og Grummerup lader sig meget vel opfatte som en udflytning fra Køng til
den anden side af åen. Begge byer ligger centralt placeret i det fælles
ejerlav, men det kan dårligt have været for at spare hegningsudgifter, at
de forblev integrerede. De havde fem vange, alle med rotationen 2/1.
Foruden integrerede byer træffes en anden form for sammenblanding af
jorder tilhørende gårde i forskellige bebyggelser, det adskillige steder
udbredte udejeforhold. Mine eksempler bliver fra Århusegnen. Der kun-

6. Ibid., s. 86-89.
7. I andre håndskrifter »det«. Begge udtryk oversættes normalt med selv om, skønt, men
meningen her er idet, således at.
8. J. Wedell-Neergaard: Svendstrup, s. 113ff.

De fynske landsbyers historie

465

ne være tale om, at bønder (ofte selvejere endnu i det 16. årh.) ejede
nogle få agre i en naboby, tydeligvis som stuf af bestemte gårde i denne.
Forholdet opfattes nemmest som resultat af arv og medgift og vedrører
ikke vort emne. Men den lille by Svinbos 3 gårde med henholdsvis 16, 13
og 8 td. land, altsammen i enemærker eller tofter, var nok udflyttet fra
Skæring for at passe på svinene på Skæring hede. Thi i Skæring mark
havde de henholdsvis 20, 5 og 5 td. land; de to mindste gårdes jord lå kun i
Skæring nordre vang, men den store gård indgik fuldt ud i Skærings bol
skifte. Oprindelsen hertil kan naturligvis tolkes på forskellige vis, men jeg
har bemærket, at Frandsen om Flødstrup sogns mange torper (jf. Porsmo
ses kort s. 69), hvor udej eforholdene var indviklede, konkluderer, at dette
tydeligt viser, at byerne sent er blevet adskilt fra hinanden i dyrknings
mæssig henseende9.
De her fremdragne forhold fører frem til flere ting. For det første tror
jeg ikke, at man, som præses gør det (s. 62), kan skelne særlig skarpt
mellem, om det var grupper af gårde eller enkeltgårde der flyttede ud.
Om ikke andet er der 500 år mellem torpudflytningen og matriklerne,
hvorfra vi kender gårdtallene. Der kan være sket mange gårdsammenlæg
ninger og -delinger i den mellemliggende tid. Jeg vil tro, at mange torper
oprindelig blot bestod af en enkelt gård, især er det fristende at forestille
sig de i senmiddelalderen nedlagte torper som meget små10. Dernæst fin
des der jo både store og små gårde. Byen Hinnerup ved Århus bestod i det
17. årh. af 4 lige store, pæne gårde, men denne torp kender vi tilfældigvis
allerede o. 1315, hvor den bestod af en storgård, som drev 2/3 af byens
jord, og 7 landbosæder, som måtte nøjes med resten. De har i størrelse
svaret til senere tiders bolsteder med ca. 1J4 td. htk. hver. Hvad skal vi
kalde sådan en bebyggelse, by eller gård?
Men først og fremmest, hvordan kan vi bruge forklaringen om, at tor
perne var skabt som en (optimal) tilpasning til vangesystemet, således at
transportomkostningerne blev så små som mulige? Det synes klart, at der
i ældre middelalder skete en udvidelse og en intensivering af korndyrknin
gen, og en befolkningsvækst. Jo større en landsbys bebyggelse og agerom
råde blev, jo naturligere blev det at udsondre en ny bebyggelse med egen
bymark. Gårde, en eller flere, flyttede ud, men kun i et mindretal af
udflytterbebyggelserne lykkedes det at udsondre en selvstændig bymark.
En del udflytninger var abortive fra begyndelsen, fejlanlæg, som præses
også gør opmærksom på. Under dyrkningsekspansionen må individuel
9. Vang og Tægt, s. 127.
10. Hvad Porsmose formentlig også gør. Men han betegner dem s. 81-83 som byer.
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opdyrkning være sket i betydeligt omfang, herved skabtes enemærker som
i Dreslette sogn. Dette stemmer med Skånske Lov 71, som på visse betin
gelser tillader enkeltmands initiativ på landsbyens alminding. Mange tor
per forsvandt igen i senmiddelalderen, de fleste havde vel aldrig nået at
blive udskiftet. Men i løbet af de 500 år op til Christian 5.s matrikel
lykkedes det dog for hovedparten af de overlevende.
Det er ikke fordi den linie, jeg her lægger, afviger afgørende fra den af
præses lagte. Men den medtænker (som det hedder i vore dage) forskellen
med udflytning og udskiftning. Den opbløder det indtryk af et nærmest
fuldt færdigt landsbyfællesskab med vangebrug, som jeg synes man får ved
læsning af afhandlingen. Torperne var et resultat af en vækst i agerbruget,
men som led i en tilpasning til vangebruget synes de lidet imponerende.

5
Til afhandlingens senmiddelalderafsnit blot et par bemærkninger. Den
første gælder forklaringen på mange torpers forsvinden. Som en af fakto
rerne nævnes s. 87 behovet for indskrænkning af hegningsbyrden i takt
med skovens tilbagegang. Når det - omend en passant - nævnes, at tre
vangsbruget kræver mere hegning end to vangsbruget, således at dets for
modede indførelse i denne periode kan have været en udløsende faktor
ved torpnedlæggelserne for at spare hegnene omkring disse, skal jeg end
nu engang protestere imod det meget skematiske i behandlingen. For det
første var de nedlagte torper næppe ordentligt udskiftet og havde dermed
begrænset med hegn. For det andet er der i 1682 ifølge Karl-Erik Frand
sens kort flere hegn i Vestfyns tovangsbyer end i Østfyns trevangsbyer.
Men når dette er sagt, skal det tilføjes, at det synes nemmere at argumen
tere for, at et regelmæssigt velordnet vangesystem kunne kvæle de inte
grerede torper, end at hævde, at torperne var skabt som led i en tilpasning
til vangesystemet.
Opfattelsen af i hvert fald den senere del af det 15. årh. som en genrejs
nings- og ekspansionstid er en vigtig fortjeneste ved afhandlingen. Det
påpeges, hvordan bebyggelsen breder sig i kystegnene og på øerne11.
Et andet interessant forhold, som præses lægger vægt på, er starten på
kampen om de alternative ressourcer, skov, eng, græsning, således som
11. Ølisten i Kong Valdemars Jordebog kan dog ikke bruges her, som Porsmose gør s. 107.
Listen interesserer sig hverken for bebyggelse eller landbrug. Hvis præses var gået uden
for Fyns amt, ville han have forstået meningen med ølisten.
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det bl.a. fremgår af den lokale lovgivning. For præses bliver dette forhold
samtidig et godt vidnesbyrd om, at det 14. årh.’s ødegårdskrise næppe i
noget omfang af betydning kan have ført til opgivelse af agerland i længere
tid. Herremændenes interesse for skovene er samtidig oplægget til den
herremandspolitik, som i det 16.-17. årh. skulle berøve bønderne og
landsbyerne de alternative ressourcer til fordel for hovedgårdene.
Endnu engang mener jeg dog, at præses’ fokusering på driftsforhold får
ham til at trække et billede skævt. Det er afhandlingens påstand, at adelen
o. 1500 næsten havde forladt de fede nordfynske områder, fordi de alter
native ressourcer her manglede (s. 93). Det oplyses samtidig, at krone,
kirke og højadel i det 15. årh. købte lavadelsgods op12. Ja, men hvorfor
ikke regne med, at disse magter netop ønskede at eje den fede jord her,
som oven i købet lå langs hovedtrafiklinien over Fyn? Porsmoses tolkning
kan siges at løbe videre i behandlingen af tiden op til 1660, hvor bebyggel
sesstabiliteten på den nordfynske slette konsekvent betegnes som stagna
tion, mens grundlæggelsen af fattige fiskerkolonier andetsteds betegnes
som ekspansion.

6
Det er syntesens mening at skabe sammenhænge og forklaringer. De fyn
ske landsbyers Historie svigter ikke, bogen er fyldt med iagttagelser og
forklaringer til forståelse af landsbyens historie, hvoraf langt de fleste af er
forfatterens egne, fremsat i hans tidligere forskning, især i den - temmelig
ulæselige - licentiatafhandling fra 1981. Der kan rettes indvendinger imod
bogen, ikke alle ideer er lige gennemtænkte, og præses’ brug af andre
forskere er udpræget selektiv. Der er gjort for ringe brug af forskning,
som ikke direkte oplyser noget om fynske forhold. Troels Dahlerups
adelsstudier - og dermed hans oplysninger om det senmiddelalderlige
hovedgårdsbegreb - er ikke brugt. Ole Widdings markbogsstudier er blot
strejfet, og en diskussion af Poul Meyers opfattelse af landsbyens og dyrk
ningssystemets udvikling savnes stærkt. Det anførte skal imidlertid ikke
forklejne præses’ indsats. Det er værdifuldt, at han har fremlagt en fynsk
bebyggelses-/landsby-/landskabshistorie. Og den er i endog høj grad læse12. Formentlig overdriver Porsmose antallet af senmiddelalderlige adelige hovedgårde på
Nordfyn og dermed deres tilbagegang, jf. kort i DRL s. 333 og 401. Han undlader nemlig
aldeles at tage stilling til Troels Dahlerups påvisning (Hist. Tidsskr. 1969, s. 1-43) af, at
lavadelige ofte ikke ejede de hovedgårde de skrev sig af, men blot var administratorer
for storgodsejere.
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værdig og bør kunne bidrage til, som han ønsker det, »forståelsen af
bebyggelsens og kulturlandskabets udvikling, og herigennem til sikring af
de historiske levn i kulturlandskabet«. De fynske landsbyers Historie og de
afhandlinger, som den bygger på, udgør en stor og selvstændig forsk
ningsindsats, hvorfor fakultetet med god grund kan tildele præses doktor
værdigheden.

Debat
Fjendebilleder og fremmedhad
AfJørgen Wiirtz Sørensen
Kristof K. Kristiansen og Jens R. Ras
mussen (red): Fjendebilleder &
fremmedhad.
(FN-Forbundet,
1988). 192 s., 98 kr.
Fordomme, fremmedhad, ja endda ra
cisme har været et af de varmeste de
batemner i 80-ernes Danmark, hvor
diskussionen om Danmarks forhold til
flygtninge og indvandrere har været
hidtil uset hæftig. Det er baggrunden
for, at FN-forbundet har taget initiativ
til udgivelsen af bogen »Fjendebilleder
& fremmedhad«, hvor disse fænomener
belyses i en række artikler. Artikler,
som når langt omkring i tid og rum. Fra
fjendebilleder i den klassiske oldtid,
korsfarernes fjendebilleder over opfat
telsen af Islam i Vesten og stormagter
nes fjendebilleder og stereotyper til ar
tikler om danskerne og de andre, d.v.s.
svenskerne, tyskerne og idag indvand
rerne.
Hovedlinjen i de særdeles tankevæk
kende og spændende artikler er, at fol
keslag, nationer, sociale grupper samt
det enkelte menneske til alle tider og i
alle samfund har defineret sin plads og
dermed sin identitet i modsætning til
»de andre«. »Vi« er nemlig ikke som
»de andre«, men mere moralske, mere
rationelle, mere retfærdige, kort sagt
»vi« er civiliserede, de andre er barba
rerne. Dette har ført til fordomme og
fjendebilleder af »de andre«. Nogle
med en vis reel baggrund, men de fleste
rene konstruktioner, der først og frem
mest har til hensigt at retfærdiggøre vo
res egen levevis og kultur som den bed
ste og mest rigtige. Disse fordomme

har derfor medvirket til at understøtte
konflikter og øge mistillid mellem men
nesker og nationer og kunnet tjene som
retfærdiggørelse af at diskriminere,
dv.s. behandle »de andre« som min
dre værdige.
I forhold til den aktuelle debat, hvor
fordomme og fjendebilleder i høj grad
florerer, f.eks. »muhamedanerne, der
stikker med knive og sælger narkotika
og truer dansk kultur« er bogen yderli
gere interessant. For det altafgørende
spørgsmål som bogen rejser er jo net
op, hvordan man afskaffer fordomme
og fjendebilleder? Hvordan skaber
man en verden præget af dialog og tole
rance? Herom skriver Kristof K. Kristi
ansen i forordet bl.a.:
»I litteraturen om fjendebilleder fin
des der to standardsvar. Det ene lyder:
Mennesket ville være godt, hvis det ik
ke af samfundet blev fastlåst i uviden
hed og politisk og økonomisk afmagt.
Tolerance skabes derfor gennem øget
viden; personlige kontakter til lokale
minoriteter og over grænserne til politi
ske modstandere; ægte demokratiske
beslutningsprocesser og en mere ret
færdig samfundsmæssig ressourceforde
ling. Det andet og mere desillusione
rende svar lyder: For os alle er det psy
kologisk nødvendighed at opbygge en
vis mængde fordomme og fjendebille
der. Det afgørende er, at vi lærer at
leve med det, og at vi er i stand til at
opretholde en vis distance til vores be
hov for at inddele verden i sort og
hvidt. Sagt på en anden måde: at vi
vedkender os eksistensen af den indre
svinehund og derved bliver i stand til at
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holde den i kort snor. Der kan i bogens
bidrag hentes støtte for begge svar«.
Lidt forstemmende må det dog siges,
at flertallets af bogens artikler taler for
det sidstnævnte synspunkt. At menne
sket har et så grundlæggende behov for
at definere sin egen identitet i modsæt
ningen til »de andre«, at de deraf opstå
ede fordomme og fjendebilleder bliver
særdeles indgroede og vanskelige eller
umulige at nedbryde. Heller ikke ved
oplysning og rationelle argumenter, der
skulle nedbryde disse fordomme, som
kan karakteriseres som »irrationelle
antipatier«. Fordomme, der udgør et
kulturfilter, som ikke tillader kendsger
ninger om »de andre« at slippe igen
nem. Dette identitetsskabende er
spændende, ja underholdende behand
let i Michael Harbsmeiers »Det man si
ger er man selv... Kannibaler som ek
sempel«, hvor kannibalerne bliver det
fascinerende modbillede af »de vilde«,
som definerer »den civiliserede«, som
han er eller snarere burde være.
Dette billede af »fjenden« som det
helt modsatte af »os« er gennemgående
i flertalet af artiklerne uanset tid og
rum. Visuelt behandlet i Peter Larsens
flot illustrerede artikel »Propaganda
plakater fra verdenskrigene: Sådan ser
en fjende ud«. Dette »sort-hvide« uni
vers er endvidere tydeligt i de kultur
konfrontationer, hvor religiøse forestil
linger er gennemgående. I bogen især
dokumenteret i Svend Holm-Nielsen
»Jødiske fjendebilleder: David og Goli
ath«, Niels Henrik Holmqvist-Larsens
»Korsfarerne og deres fjender« og Stef
fen Kjeldgaard-Pedersens »Træk af den
religiøse propaganda i det 16. århun
drede: Protestanter og katolikker«.
Fjendebilledernes sejlivethed er te
maet i Peter Christensens »Opfattelsen
af Islam i Vesten: En gammel fjende
genopstår«, hvor den aktuelle debat
om muslimske indvandrere tilsynela
dende har rødder tilbage i korstogsti

Jørgen Würtz Sørensen
dens billede af Islam. Som Peter Chri
stensen skriver:
»Og Islam er vel at mærke ikke en
religiøs og kulturel kuriositet. Den er
centralt placeret i vores bevidsthed som
en alvorlig, aktuel trussel mod vores
værdier og kultur. Der tales og skrives
meget om »den muslimske udfordring«
og om, at »Islam er på march«. Selv i
Danmark synes nogle politiske partier
beredt til at gøre bekæmpelsen af Islam
til en mærkesag. Den muslimske flod
bølge, siger de, truer med at erodere
dansk kultur. Påstanden er selvfølgelig
komplet latterlig medmindre det kan
sandsynliggøres at bevarelsen af døgn
kiosker på danske hænder er en central
forudsætning for, at dansk egenart kan
vedblive at eksistere. Det bemærkelses
værdige er, at Islam formår at vække så
stærke følelser. Hos alle europæerer
fremkalder selve navnet Islam en ryg
marvsreaktion i form af et sæt ubehage
lige associationer til grusomhed, fana
tisme, kvindeundertrykkelse og andre
ting, som vi ikke bryder os om. Disse
associationer er meget ældre end den
aktuelle fundamentalistiske vækkelse«.
I forhold til den aktuelle debat kan
det nok diskuteres, om Peter Christen
sen har ret i, at der i Danmark igennem
lang tid har eksisteret et sådant dybtgroet fjendebillede af Islam, eller om
det faktisk er et nyt. Foreløbige under
søgelser af kulturmødet mellem dan
skerne og fremmedarbejderne fra mid
ten af 1960-erne synes snarere at vise,
at det drejede sig om et endnu mere
dybtgroet fjendebillede af »den kniv
stikkende,
kvindeundertrykkende,
snavsede,
kriminelle sydlænding«
»spaghettidrengen«. Man ser da også,
at de danskere, som raser over de mus
limske flygtninge, kombinerer disse
fjendebilleder, bevidst eller ubevidst.
»Muhamedanere med knive som nar
kokriminelle« etc.
Det centrale er imidlertid, at bogen

Debat
»Fjendebilleder & fremmedhad« peger
på områder, hvor der savnes historisk
forskning i Danmark omkring disse em
ner i mødet mellem danskerne og »de
fremmede«. Selv om der i de senere år
er kommet udmærkede indvandrerhi
storiske værker, som f.eks. Bent Blüdnikow (red), Fremmed i Danmark. 400
års fremmedpolitik (Odense 1987) og
Bent Østergaard, Indvandrernes Dan
markshistorie (1983) har der kun i be
grænset omfang været focuseret på kul
turkonfrontationen, men oftest alene
på det politiske niveau, f.eks. ved be
handlingen af tidligere indvandrergrup
per som kartoffeltyskere, jøder, roepolakker etc. En mere dybtgående forsk
ning omkring de kulturelle aspekter i
mødet mellem danskerne og »de frem
mede« kunne være interessant.
I bogen er danskernes forhold dog
behandlet i tre artikler. Rahbek Ras
mussens »Danmark og Sverige som ar
vefjender: Fra svenskekrige til fod
bold«, Niels Finn Christiansens »Frø af
ugræs: Danmark og Tyskland i det 19.
århundrede« og Christian Horsts
»Tolkninger af fremmede i dag«. Over
sigten over danskernes forhold til Sve
rige gennem tiderne er interessant ikke
mindst, fordi man heri kan finde et (op
løftende) eksempel på, at begrebet »ar
vefjende« umærkeligt smelter sammen
med »broderfolket«. At »fjendebille
det« opløses og højst erstattes af et
»fremmedbillede«, for selvfølgelig er
svenskerne fortsat ikke som »vi« er
med deres stivhed, forbud, kedsomme
lighed etc.: Men her er »fremmedbilledet« ikke had og aggressivt men præget
af forsonlighed, skønt stadigvæk med
til at afgrænse »det danske jeg«.
Endnu mere sammensat er det dan
ske fjendebillede af tyskerne. Et folk,
der har bragt Danmark både berigelse
og fordærv. Set i billedet af den kultive
rede tysker (Heine eller Goethe) over
for den aggressive og militaristiske pre
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usser. Dette dokumenteres i Niels Finn
Christiansens velskrevne artikel, der
primært bygger på den politiske og kul
turelle elites produktion i det 19. år
hundrede, men fjendebilledet af »ty
skeren« er utvivlsomt dybtgroet i brede
kredse i den danske befolkning, også i
det 20. århundrede, hvor mange ting
har medvirket til at give fjendebilledet
ny næring. Som Niels Finn Christiansen
slutter »Vil det nogensinde forsvinde
helt?«.
I Christian Horsts artikel tages der
direkte fat i den seneste snes års møde
med »de fremmede« i form af frem
medarbejdere og flygtnigne. I artiklen
hævder Horst, at der er sket en ændring
af billedet af disse fra begyndelsen af
1970-erne, hvor billedet af de fremme
de var positivt. Vi havde brug for dem
til de beskidte job, og til idag, hvor ind
vandrerne hævdes at udgøre en trussel.
Denne opdeling kan synes tvivlsom, for
ser man nærmere på kulturmødet i slut
ningen af 1960-erne ser man udtryk for
den samme negativitet og de samme
fordomme som i 80-erne. Det var alene
Arbejdsgiverforeningen og til dels de
borgerlige partier, der arbejdede for
indvandring af fremmed arbejdskraft.
Ikke fordi man brød sig om »de frem
mede«, men fordi de kunne bruges til
bestemte jobs i industrien. I modsæt
ning til Horsts opfattelse synes fjende
billedet af de fremmede at have været
(foruroligende) konstant såvel under
60ernes højkonjunktur som under kri
sen i 80-erne. Dette understreger også,
at vi indenfor den nyere tids indvand
rerhistorie savner veldokumenterede
undersøgelser af udviklingsforløb med
vægt på kulturmødet eller i mange til
fælde kulturkonfrontationer.
Samlet må det siges, at bogen »Fjen
debilleder & Fremmedhad« er overor
dentlig spændende og tankevækkende
læsning. At den samtidig er velskrevet,
glimrende illustreret og utroligt billig
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gør den egnet i mange sammenhænge,
hvor kulturmødet er under debat, (så
meget mere som der i forbindelse med
bogen er udsendt en bånd/dias-serie om
»fordomme og fjendebilleder). Vigtigst
er det nok, at bogen i høj grad kan

Jørgen Würtz Sørensen
komme til at virke inspirerende på den
indvandrerhistoriske forskning, der
endnu er i sin vorden, og hvor de kultu
relle aspekter hidtil har haft en for til
bagetrukken plads.

De danske stationsbyer
En anmeldelse af 3 bøger fra stationsbyprojektet
Af Allan Frandsen
Niels Peter Stilling: De nye Byer. Sta
tionsbyernes befolkningsforhold og
funktion 1840-1940. (Selskabet for

Stationsbyforskning, 1987). 579 s.,
316 kr., medl. 260 kr.
»Snart sagt hver eneste danske stations
by var et produkt af en række særfor
hold og et samspil af ydre omstændig
heder.«
Denne sætning fra bogen er essensen
af Niels Peter Stillings arbejde med sta
tionsbyernes historie, og citatet afspej
ler et dilemma i udforskningen af byer
nes historie: Ydre omstændigheder spil
ler sammen med lokale forhold og re
sultatet bliver forskellige byer, som dog
har det til fælles, at de benævnes sta
tionsbyer.
I den måde Niels Peter Stilling har
valgt at anskueliggøre dette dilemma
ligger såvel bogens styrke som svaghed.
På den ene side kan der, som citatet
slår fast, næsten ikke opstilles fælles
forklaringer på stationsbyernes histo
rie. En række særforhold afgjorde ud
viklingen. På den baggrund er det en
præstation, at Niels Peter Stilling over
hovedet har formået at give generelle
forklaringer. På den anden side druk
ner sammenfatningerne og generalise

ringerne af og til i et frådende hav af
detaljer, særforhold og forbehold over
for allerede dragne konklusioner.
På vej til sammenfatningerne og
konklusionerne har Niels Peter Stilling
rige nuanceringer som lokalhistorisk in
teresserede vil have megen glæde af.
Og som mange historikere med hang til
firkantede og alt for generelle vendin
ger kunne lære noget af. Gang på gang
hører vi om, hvordan lokale forhold
spiller ind på en bestemt stationsbys
udvikling, hvordan den derved adskil
ler sig fra det generelle billede, og hvil
ke konsekvenser dette får for de videre
konklusioner. På bogens side 148 kom
mer Niels Peter Stillings anstrengelser
for at finde nuancerede forklaringer til
udtryk i et skema over forudsætninger
og drivkræfter i stationsbyernes udvik
ling. Et meget fint eksempel på, at nu
ancerede undersøgelser kan sammen
fattes på en overskuelig facon.
Desværre holder Niels Peter Stilling
ikke stilen i resten af bogen. De mange
lokalhistoriske detaljer giver et flim
rende billede, som ganske givet er re
elt, men altså ikke specielt skarpt. Bo
gens 160 tabeller øger på samme måde
detaljeringsgraden men næppe over
blikket. Når forudsætningerne for sta-

Debat
tionsbyernes fremvækst er så heteroge
ne, stiller det store krav til dispositio
nen af stoffet, så læseren ikke lades i
stikken mellem forskellige lokale detal
jer og spidsfindigheder, der viser hvor
forskelligartet udviklingen var. Det er
af og til nødvendigt med nogle brede
penselstrøg, så læseren kan få noget at
sætte de lokale forskelle i forhold til.
Denne disposition af stoffet er ikke
Stillings stærke side. Det virker nær
mest som om Stilling undskylder, når
der sammenfattes og konkluderes. Føl
gende formuleringer kan være eksemp
ler på denne indstilling: ‘Det er og bli
ver en generalisering, når man sam
menfatter stationsbyudviklingen som
ovenfor’ (s. 284), »Denne sammen
hæng mellem bystørrelse er selvfølgelig
udtryk for en generalisering...’ (s. 316).
Ikke kun forfatteren skal imidlertid
klandres, at bogen efter min vurdering
er blevet for lang. Et maksimum på si
detallet fra forlaget og redaktionssekre
tærens side ville have styrket bogens
generelle udsagnskraft. Den pris der
måtte betales ved f.eks. at halvere bo
gen ville være en nedtoning af de spe
cielle forhold, der lokalt gjorde sig gæl
dende, men netop herved ville læseren
få en mere klar fornemmelse af sta
tionsbyernes funktion og befolknings
forhold.
Når disse indvendinger er lagt frem,
skal det dog slås fast, at det er et impo
nerende arbejde, der her er udsendt,
og alene det gør den vigtig i dansk hi
storisk litteratur. Og måske kan det ik
ke være anderledes, når det meget for
skelligartede skal understreges. For det
er jo netop også en af Stillings helt sto
re fortjenester, at han søger årsagssam
menhænge til at forklare udviklingen istedet for den så ofte omtalte ‘endegyl
dige årsag’.
Bogen er delt i to, hvor første del på
140 sider er helliget en gennemgang af
stationsbyernes forudsætninger, frem
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vækst og funktion. Anden del er bo
gens demografiske afsnit.
I første del baserer Stilling sig på al
lerede udgivet materiale. Undersøgel
sen af stationsbyernes fremvækst og
funktion finder sted under anvendelse
af et rangkorrelationssprincip, hvor de
forskellige faktorers indflydelse på ud
viklingen sættes i forhold til byernes
størrelse. Stilling opererer her med en
opdeling af stationsbyerne i to grupper:
Øerne og Jylland, dog undtaget et om
kring 50 km bredt bælte yderst langs
den jyske vestkyst.
Undersøgelserne i første del når frem
til en lang række resultater om stations
byernes udvikling som en overskuelig
indholdsfortegnelse let leder læseren
frem til. Det vil føre for vidt på dette
sted at fremlægge de mange resultater.
Dernæst følger som optakt til bogens
anden del og dermed de demografiske
afsnit 82 sider med et rids af ti danske
stationsbyers historie. I resten af anden
del undersøger Stilling befolkningsfor
holdene i og omkring disse ti byer. Her
kommer Stillings helt kollosale arbejds
indsats for alvor frem i lyset. Det alt
overskyggende kildemateriale er de
originale folketællingslister fra de ti sta
tionsbyer samt fra seks andre, der bru
ges som sammenligningsgrundlag. Des
uden et traditionelt lokalhistorisk kil
demateriale bestående af; forskellige
kort, matrikler, sogneprotokoller og
realregistre til skøde- og panteprotokoller.
I de demografiske afsnit bearbejdes
stationsbyernes generelle befolknings
udvikling, aldersstruktur, husstands- og
familiestruktur, erhvervs- og so
cialstruktur på 198 sider. En enorm da
taophobning afsløres for læseren i den
ne del. Oplysningerne fra folketællin
gerne består af 77.815 enheder og de
formidles i ikke mindre end 112 ta
beller.
Som nævnt er det meget vanskeligt at
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få greb om de store linier i stationsbyer
nes udvikling ud fra denne bog, og sæt
ningskonstruktioner der strækker sig
over fire-fem linier gør det ikke lige
frem lettere. Især er anden del af bogen
svær at læse i sammenhæng, på grund af
de mange lokale spidsfindigheder der
optræder.
For mig at se vil denne bog i fremti
den få allerstørst betydning som op
slagsværk i forbindelse med forskning i
lokale stationsbyers historie. I denne
bog er der mulighed for at finde sam
menligningsgrundlag for stort set alle
tænkelige spørgsmål indenfor stations
byernes funktion og befolkningsfor
hold. Hvis man skal igang med at arbej
de med folketællingsmateriale på lokalt
plan, kan der ligeledes være god grund
til at hente inspiration fra De nye Byer.
I forordet siger Stilling selv, at et af for
målene med bogen har været at vise, at
de originale folketællingsslister er et
overordentlig vigtigt kildemateriale til
såvel rigs- som lokalhistorien, og bo
gens mange resultater indfrier til fulde
dette formål.
På to forskellige måder giver bogen
ideer til lokalarkiverne rundt om i lan
det. For det første illustrationsmateria
let, der overvejende er hentet tre ste
der fra; lokalarkiver, private og Det
Kongelige Bibliotek, med omtrent en
trediedel af illustrationerne fra hver. På
lokalarkiverne vil man næppe overra
skes over de mange fine fotografier fra
arkiverne og de private. Hvad der der
imod er værd at hæfte sig ved, er de
mange lokale fotografier fra stationsby
erne, som Det kongelige Bibliotek har
bidraget med. Her må være mere at
hente for lokalarkiveme.
For det andet kan arkiverne i sta
tionsbyerne have glæde af stedregistret
bag i bogen.
Og mens stationsbyorienterede for
skere sikkert gør god brug af bogen,
kan Stilling og forlaget bruge tiden til at
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sende en ultrakort version af bogen på
markedet, så forskerne uden det store
besvær kan tilegne sig overblikket over
de nye byers historie.
Christian Kaatmann: Stationsbyer i
Sønderjylland - Toftlund og Hjordkjær. (Institut for grænseregions
forskning, 1985). 69 s. ill., 60 kr.
Selv om Christian Kaatmann et sted i
bogen skriver, at der er tale om en lidt
tør udredning, skal man ikke tro ham.
Bogen er meget læsevenlig og skrevet i
et let forståeligt og billedrigt dansk.
Hør blot følgende passus om tysk arki
tektur i stationsbyerne:
»Det maleriske drama og det frodigt
blomstrende vanvid i århundredeskif
tets arkitekturstil, gør disse bygninger
til markante landemærker i gade-bille
det.« Andre steder krydres fremstillin
gen med citater fra skønlitterære forfat
tere, som giver fornemmelser og hold
ninger til stationsbyerne sprogligt ud
tryk.
En af holdningerne til de sønderjy
ske stationsbyer adskiller sig væsentligt
fra den måde stationsbyerne blev be
tragtet i det øvrige Danmark. Sønder
jyderne opfattede stationsbyerne nega
tivt. Det hang sammen med, at byerne
voksede frem i den periode hvor Søn
derjylland var tysk, og de blev derfor
opfattet som repræsentanter for det ty
ske. Holdningen kommer blandt andet
til udtryk i det faktum, at Christian
Kaatmann kun har fundet én samtidig
skildring af en sønderjysk stationsby,
hvorimod han til overflod kan citere fra
danske digtere om stationsbyerne.
Hovedvægten i fremstillingen ligger
på by- og bebyggelsesudviklingen, men
forfatteren kommer samtidig rundt ved
mange sider af stationsbyernes indre
liv, hvor erhvervsliv, foreningsliv og
kulturliv er eksempler på dette.

Debat
Bogen er imidlertid ikke kun en snæ
ver skildring af sønderjyske stationsby
er. Der gøres udmærket rede for de ge
nerelle forudsætninger for byernes op
ståen og vækst samt de fælles berørings
flader med den samtidige danske ud
vikling.
Denne sammenknytning af den spe
cifikke sønderjyske udvikling med den
generelle og de mange sider af stations
bylivet, der behandles, gør, sammen
med det let læste sprog, at bogen egner
sig glimrende til undervisning.
Billedmaterialet afspejler forfatte
rens interesse for arkitektur. Halvdelen
er fotografier, tegninger eller opstalter
af stationsbybygninger, mens hoved
parten af resten er kort og faksimiler.
Kaatmann virker meget veloplagt, når
han skriver om arkitektur (jvf. ovenstå
ende citat), så måske kunne fremstillin
gen have vundet ved at udvide denne
side af stationsbyernes historie.
Titlen er lidt misvisende, idet forfat
teren koncentrerer sig mest om de stør
ste stationsbyer. Selv om han ved at
vælge den store stationsby Toftlund og
den lille Hjordkjær ud som lokale ek
sempler på forskellige størrelser, af
spejler tekstens forkærlighed for de
større sig i kortmaterialet: ikke på ét
eneste af bogens fem kort er det lykkes
at finde Hjordkjær placeret.

Margit Baad Pedersen: Stationsbyliv.
Karise 1880-1940. (Selskabet for
Stationsbyforskning, 1987). 212 s.
ill. Kr. 244, medl. pris kr. 200.
Formålet med Margit Baad Pedersens
undersøgelse af livet i stationsbyen Ka
rise er at afdække en eventuel særlig
stationsbylivsform, og hvordan denne i
givet fald adskiller sig fra det omgiven
de land. For at nå frem hertil vil hun
studere forskellige befolkningsgruppers
aktivitetsfelter, hvor stationsbylivsfor
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men vil blive set i relation til de livsfor
mer, der eksisterede i det omgivende
land.
Konklusionen er, at livet i stations
byen i dens første ca. 25 leveår ikke
skilte sig nævneværdigt ud fra det omgi
vende lands. Først derefter forsøgte by
boerne sig med en selvstændig livsform
for at markere distance til omverdenen.
De tog ved lære af købstaden, og til
lempede dens livsform til stationsby
ens. Efter og til dels også under denne
periode med markereing af egen identi
tet indskrænkedes forskellene mellem
stationsby og omegn - Karise blev al
drig stor nok til, at der kunne skabes et
egentligt bymæssigt præg.
En konklusion af denne art kommer
måske ikke som den helt store overra
skelse for dem, der har fulgt lidt med i
udforskningen af stationsbyernes histo
rie. Men det er alligevel umagen værd
at læse bogen om Stationsbyliv, for der
er 150 siders spændende læsning mel
lem indledning og konklusion. På de
150 sider kommer læseren til at kende
Stationsbyen Karise, egnen omkring
den og menneskene, der befolkede
den. Tømrermester Niels Pedersen,
skolelærer og folkefører Kristensen,
manufakturhandler Julius Petersen,
bager Hansen, skrædder Andersen og
nordmanden der ejede savværket og
holdt ged, så der kunne blive til en god
gang gedeost, er blot nogle af de mange
indbyggere, som giver bogen liv. Og
selv om der er tale om et stykke viden
skabeligt arbejde, fortjener bogen at
blive læst udenfor en snæver faglig
kreds.
Erhvervssammensætningen, der an
føres ovenfor, afslører samtidig en af
svaghederne i det kildemateriale Mar
git Baad Pedersen har tilvejebragt ved
interviews - en svaghed hun også selv
gør opmærksom på: manglen på repræ
sentanter for byens få arbejderfamilier.
Forfatteren prøver dog på at råde bod

Mí)
på denne mangel bogen igennem, og da
Karise aldrig nåede op i en størrelse,
hvor der socialt blev sat vandtætte
skodder mellem indbyggerne, er pro
blemet ikke katastrofalt.
Margit Baad Pedersen rejser mange
spændende spørgsmål i sin bog. Nogle
af dem besvarer hun, men det er langt
fra dem alle. Og det ville da også i en
del tilfælde føre for vidt, og ville des
uden falde uden for bogens etnologiske
rammer. På side 78 konstateres det
f.eks. at manufakturhandelen var den
branche der uden sammenligning blev
bedst repræsenteret i byen. Hvorfor det
bliver sådan, besvares ikke. Til gen
gæld får vi serveret en fin historie om
annoncekrig i den lokale presse mellem
en skrædder og en manufakturhandler.
Historien ender med, at de to handlen
de fordeler kunderne mellem sig.
Mens en historiker sikkert ville be
gynde at undersøge hvorfor der kom så
mange manufakturhandlere til Karise,
om det var et almindelig fænomen i sta
tionsbyerne osv. osv. da undersøger et
nologen, hvad konsekvensen var af den
faktiske udvikling. Her strømmer en
stor inspirationskilde for dem, der be
skæftiger sig med historie i den traditio
nelle forstand. Mulighederne er dog ik
ke udelukkende positive. Faren for
udelukkende at lave en ren beskrivelse
af forholdene uden at forsøge at forkla
re baggrunden er nærliggende, og Mar
git Baad Pedersen bevæger sig flere
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gange på dette beskrivende plan. Side
156 opsummeres en 20 sider lang gen
nemgang af foreningslivet i byen, og
det konstateres, at her mødtes landboe
re og stationsbyboere i modsætning til,
hvad der var tilfældet i privatsfæren. Vi
får ingen forklaring hverken på de tyve
sider eller i opsummeringen på, hvorfor
det forholdt sig således - udelukkende
beskrivelsen.
Måske er det paradoksalt nok de
manglende forklaringer der gør bogen
spændende at læse. Der bruges ikke
plads på spidsfindige diskussioner af di
verse fænomener i stationsbyen. Plad
sen bliver brugt til det, der forudskikkes i titlen: Stationsbyliv - og hvem kan
blive træt af at læse om livet? Og hører
man til dem, der helst vil have det hele
på tabelform, så er der ligeledes mulig
heder i Margit Baad Pedersens bog:
Bagest i bogen er der tre kalendere
over Karises offentlige liv i årene 1885,
1915 og 1935. Her får man for alvor
overblik over udviklingen i stationsbyli
vet. Mens 1885-kalenderen kun fylder
to sider, skal der bruges hele ni for at
rumme 1915-kalenderen. 1935-udgaven
kan være på otte. Disse kalendere er
oplagte som materiale for enhver der
underviser i stationsbyhistorie, og de
kan også give sammenligningsgrundlag
samt inspiration til dem, der måske på
lokalhistorisk plan fremover vil forske i
stationsbylivet.
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SAMLEDE FREMSTILLINGER OG
LÆNGERE TIDSPERIODER
Harald Jørgensen: Lokaladministratio
nen i Danmark. Oprindelse og histo
risk udvikling indtil 1970. En over
sigt. Administrationshistoriske stu

dier nr. 11. (Rigsarkivet, 1985). 627
s.

Det er en imponerende oversigt, som
den tidligere chef for det sjællandske
landsarkiv, dr. phil. Harald Jørgensen,
har udarbejdet over den danske lokal
administrations udvikling fra Middelal
der til 1970. Bogen skulle have været
den afsluttende publikation i Statens
Humanistiske Forskningsråds projekt
vedrørende den danske lokaladmini
strations udvikling 1660-1868, men den
er blevet udsendt før de sidste delpro
jekter er afsluttede. Forf. er nok den
historiker, som har de bedste forudsæt
ninger for at skrive en sådan oversigt
over lokaladministrationens historiske

udvikling, både ud fra sin egen mange
årige forskning og ud fra sin virksom
hed som landsarkivar, hvor han bl.a.
udgav embedsetater med administra
tionshistoriske indledninger.
Forf. har opfattet begrebet lokalad
ministration overordentligt bredt. I bo
gen omtales ikke kun den egentlige for
valtning, men f.eks. også skoler, jorde
mødre, lodser, hingste- og tyrekommis
sioner, blindeinstituttet på Refsnæs.
Oversigten omfatter nok det meste af
den offentlige virksomhed på lokalt
plan, og det er positivt, at bogen spæn
der over så meget, for mange af disse
virksomhedsgrene er besværlige at få
belyst. Lidt trist for sønderjyderne er
det, at den geografiske afgrænsning
svarer til kongeriget Danmark, så deres
specielle lokaladministration før 1920
ikke er medtaget.
Det er svært at disponere et så omfat
tende stof. Forf. har valgt at inddele
det kronologisk i fire hovedafsnit: indtil
1660, 1660-1848, 1849-1919, 1919-70.
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Periodiseringens skillelinjer med indfø
relse og afvikling af enevælden, retsple
jereform og kommunalreform passer
naturligvis ikke i forhold til alle former
for administration, f.eks. den gejstlige
lokaladministration. Det har medført
en del gentagelser og henvisninger til
tidligere omtale, hvilket dog næppe ge
nerer, når bogen bruges efter sin be
stemmelse som en håndbog.
De kronologiske hovedafsnit indle
des med en oversigt over periodens vig
tigste begivenheder og afsluttes med en
sammenfatning af de væsentligste træk i
periodens administration. Inden for ho
vedafsnittene har forf. beskrevet de en
kelte administrationsgrene i den række
følge, som landsarkiverne har anvendt i
guiderne til deres samlinger, dvs. over
øvrighed, oppebørsel, retspleje, kom
munalforvaltning, diverse former for
aktiviteter, gejstlig administration og
undervisningsvæsen.
Inden for de enkelte administrations
grene kommer forf. ind på, hvilke geo
grafiske områder, de dækkede, og hvil
ke opgaver, de varetog i henhold til
lovgivning eller andre bestemmelser.
Men derudover skitserer forf. i adskilli
ge tilfælde, hvordan det forholdt sig
med rekruttering af embedsmændene,
deres uddannelse, aflønning, avance
ment o.l. Her bygger forf. særlig på
forskningsprojektets hidtidige special
undersøgelser af amtmænd, godsejere,
retsbetjente, dommere, præster og magistratsembedsmænd.
Afsluttende giver forf. en summarisk
oversigt over indholdet af de enkelte
embedsgruppers arkivalske efterladen
skaber i landsarkiverne i København,
Fyn og Viborg. Denne oversigt følger
samme disposition som den forudgåen
de fremstilling, og dermed kommer
brugeren af bogen et skridt videre i sin
anvendelse af lokaladministrationens
arkivalier til sin forskning.
Det er nok de færreste uden for arki
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varernes kreds, der vil interessere sig
for administrationshistorien for dens
egen skyld. I et arkivvæsen, hvor arki
valierne er ordnede efter proveniensprincippet, er det væsentligt for for
skerne at vide mest muligt om de insti
tutioner og embeder, der skabte mate
rialet. Hidtil har der nok eksisteret
nogle registraturer og guider med ad
ministrationshistoriske indledninger,
men først med dette værk har forskerne
fået en samlet oversigt.
Jørgen Witte

Gudmund Boesen: Danmarks Riges
Regalier. (Gyldendal, 1986). 256 s.,
ill., 550,- kr.

I betragtning af regaliernes kostbarhed
og ælde er det forbløffende, at der ikke
for længst var skrevet et større værk
med grundige beskrivelser af deres ud
seende og brug. Rigsinsigniernes vog
ter på Rosenborg gennem årtier har nu
rådet bod herpå. Gudmund Boesens
statelige bog om emnet vil være ud
gangspunktet for fremtidig beskæftigel
se med de fascinerende og suggestive
guldsmedearbejder. Som supplement
til kildefortegnelsen tjener dog oplys
ningerne i Povl Ellers lille bog »Salvin
gerne på Frederiksborg« (1976). Det
samme gælder det fremragende billed
materiale i Boesens eget lille skrift
»Regalierne på Rosenborg« (1982).
Boesens store monografi falder i en
kronologisk fremstilling af regaliernes
tilblivelse og ceremonielle brug og i en
teknisk præget beskrivelse. Denne »ka
talog« omfatter rigssværd, kroner,
scepter, rigsæble, kroningskårde, salvebuddike, ametysten til tronstolen, or
densinsignier samt livgehæng og knæ
bånd til salvingsdragten. I den kronolo
giske del behandles også ting som kro
ningssadel, tronstole, salvingsdragter,
sølvløver, kongelov samt regalier, der

Anmeldelser og litteratumyt
en gang fandtes, men ikke eksisterer
mere. Katalogen kunne efter min me
ning godt have omfattet de symbollade
de tronstole og sølvløver.
Boesens bog hviler på et overordent
lig grundigt kendskab til kilderne. Der
er næppe det regnskabsbilag eller an
den form for dokumentation om rega
llerne, som Boesen ikke kender. Ligeså
kyndigt vurderer han dem i en stilhisto
risk sammenhæng. Ornamentikken på
Christian Ills rigssværd og Christian
IVs krone sammenholdes på overbevi
sende måde med en række ornament
stik. Et vigtigt resultat er Boesens sikre
omdatering af scepter, rigsæble og salvebuddike. Man har hidtil antaget, at
de var blevet til efter enevældens indfø
relse, men de stammer fra 1648. Og der
gøres rede for flere tilfælde af genbrug.
Det er vel naturligt, at forfatteren
som museumsmand gør meget ud af at
skildre regalierne som genstande og i
mindre grad tolker dem ideologisk.
Boesen undlader ikke at nævne adskil
lige vidnesbyrd om symbolopfattelsen,
som langt fra er noget konstant, men
han er forbeholden i sine konklusioner.
Hans kultiverede antydninger er dog
særdeles plausible. Christian IVs åbne
krone afspejlede i henseende til formen
en ældre tid set på europæisk baggrund.
Boesen ser den åbne kroneform, der af
teologerne siden reformationen var
blevet udlagt som et symbolsk udtryk
for Guds direkte almagt, som udslag af
Christian IVs pietet over for sine for
gængeres åbne kroner, og han peger til
lige på muligheden for en bevidst lig
hed med de tre åbne kroner, der mar
kerede den nordiske unionstanke i kon
gevåbenet. Sammenligningen forekom
mer mig at være særdeles rimelig.
Overgangen fra åben til lukket krone,
bøjlekrone, manifesterer sig heraldisk,
tidligst på kongens mønter fra 1624.
Boesens forsigtige hentydning til, at
Christian IV forud for sit engagement i
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trediveårskrigen kunne have haft be
hov for et lignende magtsymbol som
kejserens bøjlekrone, synes mig at væ
re en helt rigtig tolkning. Hævdelse af
ligeværd i relation til kejseren var også i
andre lande kommet til udtryk i brugen
af lukkede kroner. Det fremgår tydeligt
af, at teoretikere i datiden betegnede
bøjlekronen som »clause å l’Imperiale«. Suverænitetssymbolikken blev med
tiden forbundet stærkt med kongens
person. Bøjlekronen kunne derfor ef
terhånden symbolisere enevælde og ar
velig kongemagt. At denne tolknings
mulighed opfattedes som problematisk
i hvert fald af adelsvældens repræsen
tanter, fremgår af rigsråd Otte Krags
bortforklarende kommentarer til fæno
menet. Christian IVs krone var senest
ved Frederik Ills kroning i 1648 blevet
forsynet med bøjler (der siden er for
svundet). Boesen nøjes med at refere
re, at biskoppen ved denne lejlighed
erklærede ikke at ville tale om kronens
form. Jeg ser undladelsen som et tegn
på en realistisk fornemmelse af kroneformens potentielle symbolik.
Boesen giver læseren et indtryk af de
danske kongers kroninger i middelalde
ren, hvortil kilderne er meget sparsom
me. Først efter reformationen kendes
ceremonien i detaljer, men den bygge
de i vidt omfang på traditioner fra ka
tolsk tid. Den sidste egentlige konge
kroning var Frederik Ills. Boesen for
taber sig ikke i de biskoppelige vidtløf
tigheder, der udgjorde en væsentlig del
af kroningens forløb. Gejstlig retorik
indgik også i de enevældige kongers sal
vinger, der ophørte med Christian
VIIIs i 1840, og hvor regalierne blev
båret af kongen og dronningen, men ik
ke blev rituelt overrakt. Boesen afstår
fra en dybtgående statsretlig vurdering
af kronings- og salvingsceremonieme,
men nævner dog håndfæstningens og
senere kongelovens rituelle tilstedevæ
relse. Den danske enevoldskonges selv-
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kroning forud for salvingen var vist
unik - og blev faktisk retningsgivende
for de preussiske konger og for Karl
XII af Sverige. Salvingsceremonien var
så gennemsyret af absolutistisk tanke
gang, at en fortsættelse af traditionen
efter 1848 var umulig, og faktisk havde
der lydt kritik allerede i 1840, men
H. C. Andersen havde været begej
stret.
Kroning og salving var imidlertid in
genlunde de eneste begivenheder, hvor
regalierne var involveret. Boesen rede
gør for deres politisk og kulturhistorisk
interessante tilstedeværelse ved hylding
af en tronfølger (1610 og 1655), ved arvehyldingen i 1660, ved forlening med
hertugdømmet Slesvig (med sikkerhed
i 1589, hvor lensherren endnu ikke var
blevet kronet, og sidste gang i 1663) og
i forbindelse med en konges død og bi
sættelse. Regalierne blev ført med i
Frederik Ils og Christian IVs ligtog.
Sidstnævntes begravelse kunne først

finde sted et halvt år efter dødsfaldet,
da den pantsatte krone måtte indløses
fra udlandet forinden. Under enevæl
den indførtes det at stille kongens luk
kede kiste på castrum doloris efter, at
kongens lig havde ligget på lit de para
de. Når disse hædersbevisninger kunne
arrangeres i København, blev regalieme lagt frem og sølvløverne, der hø
rer til tronstolen, opstillet. Skikken
med castrum doloris er blevet fortsat
lige til vor tid med Christian Vs krone
og de dertil hørende øvrige regalier
som tilbehør. Enevældens fysiske kro
ne er dermed blevet statssymbol for det
konstitutionelle Danmark svarende til
den kontinuerlige heraldiske brug af
den. Salvingskåben lå sidst over kon
gens stol ved rigsdagsåbningen i 1948,
og visse af de til regalierne hørende or
densinsignier bæres stadig regelmæssigt
af Dronning Margrethe.
Nils G. Bartholdy

OLDTID OG MIDDELALDER
Else Roesdahl: Vinkingernes verden.
Vikingerne hjemme og ude. (Gyl
dendal, 1987). 335 s., ill., 280,00 kr.

For nogle år siden udgav Else Roesdahl
Danmarks vikingetid, en oversigt over
det arkæologiske kildemateriale og på
grundlag heraf en beskrivelse af vikin
gernes materielle kultur; den var en til
trængt afløser af vikingetidsafsnittet i
Brøndsteds Danmarks oldtid III fra
1960. Også denne nye bog synes tænkt
som en afløser af et af Brøndsteds vær
ker, Vikingerne fra 1960, der, ligesom
det er tanken med Roesdahls nye bog,
udkom både hos Gyldendal og hos Pen
guin i England. Og en afløser af Vikin
gerne er så meget mere tiltrængt, som
denne bog allerede ved udsendelsen i

vidt omfang var forældet. Det er et pro
jekt, som kræver stort mod; det er jo
allerede mange år siden Ray Page, i en
anmeldelse af et par andre forsøg på at
give en syntese af vikingetiden, erklæ
rede, at nu var det definitivt blevet
umuligt!
Det falder straks i øjnene, at hvor
Brøndsted begyndte med vikingerne
ude i verden århundrede for århundre
de, begynder Else Roesdahl med en re
degørelse for Skandinavien i vikingeti
den og slutter med ekspansionen ud i
verden. Denne disposition kunne ud
mærket retfærdiggøres, hvis beskrivel
sen af hjemlandene havde taget specielt
sigte på faktorer af betydning for eks
pansionen, så denne derved fik en bag
grund at forstås på. Sådan er opgaven
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imidlertid ikke grebet an. Bogen giver
noget, som vi i vidt omfang allerede har
fået i Danmarks vikingetid, omend
synsfeltet naturligvis er udvidet til Nor
ge og Sverige med redegørelser for vig
tige komplekser her; selvfølgelig er Bir
ka og Kaupang her - og også det helt
nye fund i Borg på Lofoten.
Der er meget udmærket i denne re
degørelse, og det er værdifuldt at have
fået en fremstilling, som er ajourført
med de seneste ti års forskningsudvik
ling, som har været betydelig. Else
Roesdahl har en glimrende evne til at
fremstille komplicerede emner kort og
klart, til at få hovedsagen i et problem
frem. Man kan dog ikke lade være at
undre sig over, at det hos en forsker,
som både er arkæolog og historiker af
uddannelse, så ensidigt kommer arkæo
logien til gode, mens hendes redegø
relser for det historiske bliver mere op
remsende end analyserende. Jeg ved
ikke, om det er en nødvendig pris for at
skrive populært, men ofte munder dis
kussioner af årsager og sammenhænge
ud i nogle private formodninger snare
re end argumenterede bud på en for
klaring. Det virker sært gammelmo
digt. Et eksempel er diskussionen side
76, hvor »toneangivende kredses behov
for fred og fremgang« gøres til den væ
sentlige faktor i rigssamlingerne, og
hvor der arbejdes med med uspecifice
rede behov for større og fastere politi
ske enheder. Man er lige ved at tro, at
statsdannelsen er sket i skøn samdræg
tighed, som resultat af en rousseausk
samfundspagt. Sådan har de sejrende
måske også i Norge fortalt taberne, at
det var til deres eget bedste.
Behandlingen af de skandinaviske
forhold koster så megen plads og så
mange kræfter, at der ikke er blevet ri
meligt tilovers til det, bogen burde
handle om: vikingernes verden. Omta
len af ekspansionen starter først på side
209 og får ialt kun cirka en trediedel af
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bogens omfang, og da også en del af
disse sider rummer arkæologiske rede
gørelser, og selv om man her får værdi
fulde indblik i mulighederne for at få de
forskellige typer kildemateriale til at
spille sammen, som for eksempel i ud
nyttelsen af de nye fund i Repton, så
bliver redegørelsen for ekspansionen i
nogle henseender noget tynd. Dette
gælder særlig behandlingen af vikinger
ne i Øst, hvor det også skinner igen
nem, at forfatteren ikke har noget nært
forhold til det numismatiske materiale
og de problemer, det rejser. Hvis ideen
om Nordens rolle som formidler af en
omfattende transithandel mellem øst
og vest er opgivet, kunne Pirenne og
Bolin dog lige have fået et farvel med
på vejen. En forsker som Ths. S. Noo
nans tanker kunne så komme ind istedet. Bogen opfylder derfor ikke rigtig
det påtrængende behov at komplemen
tere beskrivelsen af vikingernes Dan
mark med en redegørelse for vikinger
nes verden og deres optræden langt
borte fra de hjemlige breddegrader:
snarere end at afløse Brøndsted afløser
den Roesdahls egen Danmarks vikinge
tid. Og det kan kun fra forlagets syns
punkt give den bedste mening.
Spørgsmålet om samspillet mellem
Skandinavien og det øvrige Europa,
om sammenhængen mellem begivenhe
der og forhold ude og hjemme, er et
oplagt tema for en bog om den periode,
hvor vi for første gang har et mere alsi
digt kildemateriale til dens belysning.
Arup hævdede, at vikingernes meriter
ude i verden var ganske betydningsløse
for livet hjemme i Danmark og betrag
tede dem knap som et emne for Dan
markshistorien. Den handlede om
landbruget og om fiskeriet i Øresund.
Hans udgangspunkt blev brutalt skudt i
grus, da Lis Jacobsen nytolkede Sønder
Vinge stenen, men synspunktet blev sat
i et nyt perspektiv, da Sawyer påpege
de, at de store rigdomme, som vikin-
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gerne bemægtigede sig i Vesteuropa i
det 9. århundrede, kun i ringe omfang
fandt vej til hjemlandene. Guldet, og i
hvert fald i et vist omfang også vikin
gerne selv, blev derude.
Else Roesdahl begynder med en til
syneladende tilslutning til Arup: »... de
fleste skandinaver levede fredeligt og
forholdsvis uberørte af tidens drama
tik. De passede deres arbejde med at
skaffe sig selv og familien et udkomme,
og fra tid til anden hørte de spændende
historier om Paris’ erobring, rejser til
Baghdad og skibbrud i Nordatlanten«.
Hvis hun mener det, kan man naturlig
vis ikke bebrejde hende, at hun ikke
har givet problemet nogen fremtræden
de plads i sin bog. Men gør hun det? Hvor Arup mente, at »Betydningsful
dere for Danmark end hele Englands
erobring var det, at om ved aar 1000
begyndte befolkningen ved Øresund i
større omfang at fiske sild i sundet ...«
(1:136), så hedder det her side 253:
»Det dybe engagement i England gen
nem næsten hele vikingetiden fik stor
betydning både dér og i Norden«, og til
afslutning understreges stærkt betyd
ningen af den tættere kontakt med ud
landet, som var en følge af vikingetogterne: »Den store verden og de mange
fremmede kulturer, de mødte, betød
en mangfoldighed af nye påvirkninger,
og kolossale rigdomme nåede Norden.
Aldrig før var udviklingen gået så hur
tigt. Ved vikingetidens slutning var de
skandinaviske samfund vidt forskellige
fra dem, hvorfra bander omkring år 800
drog ud til Lindisfarne, Irland, Fran
krig, over Østersøen og mange andre
steder«. Det kan da ikke have ladt ho
vedparten af befolkningen uberørt? Der kan argumenteres både for og
imod, men man savner overvejelser,
der kunne forbinde disse tilsyneladen
de modstridende standpunkter.
Bogen er rigt illustreret, og mange af
billederne er nye. Men de gamle ken
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dinge er der jo uundgåeligt også: side
173 afbildes den kendte lille Frej-statuette fra Rällinge. Det er jo en frugtbarhedsgud, og, som billedteksten oplyser,
er den udstyret med en stor strittende
penis. Den har man set næsten lige så
mange billeder af, som man har set bø
ger om vikingetiden, og det er jo blevet
til nogle stykker efterhånden. De fleste
af disse billeder giver ublufærdigt syn
for sagn, men her følges den bly tradi
tion, som også repræsenteres af David
Wilson (se hans The Vikings and their
Origins (1970) s. 41, hvor Frejs egen
arm udfylder figenbladets rolle), - en
diskret skygge dølger den i billedtek
sten omtalte indiskrete detalje.
De fleste forlag er nu om dage liv
rædde for, at deres bøger skal komme
til at se så lærde ud, at det brede publi
kum skræmmes bort. Derfor må de ik
ke have noter, og det bibliografiske
skal holdes på et nødtørftigt minimum.
Det er en skam, for det reducerer den
ne bogs anvendelighed i undervisnin
gen, og når man tænker på, at doku
mentation af hovedsynspunkterne ikke
ville koste flere noter eller mere plads
end de oplysninger om illustrationerne,
som man af copyright-hensyn ikke kan
undslå sig for, synes skrækken for noter
og henvisninger noget overdrevet.
I et værk, der giver en oversigt over
et så vidt spændende emne og inddra
ger så mange forskellige kilder, vil der
uundgåelig indsnige sig fejl og inkon
sekvenser. Der er beundringsværdigt få
af dem. Lad mig blot nævne et enkelt
punkt, hvor man, siden den seneste
oversættelse fremkom i 1983, har nået
en bedre forståelse af et enkelt tekst
sted. Ottar fortæller om sin rejse fra
Nordnorge til Kaupang, at man ikke
kunne gøre den på en måned, hvis man
lagde bi om natten og hver dag havde
ambyrne wind. Det er jo en noget
knudret logik, hvis man, som alminde
ligt, opfatter ambyrne wind som ‘gun-
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stig vind’. Om sommeren skulle der jo
så langt nordpå være lyst nok til at sejle
det meste af eller hele døgnet, så det
ville være en ugunstig omstændighed at
skulle lægge bi om natten; at lægge en
gunstig omstændighed hertil er ulogisk,
og Michael Korhammer har da også ny
lig med gode filologiske grunde hæv
det, at ambyrne betyder ‘ugunstig’.
Oversætteren, alias nærværende anmel
der, beklager, at han ikke i tide fik styr
på dette tekststed.
Niels Lund

Kongemagt og samfund i middelalde
ren. Festskrift til Erik Ulsig på 60-

årsdagen 13. februar 1988. Red. af
Poul Enemark, Per Ingesman og
Jens Villiam Jensen. (Arusia - Hi
storiske skrifter VI, 1988). xx + 464
s., 260,00 kr.
Der kommer mange festskrifter i disse
år; er de store årgange mon ved at nå til
skelsår og alder? Hvis man i den anled
ning kunne frygte, at bidragenes kvali
tet faldt, så gøres denne frygt til skam
me i denne bog. Her er ikke tale om, at
bidragyderne har grebet dybere end
sidste gang i skrivebordsskuffen, her er
tværtimod helt overvejende tale om fri
ske og aktuelle arbejder, som vil sikre,
at dette festskrift indgår i diskussionen i
de kommende år. Redaktionen har stor
ære af at have samlet denne buket af
gedigne og perspektivrige bidrag og fo
relagt dem i en æstetisk ganske tilfreds
stillende form. Indholdet falder i tre
dele: Højmiddelalderstudier, Senmid
delalderstudier og Gods- og agrarhisto
riske studier; hertil kommer en biblio
grafi over Erik Ulsigs forfatterskab. Bi
dragyderne er fortrinsvis kolleger fra
Aarhus og andre universiteter og tidli
gere elever, men også arkivverdenen er
repræsenteret, og bidragene afspejler i
høj grad Ulsigs interesse- og forsk

ningsfelter. Flere bidrag går ind på kil
derne til den middelalderlige godshisto
rie, som Ulsig selv har arbejdet så in
tenst med; andre behandler emner ud
sprunget af ødegårdsprojektet, som
han også er dybt involveret i. Atter an
dre behandler politiske, sociale eller
økonomiske problemkomplekser, som
Constitutio Valdemariana i 1448, Arme
riddere, eller Christian I’s råder, Skånemarkedets betydning for kongemagtens
finanser, eller forholdet mellem Lybæk

og Danmark.
En anmeldelse af hvert enkelt bidrag
vil uanset deres emnemæssige sammen
hæng føre for vidt og blive for spredt
fægtning, ligeså de kommentarer, som
anmelderen på sin egen baggrund kun
ne være fristet til. Det ville også kun
være på baggrund af egne interesser,
hvis man skulle fremhæve nogle bidrag
som mere interessante end andre. Min
eneste kritiske kommentar skal derfor
gælde bibliografien over Ulsigs arbej
der. Den opregner, som sig hør og bør,
i kronologisk orden Ulsigs videnskabe
lige arbejder i bog- og artikelform og
hans større anmeldelser; man kan må
ske diskutere, om ikke disputatsopposi
tioner hører hjemme i den anden kate
gori snarere end i den første. Men er
det ikke at gå lidt over gevind at forteg
ne bidrag til et tidsskrift som Nyt fra
Historien? - Der er ganske vist skrevet
mange gode og tankevækkende ting i
disse spalter, ikke mindst af Erik Ulsig,
men hvor mange af os tager denne ind
sats med, når vi opregner årets forsk
ningspræstation til universitetet? - og
interesserede kan i hvert fald uden van
skelighed finde dem uden en biblio
grafi.
Niels Lund

Inge Skovgaard-Petersen: Da Tidernes
Herre var nær. Studier i Saxos histo
riesyn. (Den danske historiske

Forening, 1987).
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Blandt initierede Saxoforskere i gene
rationerne fra 1866 til 1920 var Saxo
ikke blot den sandfærdige kilde til vor
tidligmiddelalderlige historie og dens
folkelige sagnskat, men også det enga
gerende, vækkende forbillede for en
kongetro nationalisme i det offentlige
liv båret af en autoritær-puritansk mo
ral i privatsfæren. Hos vort århundre
des kritiske historikere har Saxo ikke
blot været den bevidst løgnagtige histo
rieforfalsker, men også eksponenten
for et tvivlsomt (eller rettere et utvivl
somt farligt) politisk standpunkt; og de
senere års feministiske forskning (Bir
git Strand Sawyer og Nanna Damsholt)
har specielt taget afstand fra hans patri
arkalske kvindesyn.
Inge Skovgaard-Petersen undgår at
tage stilling til Saxos aktuelle anvende
lighed, men viser en gennemført sym
pati for ham som højmiddelalderlig
skribent med høj middelalderlig bag
grund og tager sympatien til udgangs
punkt for en helhedsbetragtning af Ge
sta Danorum som litterært værk. Hen
des holistisk-hermeneutiske metode
holder sig klogeligt fra det firkantede
allegoriske systema á la Kurt Johannes
son; men hendes emne er som hans den
tankemæssige og emotionelle enhed i
Saxos værk, det bærende, det, der for
binder hans sagnskat med hans sam
tidshistorie. Hendes tese er, at Gesta
Danorums dele belyser hverandre typo
logisk, så at sagnene foregriber, præfi
gurerer de senere tiders fuldt udfoldede
historiske begivenheder.
Inge Skovgaard-Petersen genoptager
forbindelsen med det nittende århun
dredes sagnforsker Peter Erasmus Mül
ler, med århundredskiftets Hans Olrik
og med det tyvende århundredes Hans
Lukman og giver selvstændige bidrag til
udredningen af forholdet mellem Saxo
og den rige, men oftest langt senere
nedskrevne islandske litteratur. Hen
des synspunkt er overalt, at Saxo gen
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nemarbejder og nyformulerer sit mate
riale, så at man aldrig kan gribe hans
kilder bag hans fortællinger: de tjener
først og fremmest hans helhedssyn på
historiens gang, hans syn på fortid og
fremtidsmål i eet. Samtidig viser hun
Saxos tilknytning til middelalderens
normer og her især til forbillederne i
hans litterære genre, historien om fol
kets oprindelse, ab origine gentis. Be
vidst efterfølger han de historikere, han
nævner, Dudo, Beda og Paulus Diaconus; og i hans histories centrale akse,
omtalen af verdensfreden under Kristi
jordeliv, »da Tidernes Herre var nær«,
citerer han universalhistorikeren Orosius. Hans danmarkshistorie er som de
res værker frelseshistorie.
Overraskende nok fremhæver Inge
Skovgaard-Petersen Saxo som kirkelig
forfatter; for vel tager han afstand fra
ordensgejstlighedens
kontemplative
fromhedstype, men han tilslutter sig så
meget mere helhjertet kirkens »ver
densgejstlige« mænds krav på at give
bindende vejledning for samfundsmo
ralen og tage aktivt del i regering og
retsudøvelse - når det vel at mærke kan
ske i frugtbart samarbejde med konge
magten. Thi kongerne har fra sagnenes
urtid haft afgørende betydning for fol
kets moralske udvikling; og også de he
denske danekonger har kendt til at lade
sig vejlede af store moralske vismænd,
skikkelser som Erik den Veltalende og
Starkad. Her magter Saxo noget, man
sjældent ser blandt middelalderens la
tinske moralister: han evner at skildre
to grandiost tvetydige personer, den
barske hedning Starkad og den kristne
ærkebiskop Eskil; begge er trods svære
moralske brist store moralister, og hver
især bliver med rette vejledere for flere
slægtled af danske konger.
Inge Skovgaard-Petersen søger at læ
se Saxo med det begrebsapparat, han
kunne vente at finde hos sine samtidige
læsere, og som han tænkeligt kan have
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spillet på. Hun udvider ikke blot vor
indsigt i Gesta Danorum, men giver og
så god besked om den side af middelal
deren, moderne mennesker nok har
sværest ved at fatte sympati for: dens
moralbegreb. Hun forsøger selv at tæn
ke middelalderligt og at anvende mid
delalderlige metoder. Vanskeligheden
ved den gamle typologiske holisme er
imidlertid, at den fandt enhed og parallellitet, specielt i Bibelen, hvor moder
ne forskere ingen ser. Både for oldkir
ken og middelalderen vrimlede Det
gamle Testamente således med præfigurationer på nytestamentelige og teo
logiske begreber (for eksempel er Gud
Herren med to engle på besøg i Mamrelund en typologi på Treenigheden);
men moderne forskere læser ikke Bibe
len på den måde. Og den enhed, en
middelalderlig læser tænkeligt kunne
lægge ind i Gesta Danorum, er ikke
modsigelsesfrit og nødvendigt Saxos
egen intention. Der knytter sig det pro
blem til den holistisk-hermeneutiske
metode, at skønt ethvert digterværk er
en enhed, og skønt man ikke kan sige
hvad som helst om det, kan der udfra
alle betydelige værker gives mangfoldi
ge kvalificerede, men indbyrdes stærkt
modstridende tolkninger. Inge Skovgaard-Petersen giver et kvalificeret bud
på, hvad der udgør den indre linie i Ge
sta Danorum; hendes indfaldsvinkel
kan ikke udelukke andres, men skal
nok vise sig frugtbar. Hun kan lide
Saxo.
Rikke Malmros

Bjørn Poulsen: Land - By - Marked.
To økonomiske landskaber i 1400tallets Slesvig. (Studieafdelingen ved

Dansk Centralbibliotek for Sydsles
vig, 1988). 300 s., ill. 150 kr.
I brede kredse er interessen for middel
alderen stærkt stigende. Laduries bog
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om Montailliou er for ikke så længe si
den oversat til dansk, Umberto Ecos
bog Rosens navn er blevet en bestseller
og danske forfattere som Ebbe Kløve
dal, Helle Stangerup og Ib Michael
skriver romaner om middelalderen som
sælges i pæne oplag.
Og de første sider i Bjørn Poulsens
bog om de økonomiske landskaber i
1400-tallets Slesvig vækker mindelser
om sådanne middelalderbøger. Som
Eco lægger Poulsen ud i kriminalgen
ren: En henrettelse i 1472, hvor en
mand får skåret hjertet ud, hvorefter
han parteres i fire stykker som hver
især lægges på et hjul. Baggrunden for
denne makabre hændelse var et oprør
blandt borgere og bønder i dele af det
nuværende Sydslesvig. Og som den go
de detektiv vil Poulsen finde det
egentlige motiv til henrettelsen - bag
grunden for oprøret.
I dette forehavende arbejder Poulsen
systematisk og grundigt som enhver po
litimand. Undersøger alle mulige kilder
der kan belyse spørgsmålet, stiller nye
spørgsmål og kontraspørgsmål og læg
ger på denne seje og vedholdende vis
brik ved brik til et billede af to økono
miske landskaber. Som så ofte før viser
det sig nemlig, at det er økonomiske
forhold, der er den egentlige baggrund
for oprør. I disse undersøgelser indfrier
Poulsen ikke de sproglige og dramati
ske forventninger, man måske sad med
i indledningen, men det er heller ikke
hans ærinde. Når læseren alligevel
fængsles hænger det sammen med, at
dansk historieskrivning med »Land.
By.Marked« har fået sin første bog om
det evigt aktuelle men længe oversete
tema »land og by«. Lidt sent i betragt
ning af at Sverige siden 1952 har haft
sin egen udgave af land-by problema
tikken i Börje Hanssons disputats: »Österlen«.
Bjørn Poulsen henviser i sit forord
blandt andet til den store inspiration
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som samtalerne på symposierne »Land
og by i middelalderen« har været, og
sikkert er det da også, at netop dette
forum af middelalderhistorikere er
nogle af de første her i landet, der ved
varende har taget land-by problematik
ken alvorligt. På den baggrund er det
måske ikke overraskende, at den første
bog om emnet netop er skrevet af en
middelalderhistoriker.
Inden undersøgelsen af baggrunden
for oprøret begynder, ligger det i ind
ledningen klart, at Poulsen interesserer
sig for de økonomiske forhold. »Emnet
er dybest set varens cirkulation i et
middelalderligt samfund«, er formåls
paragraffen. Emnet trækker tråde til
den store, aktuelle diskussion om ka
rakteren af den middelalderlige økono
mi, specielt den økonomiske interak
tion mellem land og by. Det område
Poulsen beskæftiger sig med er seks
herreder i Sydslesvig umiddelbart syd
for den nuværende dansk-tyske grænse.
Lokalhistorisk interesserede kan i bo
gens mange eksempler hente værdiful
de oplysninger.
Som nævnt afsøger Poulsen en
mængde forskellige kilder, og argu
menterer ud fra egne forudsætninger
overbevisende for sine synspunkter.
Selv om konklusionerne på baggrund af
kildernes ofte fragmentariske karakter
kan være spinkle, imødegår Poulsen
dette ved at inddrage så mange forskel
lige kildegrupper. Anmelderen er ussel
nok til at fortælle opklaringen af dra
maet her. Bjørn Poulsen kommer frem
til, at det var kong Christian I og hanseaternes lukning af kornudførslen fra
den slesvigske vestkyst 1471-72 der var
den egentlige årsag til oprøret i 1472.
Undervejs mod denne konklusion, er
læseren med Poulsen som lokalkendt
guide blevet ledt rundt i de to økono
miske landskaber, som undersøgelsen
afdækker.
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Det ene landskab omkring Flensborg
var overvejende feudalt med store god
ser og fæstegårde, mens det andet om
kring Husum mod vest var præget af
selvejerbønder. De internationale øko
nomiske implikationer af disse forskel
ligheder var, at bønder og borgere i
Husum-området orienterede sig mod
Holland, mens østslesvigerne søgte at
fastholde den dominerende status,
blandt andet gennem en handelskrig
med Holland. I en overordnet politisk
sammenhæng ydede borgere i Lübeck
den danske konge Christian I store lån
til felttoget mod Sverige, og fik til gen
gæld herfor kongen til at støtte handels
krigen mod Holland ved at lukke for
trafikken på tværs af Slesvig. Bønderne
i Husumområdet kunne nu ikke afsætte
deres varer, og reagerede ved oprør
mod kongen. Og således endte det med
den tragiske historie om manden som
fik sit hjerte skåret ud.
Oprøret havde altså sin rod i mod
sætningen mellem en overvejende mar
kedsintegreret produktion og en feu
dal, hvor selvforsyningen var det væ
sentligste element. Poulsens store for
tjeneste er således den systematiske un
dersøgelse af varens vej gennem mid
delaldersamfundet og konklusionen,
der viser at en stor del af bønderne var
integreret i markedsøkonomien og der
med leverandør til det internationale
marked.
Som nævnt argumenterer Poulsen
godt ud fra sine egne forudsætninger,
men nogle af disse kunne fortjene en
diskussion. Undersøgelsen sigter mod
at afdække bøndernes integration i
markedsøkonomien. Man savner en
definition af hvad forfatteren forstår
ved markedsøkonomi. Er det for ek
sempel markedsøkonomi, når det kan
påvises, at bønderne ejede gryder, ked
ler, tekstiler, sværd og lignende som de
ikke selv kunne fremstille (s. 92)? Eller
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er det markedsøkonomi, hvis der ud
vikles et pengeøkonomisk samfund (s.
110)?
For at tage det sidste først har mar
kedsøkonomi og pengeøkonomi ikke
nødvendigvis noget med hinanden at
gøre. Markedsøkonomien kan udmær
ket finde sted i et pengeløst samfund,
idet varerne da blot byttes direkte mod
hinanden. De ækvivalente bytteenhe
der - pengene - vil naturligvis lette va
rebyttet, og pengeøkonomien vil derfor
være et vigtigt indicium for en markeds
økonomi.
Varerne som bønderne havde købt,
kan med stor sandsynlighed være er
hvervet for et overskud i den årlige pro
duktion. Men det er ikke ensbetydende
med markedsintegration. Kun en pro
duktion der væsentligst er baseret på
salg til et varemarked og dermed til at
indgå i en national eller international
økonomi, kan karakteriseres som mar
kedsintegreret.
Der kan føres lange diskussioner om
dette, og meningerne vil være delte.
Det ville dog være rart, hvis Poulsen
havde lagt sine frem.
Med en holdning til markedsøkono
mi som ovenstående ville konklusionen
på undersøgelsen i »Land. By. Mar
ked« få en lidt anden drejning. Med
større vægt på de forskelle i oprørernes
sociale baggrund, som Poulsen konsta
terer. Han slår fast (s. 26 ff.), at oprø
rerne kom fra de øverste sociale lag på
landet dvs. storbønder og lavadel.
Trods denne konstatering er der i bo
gen kraftige tendenser til at betragte
landbefolkningen under ét. Dette kom
mer for eksempel frem i forbindelse
med behandlingen af nogle landgilde
betalinger. (s. 111)
Her ser Poulsen marskegnenes beta
ling af landgilden med smør og en hyp
pig konvertering til pengeafgifter som
udtryk for, at bønderne tjente store
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penge ved produktion af animalske va
rer. Omvendt kunne det hævdes, at det
var landgildemodtageren der bestemte
formen for landgilden, og at han i pe
rioder med høje priser på smør kræve
de landgilden betalt med denne naturalie og i perioder med vigende priser for
langte betaling i penge.
Med den sociale sammensætning af
oprørerne og den skitserede holdning
til markedsøkonomi i baghovedet vil
konklusionen blive, at det nærmere var
de store bønder og lavadelen, som blev
integreret i markedsøkonomien - ikke
bondestanden eller landbefolkningen
som helhed. Først i forlængelse af de
store landboreformer i 1700-tallet,
kommer markedsøkonomien i det føl
gende århundrede til at omfatte bøn
derne og det meste af samfundet.
Allan Frandsen

Tradition og historieskrivning. Kilderne
til Nordens ældste historie. Redige

ret af Kirsten Hastrup og Preben
Meulengracht Sørensen. Acta Jutlandica LXIII: 2. Humanistisk serie
61. (Aarhus Universitetsforlag,
1987). 143 s.
I maj 1986 afholdtes ved Aarhus Uni
versitet en konference med deltagelse
af 150 forskere fra mange lande. Ifølge
redaktørernes forord til den her trykte
udgave af de afholdte forelæsninger var
»formålet med konferencen at drøfte
den begyndende nyvurdering af kilder
ne til nordisk vikingetid og middelalder
og at sætte den kildekritiske historievi
denskabs metoder og resultater i rela
tion til de synsmåder, som blandt andet
tekstvidenskaben og antropologien har
etableret i de seneste år«.
En sådan formulering må stemme
forventningerne højt hos en anmelder,
der i et kvart sekel har tjent til brødet
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ved at indføre ungdommen i kildekri
tikkens mysterier og i ledige stunder
syslet med middelalderhistorien. Men
sagt rent ud: Som metodedebat fore
kommer disse indlæg lidt skuffende.
Flertallet formulerer sig om konkrete
emner, der hver for sig kan være inter
essante, men i metodisk henseende er
det svært at få øje på det nye. De flestes
bestræbelser synes at gå i retning af at
lede efter en nøgle til at kunne beret
ningsudnytte sagalitteraturen trods alt.
En mere systematisk diskussion af
mulighederne for levningsudnyttelse
forekommer først og fremmest hos den
engelske historiker Peter Sawyer og
den danske retshistoriker Ole Fenger.
Sawyer skriver om »The Bloodfeud in
fact and fiction« og argumenterer for,
at forskere i hele Europa har næret
overdrevne forestillinger om omfanget
af slægtsfejder i Europas yderområder.
Det skyldes en uberettiget tillid til det
samfundsbillede, der kan udledes af
tekster som Njals saga. Men Njala kan
ikke bruges som »evidence«. For »Nja
la is a work of fiction«. Det er en origi
nal konklusion ud fra en stillingtagen til
de herskende anskuelsers belæg; men
med al respekt for Sawyers berømte
blik for nye læsemåder: i metodisk hen
seende er ideen vel næppe særlig nyska
bende.
Mere sofistikeret er Ole Fengers fo
relæsning om »Kildeværdien af norma
tive tekster«, der søger efter en metode
til i landskabslovene at finde elemen
ter, der kan begrunde antagelser om
hverdagslivet i tiden før deres nedskrivelse, og mener, at der ligger mulighe
der i at udsondre de bestemmelser, der
afviger fra den kirkeretslige indflydel
se, vi på forhånd må forvente i 13. årh.
I mine øjne illustrerer Fenger her et af
gørende træk ved moderne kildekritisk
argumentation, som overses i de to ud
giveres fælles indledningsartikel: Nuti
dig kildekritik er i et og alt en funktion
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af, hvad den skal bruges til. Kildeværdi
er ikke en egenskab ved kilderne selv,
men en vurdering fra en forskers side.
Ja, der eksisterer ikke kilder i absolut
forstand; det er forskerne, der i en gi
ven situation ud af eget hovede gør ting
eller tekster til deres kilder.
Ej heller denne betragtning er nogen
metodisk nyskabelse. Men netop fordi
det er etableret historikerindsigt, fore
kommer Hastrup og Meulengracht,
henholdsvis socialantropolog og tekst
forsker, unødigt pessimistiske på an
dres vegne, når de finder at burde
»bremse tendensen til at erstatte histo
rien med en samling kendsgerninger«.
Opbremsningen fra en sådan kurs ind
ledte historiefaget efter min bedøm
melse for flere generationer siden. De
endnu overlevende, der måtte have be
varet troen på de objektive kendsger
ninger, er forlængst gået helt i stå. De
mere vitale befinder sig på en anden
kurs, hvor de vil kunne slå følge med
Hastrup og Meulengracht i den erken
delse, at »sandheden er altid en sand
hed for nogen, den findes ikke uafhæn
gigt af menneskers fortolkning«.
Så måske burde man i stedet for om
ikke-eksisterende absolutte kildevær
dier indlede en samtale om, hvilke for
tolkninger der er relevante. Herom er
historikerne alt andet end enige. Men
vi er nogle der lever i det håb, at vi på
det punkt kan lære meget af antropolo
gien.
Helge Paludan

Helge Clausen: Katolsk mini leksikon.
(Katolsk Forlag, 1988). 256 s.

Moderne danskeres kendskab til Ro
merkirken og dens forestillingsverden
er begrænset. Det forekommer derfor
såre nyttigt, at en lærd bibliotekar, der
ofte må besvare spørgsmål om katolske
forhold, har systematiseret sin viden og
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udgivet den i sprogligt lettilgængelig
form under 2392 opslagsord.
Behovet for et sådant hjælpemiddel
er utvivlsomt ikke mindst tilstede
blandt historikere, der beskæftiger sig
med katolske lande eller perioder. Man
må dog være indstillet på, at bogen ikke
er tænkt som hjælpemiddel til histori
ske studier. Hovedsigtet med denne
publikation, der er »udgivet med bi
skoppens tilladelse« er at markere den
katolske kirkes holdninger i dagens
Danmark. Så når vi til eksempel under
opslaget polygami har fået at vide, at
ordet er græsk og betyder at have flere
koner, tilføjer forfatteren, at ægteskab
udelukkende kan indgås af én mand og
én kvinde. »En moderne form for poly
gami finder i det verdslige samfund sted
som følge af skilsmisse og gengifte«.
Helge Paludan

Flodoards Annaler. Oversat og kom

menteret af Erling Albrectsen.
(Odense Universitetsforlag, 1987).
175 s., 148,00 kr.
»Bogen er egentlig ulæselig«, skriver
oversætteren om det annalværk, som
han her har gjort tilgængelig for et
dansk publikum, i hvert fald sprogligt
tilgængelig, for han har bestemt ret i, at
den ikke er morskabslæsning. Men det
er der nu ikke ret mange middelalderli
ge annalværker, der er; Flodoards er
såmænd ikke værre end så mange
andre.
Albrectsen har leveret oversættelser
af en lang række kilder med relation til
Normandiets historie, og det er også
for deres interesse for normannisk hi
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storie, han nu har kastet sig over Flodo
ards annaler. Forfatteren levede i
Rheims, og hans arbejde vedrører
vestfrankisk historie, men oversætteren
ønsker at bruge dem til belysning og
kontrol af Dudo. Herom har han efter
selve oversættelsen med dens mange
realkommentarer et 24 sider langt af
snit, og derefter følger, med latinsk pa
ralleltekst, et sørgekvad i anledning af
Vilhelm Langsværds død i 942. Dertil
slægtstavler, litteraturliste, en kronolo
gisk oversigt og et fyldigt register.
Det er værdifuldt, at vi nu har fået
Flodoard tilgængelig på dansk, det vil
givet bidrage til at han får øget op
mærksomhed i dansk forskning. Bruge
re af teksten må imidlertid indstille sig
på, at såvel realkommentaren som de
kildekritiske udredninger er langt fra
tidssvarende eller tilstrækkelige. Et
blik på Albrectsens bibliografi viser en
betydelig overvægt af titler fra forrige
århundrede; nyere arbejder, som for
eksempel David Bates, Normandy be
fore 1066 (1982), er ikke nyttiggjort, så
lidt som de arbejder, der er fremkom
met i tidsskrifter som Annales de Nor
mandie eller Proceedings of the Battle
Conference, senere Anglo-Norman Stu
dies. Til en egentlig kildekritisk vurde
ring kræves mere end blot en sammen
ligning mellem Dudo og Flodoard, pro
blemet må vurderes i lyset af alt rele
vant kildemateriale, for eksempel også
mønter, ligesom der kræves opmærk
somhed på mere end blot overensstem
melser; en historiker ville være mere
opmærksom på tendensproblemet, når
han skulle forklare, hvorfor noget er
omtalt hos Dudo og noget ikke.
Niels Lund
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Birgit Løgstrup: Bundet til jorden.
Stavnsbåndet i praksis 1733-1788.

(Landbohistorisk Selskab, 1987).
270 s.
Fremstillingen er udkommet i god tid
før stavnsbåndsløsningsjubilæet i 1988,
men dens tilblivelse må tilskrives øn
sket om at få et fagkyndigt og læseværdigt jubilæumsskrift ud til 200 års jubi
læet, da det er Landbrugsrådets stavns
båndsudvalg, der har bestilt og beko
stet udgivelsen af bogen.
Forfatteren har sat sig som mål at gi
ve læseren en fornemmelse af, hvorle
des tilværelsen formede sig for de
stavnsbundne drenge og karle i perio
den 1733-1788. Der skal berettes om,
hvorledes man reagerede på stavnsbån
dets indførelse, om hvorledes dagligda
gen formede sig med opdragelse, arbej
de og fester samt om hvorvidt stavns
båndet var effektivt eller om drenge og
karle kunne komme bort fra stavnen imod godsejernes vilje.
Nærværende læser må blankt erken
de, at han finder det forfriskende at se
denne indfaldsvinkel anvendt i stedet
for de sædvanlige hagiografier over
stavnsbåndsløsningens ædle mænd eller
en gentagelse af de kendte klicheer
vedrørende selve stavnsbåndsløsnin
gens frigørelse af de gærende kræfter i
den danske bondestand. Selvom det
også er en klog disposition set ud fra de
nye mere nøgterne faghistoriske revur
deringer af stavnsbåndsløsningens be
tydning, så fortjener forfatteren ros for
den utraditionelle emnekreds, som hun
har valgt. Der er da også i forfatterens
livfulde og engagerede sprogbrug kom
met en både læseværdig og på mange
måder spændende fremstilling ud af an
strengelserne. Lidt maliciøst kunne
man nok have ønsket sig en lidt grundi
gere korrekturlæsning end tilfældet er,

men ellers fremtræder bogen i en smuk
typografisk opsætning og fremstillingen
er krydret med mange fremragende il
lustrationer, som det må have krævet
stor energi og findekunst at skaffe til
veje. Enkelte af illustrationerne er dog
lige på kanten af det groteske, således
f.eks., s. 40, hvor Birgit Løgstrup har
en historie om en bondefødt thehandler
i Nykøbing Sjælland og dennes proble
mer med stavnsbåndet og godsejeren. I
mangel af bedre vises her en tegning af
Peter Cramer, der er et udkast til skilt
for en kaffehandler bosat et ukendt
sted. Begrundelsen for illustrationen
gives således: Her ses et kaffehandler
skilt i udkast, måske kan thehandleren
tænkes at have haft en magen til, men
med reklame for the. Fremstillingen
bugner endvidere af spændende ek
sempler fra tidens forhold hentet i rets
protokoller, ekstrasessionsprotokoller
og en lang række andre kilder. Den fo
religgende fremstilling er altså både ny
skabende i temavalg samt velillustreret
og indholdsrig, uden at det har været
nødvendigt at finde plads til den ellers
så folkekære træhest i sagregisteret.
Alligevel må der tages en række for
behold overfor fremstillingens billede
af tiden. En del forbehold skyldes, at
de mange eksempler ofte fremtræder
upræcise og ukvantificerede, således at
overblikket går tabt, og således at det
er umuligt at vide om de fremdragne
eksempler er repræsentative udtryk for
de forhold, de skal belyse. At det har
været svært for forfatteren på det fore
liggende forskningsgrundlag at forhol
de sig til de fremdragne eksemplers
repræsentativitet er givet, men i en
række tilfælde overdrives forsigtighe
den, i særdeleshed i resumeerne efter
hvert kapitel.
Et andet problem er de anvendte kil
deudsagns kronologiske tilhørsforhold.
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En stor del af de anvendte eksempler
på dagliglivet og trakaserierne med
godsejerne er hentet i ekstrasessionsprotokolleme fra 1789-1792 (iøvrigt et
spændende kildemateriale) samt dag
bogsoptegnelser senere end den ud
valgte tidsperiode, således for eksem
pel Eskel Sørensens notater fra 1817.
Rimeligheden og konsekvenserne af
denne kronologiske skævdeling burde
have været diskuteret. Hvad skildrin
gen af det typiske livsløb i arbejde og
fest angår, havde det også været rime
ligt med en redegørelse for den anvend
te metodik. Når indvendingerne rejses,
er det fordi, det nok i det hele taget er
et spørgsmål, om der på det nuværende
forskningsgrundlag kan gives et til
fredsstillende billede af disse forhold.
Nogen hjælp havde der dog været at
hente i en mere konsekvent udnyttelse
af de demografiske forskningsresultater
fra det seneste årti. Dette gælder såvel
ved vurderingen af mobilitetens (den
sociale og den geografiske) omfang
som ved den mere generelle familiehi
storie.
Hvad de centrale afsnit om opvækst,
arbejde og fest angår, synes jeg også, at
læseren har krav på en klarmelding
vedrørende Birgit Løgstrups eget
standpunkt til sagen set i et stavns
båndsperspektiv. Mener hun, som kil
deanvendelsen synes at antyde, at
stavnsbåndsløsningen ingen væsentlig
betydning havde for bønderkarlenes og
drengenes livsvilkår i det daglige, såle
des at hendes beretning for så vidt lige
så godt kunne have omfattet perioden
1600-1900? Eller mener hun, som den
centrale placering af disse forhold i
fremstillingen af perioden 1733-88 må
forudsætte, at der i 1733 eller i 1788
skete nogle afgørende udviklinger i
bøndernes og bønderkarle og drenges
daglige verden? Her mangler der en en
delig afklaring af resultatet af den valg
te temagennemgang.
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Endelig må det også indrømmes, at
selve byrderne ved udskrivningssyste
met for bønder og karle er meget, og
nok også for meget nedtonet i fremstil
lingen. Dette er formentlig sket med
fuldt overlæg, men den videbegærlige
kan på dette punkt anbefales at supple
re læsningen med afsnittet om stavns
båndets administration i Birgit Løg
strups disputats Jorddrot og offentlig
Administrator fra 1983.
Når alle disse mere metodiske ind
vendinger er fremført, må det fremhæ
ves, at man får en mængde viden foræ
ret i bogen. Vi bliver ført ind i de for
færdeligt indviklede administrative pas
regler, vi føres ind i de mange uover
skuelige problemer omkring fortolk
ningen af bestemmelserne om føde
stedskriterierne, vi ser godsejernes for
søg på at presse karlene til en fæstegård
både før og efter stavnsbåndets indfø
relse, og vi følger med bankende hjerte
rømningsmændenes flugt fra hjemeg
nen til det ofte ukendte. Mest drama
tisk er her Svenning Christensens flugt i
strømpesokker over Overgårds tre eta
ger høje hovedbygnings tagryg; vi hø
rer om lønforhold og karrieremulighe
der for karlene, om fripas og om ekstrasessionernes annullering af allerede
betalte fripas med tilbagevirkende kraft
ved stavnsbåndets løsning. Kort sagt vi
føres via en lang række konkrete ek
sempler til en medrivende indsigt i den
lille mands livsvilkår i 1700-tallet. Bir
git Løgstrups skildring af landbefolk
ningens liv i 1700-tallet gør dette liv alt
andet end ensformigt gråt i gråt,
spørgsmålet må så blot blive, om de an
lagte farver er dækkende. Det vil de
kommende års videre udforskning ad
de viste veje formentlig kunne afklare
mere om. Birgit Løgstrup har skrevet
en bog om stavnsbåndstiden, der for
tæller om andet end de forhold ved
stavnsbåndet, man tidligere har fæstet
sig ved, men selv om traditionalister

Anmeldelser og litteraturnyt

492
kan føle sig skuffede, er der her skrevet
en bog, som man i fremtiden ved tolk
ningen af 1700-tallets landbrugshistorie
må forholde sig til, og det er i grunden
ikke så galt.
Finn Stendal Pedersen

Carsten Porskrog Rasmussen, Hans
Schultz Hansen, Kaare Ulrich Jes
sen og Klaus Thingholm Kristensen
(red.): Det danske godssystem - ud
vikling

og

afvikling

1500-1919.

(Arusia, 1987). 240 s.
Med den foreliggende fremstilling har
redaktionen haft det yderst velbegrun
dede ønske at belyse det danske gods
system og dets udvikling fra 1500-1919.
Man har herved ønsket at bidrage til og
fremskynde den udvikling indenfor
dansk forskning, der i de seneste årtier
har fokuseret på godssystemets betyd
ning for den almene sociale historie.
Det er en spændende og yderst velkom
men opgave, som man herved har sat
sig.
Desværre synes resultatet ikke at le
ve op til ambitionsniveauet trods de
mange gode kræfter, som er blevet sat
ind på opgaven.
Man har valgt at opdele bogen i tre
hovedafsnit. Det første hovedafsnit be
står af en af redaktionsgruppen affattet
introduktion til godssystemets historie
ca. 1500-1919, hvor man har villet defi
nere de enkelte begreber og trukket
hovedlinjerne i udviklingen, som den
nu erkendes, op. Det andet hovedafsnit
består af en præsentation og kildekri
tisk beskrivelse af »hovedkilderne« til
godssystemets historie. Dette afsnit er
ligeledes affattet af redaktionsgruppen.
Som det tredje og vægtigste afsnit føl
ger så seks studier i det danske godssy
stems historie 1500-1900.
Endelig afsluttes bogen af en for alle
afsnit fælles litteraturfortegnelse over
anvendt litteratur.

Når nærværende anmelder trods
mange spændende og inspirerende de
taljer i de seks studier ikke mener, at
bogen lever op til det satte mål, skyldes
det først og fremmest, at der ikke synes
at være nogen konsekvent sammen
hæng mellem de enkelte hovedafsnit og
de enkelte bidrag til studierne. Denne
anke må lægges redaktionen til last, da
det har været dens opgave at klargøre
sammenhængene i de to første hovedaf
snit.
I det første afsnit har redaktionen
valgt at affatte sin introduktion uden
notesystem og uden særskilt litteratur
fortegnelse. Dette er en forunderlig
disposition, da værket henvender sig til
»studerende, amatørhistorikere eller
blot historisk interesserede« (s. 42),
som altså ikke får nogen hjælp til yder
ligere læsning omkring et i introduktio
nen behandlet delaspekt. Det er yderli
gere uheldigt, da der i denne introduk
tion afsiges mange kontroversielle
domme over sammenhænge og udvik
linger, som det følgelig er umuligt for
læseren at forholde sig til. Da det lige
ledes er umuligt at se i den fælles litte
raturfortegnelse, hvad der af den an
vendte litteratur er benyttet i introduk
tionen, er det umuligt at vurdere, om
udsagnene falder på baggrund af en up
to date orientering eller, om det let an
tikvariske præg skyldes manglende ori
entering i de sidste 6-7 års forskning. Et
hovedproblem synes det ligeledes at
være, at redaktionen tilsyneladende ik
ke har gjort sig helt klart, hvad man
skal forstå ved begrebet godshistorie og
hvad det skal anvendes til (s. 5, 9 og
15), hvilket igen medfører, at man ikke
har kunnet udnytte sine data til en for
godssystemets udvikling meningsfuld
kronologisk underopdeling. Således
undrer det, at man ikke har ladet sig
vejlede af Gunnar Olsens ellers flittigt
anvendte disputats Hovedgård og bon
degård fra 1957 til at sætte et skel ved
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året 1682, men måske er det overset,
fordi Gunnar Olsens egne statistiske
oversigter ikke opererer med et skel
her. Hvis introduktionens synspunkter,
der altså unddrager sig vurdering, er
sandsynlige, må det beklages, at den
vundne indsigt ikke anvendes til at ud
vikle en strategi for, hvad der er spe
cielt interessant for den videre udforsk
ning af godssystemets hitorie, således
at denne strategi kunne være begrun
delsen for det i de næste to afsnit anfør
te stof.
Om andet hovedafsnit, der yderst
kortfattet gennemgår nogle hovedkil
der til godshistorien, der ikke bringer
noget nyt, skal det kun kort anføres, at
anmelderen i sin naivitet troede, at en
sådan objektivisering af kilder qua kil
der forlængst var passé i den danske hi
storikerverden med den ændrede meto
deundervisning under indflydelse af
Ottar Dahis lære. At de seks senere
studier da heller ikke lader sig begræn
se af denne definition af »hovedkilder«,
men lader sig styre af problemstillinger
ne i deres kildevalg er lykkeligt og skal
kun her anføres for en ordens skyld.
Det vil føre for vidt at anmelde de
enkelte afsnit i den sidste hoveddel af
bogen, men det skal anføres, at der her
gives mange glimrende og spændende
indføringer i forskellige aspekter af
godshistorien, som er inspirerende læs
ning. Det er svært at fremhæve en for
en anden, men nærværende anmelder
har særligt heftet sig ved Finn N. Schyttes studie i husmændenes arbejde på
godserne 1780-1870. Også her er der
vel grænser for holdbarheden af kon
klusionerne, og der kunne diskuteres
om kildeudsagnenes bærekraft, men
emnet og behandlingen peger så abso
lut fremad.
Hvis man altså vælger at se bort fra
de to første afsnit, der efter min mening
ikke kan anbefales til indføring i emnet
godshistorie, er der meget god viden at
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hente i sidste afsnit i den iøvrigt nydeli
ge og prisbillige publikation. Det skal
fremhæves at der er gjort et godt arbej
de for at undgå fejl i tekst og bogstave
ring. Nærværende læser har med al sin
energi bragt i anvendelse kun kunnet
finde en enkelt fejl, hvad der må beteg
nes som mirakuløst godt i disse tider,
og ihvertfald vidner om en grundig kor
rekturlæsning.
Finn Stendal Pedersen

Kronens gæld på Kieleromslaget 153748. Registre og regnskaber ved Sø
ren Balle (Memo 1987-1). Kronens
kreditorer på Kieleromslaget 1533-48
af Søren Balle (Memo 1987-3). Kro
nens kreditorer i Danmark 1533-48
(59) af Søren Balle (Memo 1987-4).

(Økonomisk Institut, Aarhus Uni
versitet). xv + 240 s., 171 s., 130 s.

Nærværende kildeudgave er et led i en
prisværdig undersøgelse af statsfinan
serne på Christian Ill’s tid foretaget af
historikeren Søren Balle i Økonomisk
Instituts regi ved Aarhus Universitet på
bevilling fra såvel det humanistiske som
det samfundsvidenskabelige forsk
ningsråd. Tidligere er allerede udgivet
»Jørgen Pedersens jyske rentemesterregnskab 1546« (Memo 1984-12).
Johan Grundtvig udgav i Meddelel
ser fra Rentekammerarchivet 1871
Kieleromslagsregistrene 1540-45, og
den slesvig-holstenske rentemester
Heinrich Schultes omslagsregister for
1534 er udgivet i Danske Magazin 4.
rk. 3. bd. I »Danske Middelalderlige
Regnskaber 1. rk. 1. bd.« s. 268-272
findes en fortegnelse over gældens stør
relse ved Frederik I’s død 10/4 1533. I
1. bd. af Memo 1987 udgiver Søren
Balle nu de resterende registre og
regnskaber til en opgørelse af den dan
ske krones gæld på Kieleromslaget i årene 1537-1548. Udgivelsen af de en-
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kelte aktstykker synes som helhed at
have været relativt uproblematisk. En
enkelt opgørelse med originaltitel:
»Würtzer austzug -« er dog ført af to
hænder med tilføjede anmærkninger af
mindst fire hænder. De fleste hænder
kan imidlertid identificeres; større pro
blemer rejser den indbyrdes datering i
opgørelsen, som udgiveren dog vil hen
føre til efteråret 1537 med anmærknin
ger fra 1538, men næppe senere end ja
nuar 1539.
Det endelige sigte er imidlertid den
skemaudgave af kronens gæld, som
fremlægges i Memo 1987-3 og 4 ordnet
efter kreditorerne og fordelt på hen
holdsvis Kieleromslaget og i Danmark.
Delingen repræsenterer tilnærmelsesvis
kategorierne udenlandsk (+ slesvigholstensk) og indenlandsk (-J- Sønder
jylland) gæld. Alle beløb i skemaet for
Kieleromslag er omregnet i lybske
mark (dog undtagen beløb i dansk
mønt, der ofte vil være underlødig
krigsmønt). En forkortelsesliste over
de regnskaber og registre, der er benyt
tet i skemaerne, findes i Memo-3 s. 611. I skemaerne er hver kreditorpost
opført under et løbe-nr. i 6 cifre, hvoraf
de to første angiver senest mulige stif
telsesår, de to midterste angiver gælds
brevets art, og ciffer 5-6 er løbe-nr. i
den kilde, brevet er hentet fra (Memo3 s. 13-15). Skemaet angiver rente, ho
vedstol, stiftelses- og indløsningstids
punkt og er - som sagt - alfabetiseret
efter kreditor.
Indledningen i Memo-3 giver tillige
en god oversigt over gældstyperne (s.
15-29) ledsaget af nyttige beregninger
på nogle af lånene, bl.a. et par af fyr
stelånene, hvis fortolkning ikke er
umiddelbart indlysende. Vurderingen
af kildematerialet til at belyse omfanget
af kronens gæld må falde positivt ud.
Det er faktisk samtidens eget grundlag
til at opgøre kronens og hertugdøm
mernes langfristede gæld. Den kortfri
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stede gæld lader sig vanskeligere regi
strere, men kan heller ikke tilmåles no
gen større betydning i den samlede un
dersøgelse. Mindre sikkert vil det kun
ne dokumenteres, at der ikke kunne
være lakuner i oplysningerne om den
langfristede gæld i Danmark. Lån ud
stedt imod »pant og borgen« må dog
antages at fremgå i lensbreve og tegnei
ser eller kancelliregistranter, og udgi
veren har utvivlsomt ret i sin formod
ning, at den danske adel traditionelt
har forlangt og også fået sikkerhed i
jordegods, så der er næppe fare for, at
større dele af den langfristede gæld i
Danmark skulle være smuttet uden om
det overleverede kildemateriale.
Allerede i datiden var det en kompli
ceret sag at få overblik over statens
gældsforhold efter Grevefejden. Sene
re tiders arkivomordninger har dog
skabt mere klarhed i sammenligning
med de oprindelige arkiveringer, me
ner udgiveren. Med Søren Balles to
skemaoversigter er emnet i alt fald ble
vet lettere tilgængeligt, end det var tid
ligere. Ligefrem let bliver det nok al
drig.
Poul Enemark

Martin Schwarz Lausten: Christian d.
3. og kirken (1537-1559), Studier i
den danske reformationskirke 1.

(Akademisk Forlag, 1987). 246 s.,
175,- kr. - Martin Schwarz Lausten:
Biskop Peder Palladius og kirken
(1537-1560), Studieri den danske re
formationskirke 2. (Akademisk For

lag, 1987). 452 s., 350,- kr. - Martin
Schwarz Lausten: Reformationen i
Danmark. (Akademisk Forlag,
1987). 217 s., 148,- kr.

Under læsningen af Martin Schwarz
Laustens to studier i den danske refor
mationskirke får man en underlig for
nemmelse af, at man sidder med de to
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første trin i en tretrinsraket. Bogen om
»Christian d. 3. og kirken (1537-1559)«
er klart nok tænkt som løfteraket for
det egentlige værk, en biografi af Peder
Palladius, men af denne har vi kun fået
den ene halvdel i form af bogen »Bi
skop Peder Palladius og kirken (15371560)«, ikke den anden halvdel, der
skulle give en fremstilling af hele Peder
Palladius’ teologi.
Denne fornemmelse af, at værket i
virkeligheden blot er en torso af en
stort anlagt Palladius-biografi, vanske
liggør i nogen grad en retfærdig vurde
ring af de to foreliggende bind. Som de
står nu, kan det imidlertid ikke undgås,
at de - hver på sin måde - ikke helt
lever op til ens forventninger.
Martin Schwarz Lausten har som be
kendt tidligere beskæftiget sig med
Christian den 3., idet han foretog en
undersøgelse af den vigtigste side af
kongens udenrigspolitik i disputatsen
»Religion og politik. Studier i Christian
Ills forhold til det tyske rige i tiden
1544-1559« (1977). Bogen slog unægte
lig skår i billedet af »den fromme kon
ge«, idet den konkluderede, at kongen
efter fredsslutningen med kejseren i
Speyer i 1544 »lader de religiøse og
konfessionelle hensyn vige til fordel for
de mål af territorialpolitisk, økono
misk, sikkerhedspolitisk og dynastipoli
tisk art, han forfølger« (s. 319). Christi
an den 3. viser passivitet over for de
tyske protestantiske fyrsters vanskelig
heder, ja foretager direkte kejservenli
ge handlinger, som vel nærmest må ka
rakteriseres som forræderi over for den
protestantiske sag.
På den baggrund forventer man i
Martin Schwarz Laustens nye bog om
Christian den 3. en tilsvarende under
søgelse af kongens indenrigske kirke
politik. Vil kongens lutherske fromhed
nu folde sig ud i fuldt flor på dette felt,
eller er der også her andre mål, for hvil
ke de religiøse hensyn må vige? Med
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sådanne spørgsmål på læben skuffes
man imidlertid.
Den
problemstilling,
Martin
Schwarz Lausten anlægger, er ikke
Christian den 3.s kirkepolitik i relation
til hans politik som sådan, men der
imod kongens kirkepolitiske praksis i
forhold til hans protestantiske teori,
dels naturligvis den lutherske to-regimente-lære, men også den melanchthonske fyrsteopfattelse. Det giver af
gjort nogle beklagelige begrænsninger i
bogen. Martin Schwarz Lausten har
simpelthen set bort fra så mange for
hold af økonomisk og indenrigspolitisk
art, at hans bog hverken giver en ret
færdig bedømmelse eller en for læseren
tilfredsstillende forståelse af, hvorfor
Christian den 3. førte den kirkepolitik,
han gjorde.
Bogens begrænsninger kan, som an
tydet, forklares med, at den i virkelig
heden blot er optakten til, eller den
nødvendige baggrund for, Palladiusbiografien. Som sådan står den da også
ganske nydeligt, og dens fremstilling af
Christian den 3.s kirkestyre er afgjort
solid og værdifuld. Man kan vel ikke
sige, at bogens hovedresultat kommer
som nogen større overraskelse; men
det underbygges i hvert fald her sikkert
og uomstødeligt, at Christian den 3. i
sin kirkepolitik gik langt ud over de be
føjelser, Luther tildelte den verdslie
magt - nøjagtig ligesom alle de andre
protestantiske landsfyrster gjorde det.
Når kongen kunne gøre dette tilsynela
dende uden større skrupler, hænger det
sammen med, at han delte Melanchthons opfattelse af den kristne fyrste
som ansvarlig for både kirke og stat,
som »vogter af begge lovens tavler«,
med de gammeltestamentlige præstekonger som forbillede. Det samme
gjorde - stort set - Bugenhagen, Palla
dius og de andre ledende skikkelser i
den danske reformationskirke (der be
handles selvstændigt i kap. III: »Teolo-
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gernes syn på forholdet mellem verdslig
øvrighed og kirke«).
Christians eget syn på den verdslige
øvrigheds forhold til kirken, der allere
de skimtes bag hans gennemførelse
som hertug af reformationen i Hader
slev amt og Tørning len i slutningen af
1520’erne, træder klart frem i forbin
delse med kroningshøjtidelighederne i
1537 og gennemsyrer Reformationens
vigtigste lovgivningsarbejde, Kirkeordinansen af 1537/39 (som det vises i
kap. II: »Kirkestyret i teori og prak
sis«). Kirkeordinansen er opstillet ud
fra den selvfølgelige forudsætning, at
kongen som øverste verdslige øvrighed
også har myndighed på det gejstlige
område, og i talrige enkeltheder ses
den kongelige indgriben. Og så over
holdt kongen i sin praksis endda ofte
ikke Kirkeordinansens bestemmelser,
hvor de trods alt åbnede for en vis kir
kelig selvbestemmelse. Det var f.eks.,
som Martin Schwarz Lausten skriver,
»udtryk for realitetssans«, når stifts
lensmanden i Ribe umiddelbart efter
biskop Hans Tausens død forespurgte
kongen, om »kgl. majestæt vil forskik
ke en anden udi hans sted, eller om der
skal ske valg efter Ordinansens lydelse
eller ej« (s. 79). Biskopperne (superin
tendenterne) blev de facto kongeligt
udnævnte embedsmænd, og kongen ud
øvede enten direkte eller indirekte via stiftslensmændene - en betydelig
indflydelse på deres stiftsstyre. Man fik
hverken den øverste superintendent,
som omtales i udkastet til Kirkeordi
nansen, eller nogen synodalforfatning
for den danske kirke, skønt de væsent
ligste momenter til en sådan faktisk er
til stede i Kirkeordinansen. Begge dele
stred mod kongens planer; han ønske
de at bevare det overordnede kirkesty
re for sig selv.
Eftersom kongen, Bugenhagen og de
ledende danske teologer delte syn på
kongens forhold til kirken, var samar
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bejdet mellem kongen og kirkens lede
re udmærket. Dette vises i det store og
spændende kapitel IV om »Kongens
»politi« og kirkens disciplin«, der hand
ler om de to øvrighedsmagters fælles
indsats for folkets religiøse og moralske
opdragelse. Her kunne kongemagtens
ønsker om at styrke og centralisere
statsstyret gå hånd i hånd med kirkens
ønsker om at opdrage folket i luthersk
ånd og udrydde alle katolske levn men stadigvæk med kongen som den
øverste ansvarlige. Kapitlet når vidt
omkring i sin behandling af kongens og
kirkens samarbejde om samfundsmo
ralske spørgsmål: den overhåndtagen
de luksus ved bryllupper, barselsfester
og barnedåb, katolske traditioners sejlivethed omkring f.eks. kirkegangsko
ner, åger- og rentetagningsproblemet,
besættelse og trolddom, utugt og ihjelliggelse af børn osv. Foruden den stats
lige lovgivning mod og teologernes
skriftlige udsagn om disse forskellige
samfundsonder behandles den eksplicit
kirkelige side af sagen i et særligt afsnit
om kirketugt og bandlysning (hvor man
bl.a. får Schwarz Laustens overrasken
de afsløring af, at Hans Tausens be
tænkning om bandlysning fra 1557 i vidt
omfang bygger på Calvins Institutio).
Mere alvorlige uoverensstemmelser
mellem konge og kirke kommer næsten
kun frem på et enkelt punkt: det øko
nomiske. Der lyder, fra Bugenhagen og
fra de danske superintendenter, stadigt
gentagne beklagelser over kirkens dår
lige økonomi, og på trods af forskellige
tiltag, Klemmebrevene 1555 osv., nåe
de man aldrig nogen tilfredsstillende
ordning. Dette punkt berøres kun lige i
»Christian d. 3. og kirken (15371559)«, men får til gengæld en fyldig
behandling i »Biskop Peder Palladius
og kirken (1537-1560)« - et meget ka
rakteristisk eksempel på, hvordan den
ne bog i almindelighed giver meget me
re, end titlen lover. Overalt, hvor Pe-
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der Palladius er indblandet i et eller an
det, får vi en udførlig redegørelse for
det historiske forløb, ofte med oprids
ning af baggrund og forudsætninger,
udblik til den tyske protestantisme osv.
Som eksempler på særligt omfattende
redegørelser af generelt tilsnit kan
fremhæves afsnittene om reformations
tidens bispesynoder (s. 103-124), Jan
Laski-sagen (s. 206-224), universitetets
genoprettelse og undervisningen ved
det (s. 225-242), forhandlingerne med
kannikerne fra København, Roskilde
og Lund (s. 272-291), reformationen på
Island (s. 313-333) og striden mellem
Danmark og Pommern om den gejstli
ge overhøjhed over Rügen (s. 333-377).
Især til det sidstnævnte afsnit, men også
til flere andre, har Martin Schwarz
Lausten fremdraget og brugt hidtil
ukendt eller uudnyttet kildemateriale i
Rigsarkivet og i tyske arkiver.
Hovedsagen i bogen er dog naturlig
vis Peder Palladius. Udgivelsen af hans
skrifter, først de danske skrifter ved Lis
Jacobsen i begyndelsen af dette århun
drede, så de hidtil utrykte latinske
skrifter ved Martin Schwarz Lausten og
Niels Jørgen Green-Pedersen i 1968,
har allerede forlængst frembragt kilde
materialet til en biografi. Det er da og
så udførlige gennemgange af disse
skrifter, der udgør grundstammen i bo
gen, og Martin Schwarz Lausten har
gjort et stort arbejde for at opspore
eventuelle kilder til de enkelte Palladiusskrifter. Schwarz Lausten disponerer
sin bog i fire store dele, der behandler
Peder Palladius som henholdsvis bi
skop (i kap. IV, kaldet »Praktisk-kirkeligt arbejde«), »Kgl. rådgiver i teologi
ske og kirkelige anliggender« (kap. V),
»Professor ved Københavns Universi
tet« (kap. VI) og »Tilsynsmand over de
»omliggende« lande« (kap. VII). I alle
fire kapitler behandles foruden Peder
Palladius’ skriftlige udsagn også hans
praksis. Som eksempel kan nævnes ka
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pitel IV, der omtaler først Palladius’
katekisme-, bibel- og prædikenarbejder
- anskuet ikke under en teologisk, men
en praktisk-kirkelig synsvinkel - og
derpå hans deltagelse i og skrifter ved
rørende alle en biskops andre gøremål i
stiftsstyret: deltagelse i bispesynoder og
landemoder, afholdelse af visitatser,
tilsyn med skolevæsen og fattigforsorg
osv.
Selv om bogen om Palladius som sagt
giver mere end titlen lover i retning af
almindelig reformationshistorie, kan
det ikke nægtes, at den ikke helt opfyl
der ens forventninger til en biografi.
Det ligger vel i biografiens natur, at
den så vidt muligt skal behandle alt,
hvad den biograferede person har gjort
og skrevet; men det er naturligvis ikke
ensbetydende med, at alt er lige vigtigt
og fortjener lige udstrakt omtale. I
Martin Schwarz Laustens bog kunne
man godt have ønsket sig, at forfatte
ren havde anlagt en problemstilling, der
kunne have givet en lidt skarpere sty
ring gennem de palladianske skrifter og
aktiviteter, og sikkert dermed en lidt
skarpere profilering af personen Palla
dius og hans kristendomsopfattelse.
Med sine udførlige, ofte mere refere
rende end egentligt analyserende, gen
nemgange af alt, stort og småt, skidt og
kanel, vedrørende Palladius giver Mar
tin Schwarz Lausten snarere en hånd
bog i dennes liv og skrifter end en
egentlig biografi. Dette er selvfølgelig
ingen ulykke, det forhøj er tværtimod
bogens brugsværdi; men det er lidt
synd, at læseren skal sidde med for
nemmelsen af en noget langtrukken
bog, når både stof og hovedperson, bå
de reformationstidens problemstillin
ger og Peder Palladius’ rolle i dem, el
lers er så spændende og vedkommende,
som tilfældet er her.
De her fremførte kritiske bemærk
ninger er som indledningsvis antydet
muligvis ikke helt retfærdige, og de skal
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da heller ikke stå som konklusion på
omtalen af de to bøger, der repræsente
rer en kæmpe arbejdsindsats og uden
tvivl vil komme til at stå som et væsent
ligt og for fremtidig forskning uomgæn
geligt bidrag til den videnskabelige lit
teratur om den danske reformations hi
storie.
Omtrent samtidig med udgivelsen af de
to videnskabelige afhandlinger har
Martin Schwarz Lausten udsendt en
populær fremstilling af den danske re
formations historie, »Reformationen i
Danmark«. En del af stoffet - og også
en del af formuleringerne - genkender
man fra bogen om Christian den 3. og
kirken, men da de to bøger henvender
sig til forskellige læserkredse, kan man
næppe mobilisere nogen større forar
gelse over denne form for genbrug.
Bogen starter med et helt kapitel kal
det »Reformationens forudsætninger«
(s. 9-32), men dette bringer dog læse
ren lige ind midt i begivenhederne,
med Christian den 2. og Luther. Netop
fordi bogen ifølge forordet skulle kun
ne læses »uden større kirkehistoriske
og teologiske forudsætninger«, fore
kommer det anmelderen, at dette er at
gøre alt for lidt ud af den senmiddelal
derlige baggrund for Reformationen.
Det var i orden, hvis læseren hen ad
vejen fik den nødvendige baggrund for
forståelsen af de forhold, der fortælles
om, men det sker ikke. Det er tvært
imod næsten som om forfatteren tror,
at han faktisk har skrevet et indledende
afsnit om de kirkelige forhold i senmid
delalderen. I forbindelse med omtalen
af de paragraffer i Frederik den l.s
håndfæstning, der drejer sig om appel
lation til Rom og de kirkelige embeders
besættelse med indenlandske mænd,
hedder det f.eks. uden videre forkla
ring: »Hermed ville man standse det
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uværdige kurtisanvæsen og de mange
skandaleprocesser i Rom« (s. 29). En
historiker ved naturligvis godt, hvad
der refereres til, men gør den alminde
lige læser også det?
Redegørelsen for selve reformations
forløbet er bevidst gjort forholdsvis
kortfattet, idet hovedvægten er lagt på
de reformatoriske ideer og deres gen
nemførsel i praksis i det danske sam
fund. Dette er ikke noget dårligt valg,
idet Reformationen jo trods alt først og
fremmest er interessant på grund af sin
betydning.

Der gives virkelig gode redegørelser
for centrale tanker og problemfelter i
den danske reformation, f.eks. i et af
snit som dét om »Religiøse og sociale
tanker hos de evangeliske prædikanter«
(s. 70-87) og i kapitlerne 4 og 5 om hen
holdsvis den nye tro (s. 152-177) og for
holdet mellem kirke og samfund (s.
178-201).
Som et stykke forskningsformidling
er bogen - der bygger på fem dobbelt
forelæsninger ved Folkeuniversitetet i
København i forbindelse med reforma
tionsjubilæet i efteråret 1986 - vellyk
ket. Der er tale om en velskrevet og
letlæst bog med mange fine - ofte mor
somme - kildecitater. Bortset fra den
manglende redegørelse for den senmid
delalderlige baggrund kommer bogen
hele vejen rundt, og der er et godt af
snit med kilde- og litteraturhenvisnin
ger til hvert enkelt kapitel. Specialisten
kunne måske nok have ønsket sig lidt
mere sprængstof, en ny synsvinkel eller
nogle andre synspunkter end de gængse
og traditionelle; men den almindelige
læser får, hvad der loves: en introduk
tion til og populær oversigt over den
danske reformations historie, der i hen
seende til både det formidlingsmæssige
og det faglige er af høj standard.
Per Ingesman
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DET 19. ÅRHUNDREDE
Ole Feldbæk: Slaget på Reden. Politi
kens Danmarks historie. (Politiken,
1985). 282 s.
»Hvorfor skal faghistorikeren lade sig
nøje med forskningsarbejdet, og over
lade fornøjelsen ved at fortælle den go
de historie til andre?« spørger forfatte
ren i sit forord. Nej, hvorfor skulle han
dog det, hvis han kan gøre det på en
måde, så den »kan læses af enhver med
interesse for historie«, som forlagsmed
delelsen fremhæver. Og hvis Ole Feld
bæk, der bl.a. har skrevet så kompetent
og læservenligt om kolonierne i Asien
(Politiken 1980), ikke skulle kunne,
hvem skulle så?
Bogen åbner med en situationsbe
skrivelse en grå morgen i marts 1801,
baseret på premierløjtnant Michael Bil
les optegnelser, som Feldbæk tidligere
har udgivet. Det er en fremragende
indledning - en appetitvækker så at si
ge, der motiverer læseren til at gå i lag
med det efterfølgende baggrundskapi
tel om Danmark og den store politik.
Men det er synd, at der fra første side
tales indforstået om bl.a. Kongedybet,
Kronløbet og Drogden. Her ville et
kort have gjort underværker (der er
kort - mange kort - længere fremme i
bogen, men de er ikke meget bevendt i
denne sammenhæng).
Hele forhistorien med neutralitets
udnyttelse og balancegang mellem stor
magterne ridses op. Læseren får klar
besked om, hvorledes Danmark-Norge
via sin offensive neutralitetspolitik
bragte sig på kollisionskurs med Eng
land og blev trukket ind i et russisk
favntag (Det væbnede Neutralitetsfor
bund), der berøvede den danske rege
ring dens handlefrihed. Krigen med
England blev uundgåelig, alternativet
var at sætte landets eksistens på spil.

I to kapitler beskrives henholdsvis de
engelske og de danske krigsforberedel
ser i de første måneder af 1801. Forfat
teren tegner gode og levende portræt
ter af både Nelson og Parker, samtidig
med at han følger den engelske Østersøflådes sejlads mod Sundet og dens
passage af et forældet og ineffektivt
Kronborg.
På den danske side rulles defensionsplanerne fra 1784, 1800 og 1801 op,
hvorefter forfatteren redegør for Olfert
Fischers bestræbelser for at etablere et
søforsvar, der kunne give englænderne
den modstand, som både den nationale
ære og Neutralitetsforbundets øvrige
medlemmer krævede. Beskrivelsen af
defensionen er så grundig og instruktiv,
at læseren - ikke mindst takket være
kortmaterialet og de gode illustrationer
og billedtekster - får et solidt kendskab
til forsvarets sammensætning, dets pla
cering og dets stærke og svage punkter.
Selve slaget, inklusive Nelson’s ind
sejling syd om Middelgrunden, udgør
naturligvis bogens hovedafsnit. Feld
bæk understreger med rette englænder
nes overlegenhed. Nelson rådede over
flere, bedre og større skibe end Olfert
Fischer, og de var bedre armeret og be
tjent af professionelle besætninger.
Hertil kom naturligvis, at Nelson’s ski
be var under sejl, de var bevægelige - i
modsætning til den danske defensions
blokskibe. Men danskerne havde een
fordel: de kendte farvandet, hvor slaget
skulle stå. Det gjorde Nelson ikke, og
han måtte trods ihærdige forsøg på
kortlægning tage chancer i det smalle
løb mellem Middelgrunden og Refshalegrunden, hvilket fik konsekvenser for
hans angrebsplan.
Bogen følger slagets gang fra første
til sidste skud. Det er lidt af en tour de
force for læseren, men Feldbæk udnyt-
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ter på glimrende vis de mange rappor
ter og beretninger fra både dansk og
engelsk side, så man både får indtryk af
helvedet hos kanonbesætningen på bat
teridækket og situationsvurderingerne
blandt cheferne på agterdækket. Det er
dygtigt og effektfuldt gjort.
Olfert Fischers defensionslinie var
nedkæmpet midt på eftermiddagen den
2. april. Feldbæk lader ingen tvivl tilba
ge: den engelske sejr var klar. Den
danske modstand var mere indædt og
langvarig, end Nelson havde ventet, og
han havde problemer både med Mid
delgrunden og fortet Trekroner og - ik
ke at forglemme - Strickers Batteri
(hvis muligheder for at gøre Nelson af
bræk under opmarchen den 1. april må
ske nok kunne have fortjent lidt mere
opmærksomhed fra forfatterens side);
men der var aldrig tvivl om den engel
ske sejr, dertil var overmagten for stor
og de danske besætninger for uøvede
(der blev generelt skudt for højt og for
langsomt fra dansk side).
De hektiske våbenstilstandsforhand
linger i de efterfølgende dage viste med
al ønskelig tydelighed, at den danske
regerings politiske dilemma var det
samme som før Slaget på Reden. Man
kunne ikke bøje sig for truslen om et
engelsk bombardement af frygt for
Neutralitetsforbundets
repressalier.
Først meddelelsen om den russiske zars
død gav kronprinsen og Bernstorff den
åbning, der gjorde en aftale med Par
ker og Nelson mulig.
Bogen er overdådigt illustreret, og
billedmaterialet er (med enkelte undta
gelser, f.eks. s. 16-7) både relevant og
særdeles instruktivt med fyldestgøren
de undertekster. Gode oversigter over
såvel defensionen som Nelson’s flåde
(s. 260-1) giver klar besked om styrke
forhold og tabstal. Et maritimt glossar
yder den ikke søvante læser god støtte næsten hver gang (f.eks. skafning og
bramsejlskuling), og de fyldige henvis-
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niner giver sammenholdt med biblio
grafi og arkivoversigt læseren alle mu
ligheder for selv at studere Feldbæks
omfattende kildemateriale på nærmere
hold.
Det er blevet en ualmindelig indby
dende og velskrevet bog, spændende og
vedkommende med sin indgående ana
lyse af den hårdnakkede, men udsigts
løse kamp mod overmagten. Trods øn
sket om at skrive for et bredt publikum
er forfatteren ikke faldet for det kulør
te, han har holdt hovedet koldt - næ
sten da - midt i kamptummelen og la
det aktørerne om at levere de farverige
og dramatiske indslag i ord og handlin
ger. - Jo, der er god grund til at glæde
sig over, at Feldbæk har valgt ikke at
»overlade fornøjelsen ved at fortælle
den gode historie til andre«.
Per Willemoes Jørgensen

Hædersmænd. 45 Dannebrogmænds
levnedsskildringer
ved
Tage

Kaarsted. (Poul Kristensens Forlag,
1986). 241 s. ill., kr. 158.
Medens Tage Kaarsteds forgænger i
embedet som kgl. ordenshistoriograf,
dr. phil. Albert Fabritius, håndhævede
utilgængelighedsprincippet for de til or
denskapitlet indleverede selvbiografier
ret kategorisk, har Tage Kaarsted set
det som en af sine fornemmeste opga
ver at lade forskningen og almenheden
få indblik i det her oplagrede store og
værdifulde personalhistoriske og kul
turhistoriske materiale. Dette har ikke
blot givet sig udslag i særlige udgivelser
af biografier men har også givet artikel
forfatterne til Dansk biografisk leksi
kons tredie udgave nye indfaldsvinkler
og nye personlige oplysninger. Og nu
er så turen kommet til offentliggørelsen
af udvalgte biografier af de hæders
mænd, der med indstiftelsesdokumen
tets ord »ved klog og redelig stræben
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for brødres vel og ved ædel dåd i en
engere kreds har gavnet fædrelandet«,
kort sagt: dannebrogsmændene.
Kun et fåtal af disse har været så
fremtrædende, at de findes biograferet
i Dansk biografisk Leksikon. De fleste
tilhørte mellemstanden eller almuen,
og som det fremgår af udvalget har de
fleste udmærket sig ved tapperhed i
særlige situationer eller ved lang og tro
tjeneste i det offentliges tjeneste. Ialt
20.724 modtog dannebrogmændenes
hæderstegn, også kaldet sølvkorset, i
de 144 år det uddeltes, nemlig fra ind
stiftelsen 28. jan. 1808 indtil nedlæggel
sen 21. marts 1952. Det gennemsnitlige
årlige antal dekorerede i hele sølvkor
sets historie ligger på 143, dog med ret
store svingninger, især forårsaget af de
korationens anvendelse som en slags
tapperhedsmedalje til militære og
brandfolk. Disse faldt ofte i byger, såle
des dekoreredes ikke færre end 48 per
soner ved første uddeling 22. sept.
1808, og 28. jan. 1809 ialt 129 personer.
Tage Kaarsted nævner, at den første
dannebrogsmand var nordmand. Ja, og
det var alle 48, der fik udmærkelsen i
1808 og alle for deres militære indsats.
De første rent civile modtagere var
skuespilleren H. C. Knudsen, urmager
Urban Jürgensen og farver Lauritz
Holmblad, alle den 28. jan. 1809. Om
H. C. Knudsen ved vi, at han udmærke
de sig under Københavns bombarde
ment, og det er nærliggende at formo
de, at begge de øvrige også har gjort
det. Desværre fremgår årsagen til de
koreringen ikke af listerne i Hof- og
Statskalenderen, men kun navn og da
to. Selv disse sparsomme oplysninger
synes dog at indicere, at retningslinien
for dekorationens uddeling har forand
ret sig - et interessant forskningsob
jekt. Man må formode, at materiale til
belysning heraf findes i ordenskapitlets
arkiv.
Tilbage til udgivelsen af de 45 biogra
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fier og udvalget af dem. En begræns
ning af valgmulighederne ligger i selve
materialet, for medens riddere af Dan
nebrog »altid« havde indleveret selv
biografier - hvoraf de ældste dog gik
tabt ved Christiansborgs brand 1884 blev det først ved kgl. resolution af 26.
febr. 1904 også pålagt dannebrogsmæn
dene at gøre det. Som et pudsigt træk
nævner Tage Kaarsted, at de for en sik
kerheds skyld fik tilsendt et firesidet li
nieret folioark. Mon det var for at spa
re dem for udgiften til papir?
Det er altså kun fra den sidste trediedel af perioden, vi har biografier, og
selvom 90% af de dekorerede efter
kom opfordringen, er antallet herved
stærkt begrænset. Hertil kommer, at
udgiveren selv har begrænset sig til de
ældste biografier. Af de 45 biografier er
de 23 fra folk, der er dekoreret 1904 og
1905, 15 fra 1906 og 1907 og 7 fra 1908
og 1909. Det gennemsnitlige antal de
korerede var i årene 1904-06 nøjagtigt
som langtidsgennemsnittet, 143, iøvrigt
det samme antal som de ridderkors, der
blev uddelt i de samme år, når udlæn
dinge undtages - en tilfældighed? Ho
vedparten af de biograferede er født i
1840erne (21) og omliggende årtier:
1850erne (9) og 1830erne (8). Helt ek
latante undtagelser er tømrerformand
Niels Petersen f. 1805 fra Nyboder,
som fik korset på sin 100-års fødsels
dag, og fyrbøder Louis Martinus
Schmidt f. 1876, der blev udnævnt 1906
for at redde et barn fra at blive kørt
over af toget. Deres levnedsskildringer
udskiller sig da også så meget, at man
må sige, at de falder udenfor.
Ved at vælge de dekoreredes fødsels
år som udgangspunkt for samlingen i
stedet for dekorationsåret kunne sam
lingen vel være blevet mere repræsenta
tiv for disse, men ville til gengæld have
sat noget til i spændvidde og afveksling.
For man må medgive, at det foretagne
udvalg ikke savner de to sidste karakte-
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ristika. Geografisk spænder det fra Set.
Croix over Island (men ikke Færøerne,
selvom der faldt flere dekorationer her
i disse år) til Jylland, Sjælland, Fyn,
Lolland-Falster og Bornholm med no
genlunde lige mange i Jylland og i Kø
benhavn. Emnemæssigt spænder det
over redningsmænd, søfarende, vetera
ner, hærens og flådens folk, skolefolk,
afholdsfolk, sognefogeder, lokalpoliti
kere og foregangsmænd inden for haveog landbrug for at nævne nogle af grup
peinddelingens overskrifter.
Det kan ikke være formålet her at
referere levnedsskildringernes indhold
- de skal læses og ansigterne skal ses!
De længste beretninger fylder op til 10
tryksider, de korte l1/, normen var de
4 linjerede foliosider. Frem af dem træ
der mænd uden frygt og dadel, oftest
opvokset i trange kår, stolte, men yd
myge mænd, der havde lært at lide af
savn, men som rankede ryggen, når de
res indsats blev påskønnet.
Ikke gennemsnitsmennesker, men
dog typiske for den bedste del af den
brede befolkning med de vilkår fødsels
årgangene mellem 1830 og 1859 fik i
Danmark. Det er vel der, den største
værdi ligger, og samtidig der inspiratio
nen ligger til at lufte tanken om en fort
sættelse med nederlagets børn: fødsels
årgangene 1860-90.
Uanset hvor langt man går frem med
evt. kommende udgivelser bliver det
dog stadig kun mænd, for selvom kvin
der fra 1951 kunne blive riddere af
Dannebrog, blev der, så vidt vides, ik
ke udnævnt »Dannebrogskvinder« i
sølvkorsets sidste år. Her er altså ikke
noget og vil heller ikke blive noget at
hente for kvindeforskningen, men til
gengæld så meget mere for alle andre,
der interesserer sig for dagliglivet og
dets mænd fra tiden op til århundre
deskiftet.
Hans H. Worsøe

F. J. Billeskov Jansen, Egill Snorrason
og Chr. Lauritz-Jensen (red.): Hans
Christian Ørsted. (IFV-energi i/s
(Isefjordsværket), 1987. I kommis
sion hos Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck). 200 s.

Bogen er udgivet til Isefjordsværkets 50
års dag 22/12 1987, og man kunne må
ske på forhånd have frygtet for et fest
skrift om el-produktionen eller, med
det her givne emne, en festtale om na
tionens store søn. Dette er glædeligvis
ikke blevet tilfældet; i stedet får vi en
serie læseværdige artikler på højt ni
veau, byggende på selvstændig forsk
ning også i det utrykte materiale, og af
og til med konklusioner om H. C. Ør
steds virke, der sikkert vil overraske
mange. Artiklerne er: F. J. Billeskov
Jansen: Hans Christian Ørsted, Ole
Knudsen: Fysikeren, Thor A. Bak: Ke
mikeren, Jørn Lund: Sprogmanden, Egill Snorrason: Videnskabernes Sel
skabs sekretær, Olaf Pedersen: Det
længere perspektiv og Chr. Lauritz-Jen
sen: Frem til 1987 (og med en fyldig
engelsk sammenfatning). Artiklernes
overskrifter fortæller i sig selv om
H. C. Ørsteds spændvidde, og de enkel
te artikler supplerer hinanden glimren
de, så Ørsteds styrke og svaghed inden
for de enkelte områder belyses klart. I
Billeskov Jansen afsnit findes mange
interessante enkeltheder om H. C. Ør
steds lyriske åre og hans forhold til bro
deren Anders Sandøe, H. C. Andersen,
Adam Oehlenschläger, og om mødet
med Goethe. Hos Jørn Lund får man
indblik i Ørsteds for mange sikkert
overraskende omfattende bidrag til det
danske sprog, ud over »brint« og »ilt«.
Gentagelser undgås naturligvis ikke,
når det samme levnedsløb skal beskri
ves, men netop den bestemte faglige
drejning i den enkelte artikel belyser
derved den samme begivenhed fra for
skellige sider og tildeler den måske for-
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skellig vægt inden for forskellige fag
områder. Eksempelvis kunne man næv
ne Ørsteds store studierejse 1801-4,
hvor han mødte bl.a. den tyske fysiker
J. W. Ritter fra Jena, som han mødte i
Weimar (Knudsen, s. 61; Bak, s. 92: i
Jena), hvor de kunne mødes i begej
stringen for ungareren Winteris speku
lative kemi. Thor A. Bak ser dette som
en af grundene til, at Ørsted kun tøven
de blev anerkendt i Danmark, mens
Ole Knudsen dertil kan fremhæve, at
Ørsteds forsøg på i Paris at lancere nog
le af Ritters fejlagtige eksperimentelle
resultater vedrørende magnetnåle sam
mensat af to metaller også førte til Ør
steds første skepsis over for sine egne
senere resultater vedrørende magnet
nålens udsving i et elektrisk felt. En
vigtig grundpointe i de forskellige for
fatteres karakteristik af Ørsted ligger i
forholdet mellem den omhyggelige eks
perimentator, der vil erkende naturens
love ved at anvende den almindelige
fornuft på eksperimenternes resultat,
og romantikeren, der, påvirket af
Kant, vil se naturens enhed og vil tolke
naturlovene som udtryk for en pantei
stisk ånd i naturen - hvilket i øvrigt
bragte Ørsted i heftig polemik med
N. E S. Grundtvig. Set ud fra dette
grundsynspunkt bliver også Ørsteds
tvetydige forhold til matematikken kla
rere. Matematikken er en nyttig hjælp,
men giver ikke i sig selv nogen erken
delse, som ikke den almindelige sunde
fornuft kan bringe til veje - et syns
punkt den moderne fysik kraftigt vil be7
nægte. Ørsted har derfor ofte fået til
delt rollen som blot en fortaler for det
tyske sværmeri, men Ole Knudsen kan
dog rehabilitere ham så vidt, at den
epokegørende opdagelse i 1820 om en
sammenhæng mellem elektricitet og
magnetisme netop kun kan fremkom
me i kraft af Ørsteds helhedssyn, hvor
de dominerende laplacianere modsat
benægtede muligheden for ethvert
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slægtskab mellem de to fænomener men at dette syn også forhindrede ham
i at følge med i den senere udvikling og
i at udarbejde en brugbar teori for elek
tromagnetismen. På dette punkt sætter
Olaf Pedersen ind med en skarp påvis
ning af, hvorledes Ørsted i sit professo
rat på universitet og den nye polytekni
ske læreanstalt blokerede for modtagel
sen i Danmark af den newtonske mate
matiske fysik i et halvt århundrede. Ne
potismen på det gamle universitet og
det på mange felter rystende lave ni
veau går heller ikke ram forbi. Det hø
je matematiske niveau fandtes derimod
midt i 1700-tallet hos Jens Kraft på
Sorø Akademi og et århundrede senere
hos de praktisk indstillede folk på den
Kgl. Militære Højskole. Flere af de øv
rige forfattere berører kursorisk affæ
ren omkring islændingen Porleifur
Repp, som på grund af »scurrile ytrin
ger« bliver bortvist fra en magisterdis
putats og tyve år senere, i 1844, hævner
sig ved anonyme avisangreb på Ørsted
og på Ørsteds fremstilling af fysikken
for de universitetsstuderende. Hos Olaf
Pedersen bliver det nu klart - i afsnittet
»Ørsteds regering«! - at Repp ikke
udelukkende er en kværulant, men vir
kelig har ret i sagens kerne: At Ørsteds
fysikundervisning var skandaløst foræl
det (s. 161). En alvorligere konfronta
tion fulgte i 1847 ved besættelsen af et
docentur i matematik ved den polytek
niske læreanstalt, hvor Ørsted forbigik
den højt kvalificerede Adolph Steen
med doktorgraden i matematik til for
del for en ansøger, Carl Holten, der var
uden nogen matematiske kvalifikatio
ner. Steens bitre og ubeherskede of
fentlige angreb fik ingen virkning over
for den urørlige Ørsted - og Holten
blev senere også Ørsteds efterfølger
som universitetsprofessor i fysik og
fastlåste derved indtil slutningen af
1880’erne universitetets lave niveau in
den for fysikken. Og det hele bundede
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måske blot i, at den elskelige Ørsted så
gerne ville bygge bro mellem videnska
ben og det brede folk og ville gøre vi
denskaben nyttig og forståelig for me
nigmand. Denne bog er derfor heller
ikke uden interesse for dem, der blot i
almindelighed er optaget af nutidens
stærke tale om forskningspolitik og
nødvendigheden af styring af forsk
ningen. Bogen har næsten ingen tryk
fejl (s. 28, 68) og er smukt trykt og sat
op (Erik Ellegaard Frederiksen). Bil
ledredaktøren vælger morsomt nok un
dertiden en anden stavemåde af navne
end i teksten lige ved siden af (s. 55,
60). Billeskov Jansen anfører (s. 19),
modsat flere andre, at Ørsted kun dis
puterede for magistergraden, men al
drig fik doktorgraden. Mon ikke blot
dette er tegn på, at man efter den gam
le skik endnu brugte »magister« syno
nymt med »doctor«? Bogen kan kun
anbefales på det bedste, og den største
anke er, at formentlig kun et lille oplag
kommer i fri handel.
Søren Balle

Den internationale Arbejderforening for
Danmark. Aktstykker til belysning
af statsmagtens kamp imod den tidli
ge arbejderbevægelse i Danmark fra
august 1871 til Slaget på Fælleden i
maj 1872. Udgivet og kommenteret

af Jens Engberg. (1985). 464 s.
Da Jens Engberg i 1979 udgav Pio-biografien »Til arbejdet! Liv eller død!«,
skrev han, at en del af kildematerialet
ville komme som en selvstændig publi
kation. Det er sket med denne bog,
hvor forf. har gengivet 175 samtidige
dokumenter. Aktstykkeme er placeret
i en tilnærmet kronologisk orden, så de
kan læses som en fremadskridende be
retning om Den internationale Arbej
derforenings politiske virksomhed og
særlig om statsmagtens (politiets) syn
på foreningen.

Umiddelbart kan man være noget
skeptisk over for ideen om en traditio
nel kildeudgivelse på 400 sider med mi
nutiøst gengivne dokumenter samt
kommentarer, selv om det drejer sig
om en vigtig begivenhed som den dan
ske arbejderbevægelses fødselsstund.
En interesseret historiker vil nemlig ik
ke have vanskeligt ved at finde frem til
grundmaterialet, idet 2/3 af bogens do
kumenter stammer fra en enkelt sag,
»Socialistsagen«, der findes i Landsar
kivet for Sjælland. Resten kommer
stort set fra tre justitsministerielle sager
og en Højesteretssag, der ligger i Rigs
arkivet. Formålet med kildeudgivelsen
har været at præsentere myndigheder
nes iagttagelser af foreningens virke, og
det er der kommet en helt anden histo
rie ud af end biografien, hvor Pio og
arbejderbevægelsen var det naturlige
udgangspunkt.
Dokumenterne er nøje gengivet efter
originalerne, og kun i et enkelt tilfælde
synes udgiveren at have været mindre
omhyggelig. I en fransksproget indbe
retning fra konsulen i Genéve (s. 100)
mangler flere linjer i forhold til den ef
terfølgende danske oversættelse. Udg.
anfører med rette, at udvælgelsen af
aktstykker må bero på et personligt
skøn, men hans begrundelse for, at for
hørsrapporterne over Pio, Brix og Geleff ikke er medtaget, virker ikke gan
ske overbevisende. De kunne vel have
oplyst noget om domstolenes syn på
foreningen, hvilket også har været
udg.s hensigt (s. XI). Selv om stof
mængden er meget omfattende, kunne
udg. måske nok have udvalgt dele af
rapporterne. Omvendt kan det virke
lidt overflødigt, at der nogle gange er
gengivet både en politibetjents og en
politispions rapport fra samme møde i
foreningen (f.eks. dokument nr. 78 og
79, nr. 91 og 92).
Bogens dokumenter fortæller detal
jeret om arbejdskonflikterne på B&W
værftet, blandt snedkere og murere i
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hovedstaden fra efteråret 1871 til for
året 1872. Den nyoprettede danske af
deling af Internationale støttede arbej
dernes sag, og i politiets rapporter fra
socialistmøderne kommer man tæt på
stemningen og begivenhederne. Politi
ledelsen, dvs. politidirektør Crone,
fulgte fra starten nøje med i, hvad der
skete i foreningen. Han ville gerne ha
ve standset de socialistiske lærdomme,
der udspredtes af den udenlandsk inspi
rerede, hemmelighedsfulde forening
blandt den danske almue. Umiddelbart
kunne han ikke gøre noget, da fore
ningen ikke overskred bestemmelserne
i den nye straffelov. En af sektionsle
derne i foreningen, L. Jacobsen, blev
politispion og provokatør, og under be
tegnelsen »40« afleverede han en række
in-side rapporter til politidirektøren.

På dennes opfordring var Jacobsen ak
tiv i foreningen sammen med de mere
moderate kræfter, så det næsten lykke
des at skabe splittelse mellem forenin
gen og dens tre førere. Da det mislyk
kedes, gik der kun kort tid før politiet
benyttede en anledning til at slå til i
anledning af et stort friluftsmøde på
Fælleden.
Selv om der er døde passager i akt
stykkerne, må det siges at være lykke
des for udg. at skabe den fremadskri
dende beretning, som det var hensig
ten. Det er spændende at stifte be
kendtskab med Jacobsens bevæggrun
de for at arbejde for politiet, og man
får et noget andet indtryk af de tre so
cialistførere end det gængse.
Jørgen Witte

DET 20. ÅRHUNDREDE
Kristian Hvidt: Edvard Brandes. Por
træt af en radikal blæksprutte. 510
s., ill. (Gyldendal, 1987).
Undertitlens første ord »portræt« er
sammen med hovedtitlen »Edvard
Brandes« dækkende for bogen. Tilfø
jelsen »en radikal blæksprutte« er min
dre dækkende, om den i det hele taget
dækker noget. Det er rigtigt, at Edvard
Brandes som en blæksprutte havde åndelig talt - mange arme at virke med,
og hvis forfatteren mener, at EB skrev
meget, er det også rigtigt, hvis det me
nes, at han skrev meget forskelligt. Al
ligevel virker ordene noget friskfyragti
ge og noget upræcise.
At kalde bogen et portræt er imidler
tid en træffende betegnelse. Den kunne
tilmed have været betegnet som et im
pressionistisk portræt. Det først analy
serende og siden det samlende mangler
netop, og set ud fra en historisk syns

vinkel er det politiske en mindre del af
bogen, når det gælder det at lægge nyt
frem. Derimod er det en vellykket skil
dring af Edvard Brandes’ liv og begi
venhederne i det, især set ud fra hans
eget liv og med mindre hensyntagen til
hans placering i og indflydelse på sam
tiden.
Først selve bogens indhold. Den gi
ver næsten alt om begivenhederne i
EBs liv. Forholdet til hjemmet, især
den stærke og selvstændigt begavede
moder, dernæst studierne og engage
mentet i sprogvidenskaben, forholdet
til kvinderne og børnene (hele vejen
igennem), forholdet til »Politiken«, det
politiske liv, digtekunsten og teatret,
og dernæst hans egen digtning, den al
mindelige kulturdebat - navnlig om
kring »sædeligheden« - og endelig hans
mærkelige politiske magtstilling efter
omkring 1910. Sluttelig en skildring af
alderdomsårene. Gennem det hele
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kommer hans økonomi bestandig frem,
gennem det første ægteskab blev den jo
god (hvor god og hvordan er ikke sær
ligt uddybet).
Hele denne omfattende skildring er
langt hen ad vejen bygget på før
stehåndsstudier i et stort og spredt kil
demateriale. Ikke mindst er der udnyt
tet oplysninger i et væld af privatbreve,
og dermed er det lykkedes at få en ræk
ke enkeltheder frem, der uddyber for
ståelsen af EBs personlige liv, både den
indre personudvikling og forholdet til
de tættere omgivelser.
EBs politiske indsats optager i for
hold til bogens størrelse en mindre
plads. Det er også det i forvejen bedst
kendte. Det synes, som om forfatteren
har givet op over for et nøjere studium
af dette felt. Det virker også lidt let at
sige, at han var den dygtigste finansmi
nister, Danmark har haft, når det ikke
gøres klart, hvori hans dygtighed består
i forhold til den lange række af finans
ministre før og efter. Karakteristikken
af andre politikere kan også forekom
me lidt vel hastig. At Octavius Hansen
skulle have haft mindreværdsfølelser
over for adelen lyder lidet sandsynligt:
søn af en af de rigeste mænd i Dan
mark, medejer af Hambros bank, ejer
af flere godser, selv uendelig estimeret
som højesteretssagfører. At kalde Zahle »landsfader« virker noget ude af pro
portioner, ligesom det vist er lidt over
drevet at betegne udenrigsminister Fr.
Raben-Levetzau som naragtig, i hvert
fald bar hans politik ikke præg af det.
At kalde Stauning »cigarrulleren fra
Vesterbro« er vel heller ikke den bed
ste karakteristik (i øvrigt var Stauning
hverken cigarruller eller fra Vesterbro;
ligesom K. H. Kofoed ikke var departe
mentschef hos EB). Det er en noget
lignende raskhed, der findes flere an
dre steder, når det eksempelvis om vi
denskabshistorie og -teori i dag hedder:
bedrives (uden held, siges det).
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Tilbage bliver imidlertid, at Kristian
Hvidt har skrevet en bog, der levende
skildrer en væsentlig periode og en del
af den. I mange henseender står den nu
mere nuanceret og samlet, end den tid
ligere har gjort, og personernes relatio
ner mere åben. Det gælder naturligt
nok ikke mindst Edvard og Georg
Brandes. Selv om vurderingerne mang
ler nogle steder (f.eks. EBs forfatter
skab), står det dog fast, at vi har fået en
omfattende viden samlet, og det er en
stor ting.
Vagn Dybdahl

Paul Gersmann. Alf Therkelsen.
O.Tobiesen Meyer: Fra importre
gulering til moms. 1945-1986. Dansk
Toldhistorie V. (Toldhistorisk Sel

skab, 1987). 506 s.

Under fællestitlen »Dansk Toldhisto
rie« er Toldhistorisk Selskab i gang
med at udgive et stort værk om told og
afgifter her i landet siden middelalde
ren og indtil de allerseneste år. Forelø
big er 1. bind udkommet, der omhand
ler middelalderen og nu foreligger bind
5, der omhandler de seneste 40 år.
Uden at kende noget til, hvad der vil
komme, kan det vist forudses, at det
seneste binds godt 500 sider beskriver
en aktivitet fra statens side, der er langt
større end i nogen anden tidligere pe
riode af tilsvarende længde.
Dette skyldes naturligvis, at det sam
lede skattetryk nu overstiger halvdelen
af folks indtægter, og det er ikke langt
fra, at statens indtægter fra de indirekte
skatter er lige så store som indtægterne
fra de direkte skatter.
Det nu foreliggende bind af toldhi
storien er ikke skrevet af historikere,
men af aktører, hvoraf hovedforfatte
ren fhv. departementschef Paul Gers
mann, har deltaget i administrationen
igennem samtlige 40 år. Både han og
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hans medforfattere, Alf Therkelsen og
O. Tobiesen Meyer, har i kraft af deres
viden simpelthen fået alt det materiale
med, som det kan være værd at behand
le historisk. I nogle tilfælde måske me
re end det.
For at forstå betydningen af den skif
tende told- og afgiftspolitik suppleres
fremstillingen ofte på en udmærket må
de med en henvisning til den politiske
baggrund. De enkelte afgifters historie
er jo ikke i sig selv morskabslæsning,
men disse afsnit kan bruges som et nyt
tigt opslagsværk. I virkeligheden er der
en hel del egentlig politik gemt i tabel
værkerne, og det ville have muntret lidt
op på fremstillingen, hvis Gersmann
selv havde fortalt om sin personlige
indsats f.eks. i forbindelse med arbej
det med omsforliget. Så vidt jeg kan
skønne, har der ikke siden været et så
stærkt direkte samarbejde mellem embedsmænd og folketingsudvalg som den
gang.
Når man som nærværende anmelder
på nærmeste hold har fulgt med under
oprettelsen af tolddirektoratet i 1964
kunne man godt have undværet op
remsningen af de mange mindretalsind
stillinger, som Administrationsudvalget

af 1960 præsenterede og dermed i reali
teten opløste sig selv. Det afgørende
var, at etatsforeningens formand, Niels
Kjærbøl, opnåede et forlig med toldtjenestemændene, hvorefter en fælles
henvendelse til finansminister Poul
Hansen førte til det resultat, som orga
nisationen nu bygger på.
Dette resultat svarer til A 60’s oprin
delige standpunkt og de mange min
dretalsforslag fik ingen betydning. Det
fik derimod tolddirektoratets organisa
tionsform, der er forbillede for en lang
række ændringer af centraladministra
tionen i de følgende år.
De mange tal og tabeller i fremstillin
gen kunne godt have været tjent med i
større omfang at være suppleret med
politisk stof i egentlig forstand, men
under alle omstændigheder er det klart,
at denne fremstilling af toldvæsenets hi
storie 1945-1986 simpelthen indeholder
alt, hvad man overhovedet kan tænke
sig, at fremtidige historieskrivere kan
have brug for på dette felt. Der er tale
om et fremragende kildemateriale, som
vel først og fremmest Paul Gersmann
må have æren for.
Poul Meyer

REGIONAL- OG LOKALHISTORIE
Henning Bender: Aalborgs industrielle
udvikling 1735-1940. Aalborgs hi
storie bd. 4. (Aalborg, 1987). 519 s.

Det er et imponerende værk, lederen af
Ålborg lokalhistoriske arkiv her har
lagt frem. På op mod 500 sider får læse
ren en detaljeret beskrivelse af byens
først forsigtige siden stadig stærkere in
dustrielle vækst. Bevidst har forfatte
ren undgået den klassiske lokalhistori
ske »fælde«: at se undersøgelsen for lo
kalt isoleret, og det er derfor særdeles

værdifuldt, at der til stadighed foreta
ges sammenligninger med Odense og
Århus.
Den store bog er disponeret over tre
kronologiske hovedafsnit, der følger ef
ter et bredt indledningsafsnit om er
hvervsgeografi og industripolitik. Det
første kronologiske hovedafsnit dækker
1735-1835, det næste - opvækst under
fattige kår - 1835-1885, mens det sidste
af de store hovedafsnit - byen med de
rygende skorstene - går fra 1885-1940.
Der kan naturligvis rejses indvendinger
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mod denne opdeling, hvis den skal op
fattes som afgørende faser, det skal dog
ikke berøres her, men blot konstateres,
at den er afgørende forskellig fra den
kronologiske disposition, som Ole
Hyldtoft anvendte i sin bog, Køben
havns industrialisering fra 1984.
De kronologiske afsnit er så vidt mu
ligt søgt opbygget parallelt, og efter en
kort indledning følger den værdifulde
branchegennemgang efter den officielle
statistiks kategorier, før afsnittet slutter
med en behandling af sociale og økono
miske elementer: befolkningsudvik
ling, arbejdskraftens sammensætning,
industribyggeri,
produktionsværdier
mm.
Man kan naturligvis altid diskutere
begrebet »industri«, og benyttes en af
de mere traditionelle opfattelser, så er
Benders tidsperspektiv naturligvis for
vidtgående, men på den anden side,
hvis man ikke hæfter sig for nøje ved
definitioner, så får læseren for alvor
mulighed for at følge overgangen fra de
tidlige strømpevæverier og tekstilma
nufakturer til cementfabrikker og jern
industrielle aktiviteter. Der ligger imid
lertid et afgørende problem her, for
det, der i ældre tid blev opfattet som
industri, bliver for en senere tid opfat
tet som håndværk, og falder dermed let
udenfor de senere afsnits rammer. Det
samme kan naturligvis siges for den ny
ere tid om håndværksvirksomheder,
der bevæger sig op i et industrielt ni
veau. På den anden side er en dyna
misk definition på det nærmeste uhånd
terlig at arbejde med. I dette problem
skjuler der sig imidlertid også en række
rent formidlingsmæssige problemer.
Det kan være vanskeligt med udgangs
punkt i Danmarks Statistiks branche
grupperinger at undgå, at stort og småt,
væsentligt og mindre væsentligt samt
sejlivede og døgnflueagtige virksomhe
der beskrives og samles op i hastig føl
ge. Det er naturligvis altid let at kritise
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re, men der er næppe tvivl om, at for
fatteren nøje har gjort sig sådanne
overvejelser - så må læseren blot gå
langsommere frem og glæde sig over
hovedafsnittenes konklusioner, der
yderligere suppleres med kort, der vi
ser placeringen af periodens vigtigste
virksomheder, (side 120, 261 og 459).
I et så stort værk, skal der jo gerne
være en tese og en række definitioner
til at støtte stofindsamling, bearbejdel
se og periodisering. Der er naturligvis
sådanne, men de lægges ikke direkte
frem for læseren, sådan som Hyldtoft
gjorde det i den allerede nævnte bog.
Her må læseren i stedet skærpe sin op
mærksomhed, men så fremgår det og
så, at det er elementer som arbejdertal,
produktionsværdier og mængder, ma
skinernes H.K. samt produktionssted,
der tillægges betydning. Adskillige ta
beller vidner om en kæmpeindsats med
at indsamle og bearbejde bl.a. toldvæ
senets meget spændende og udbytterige
indberetninger og siden kombinere
dem med evt. bevarede virksomhedsar
kiver.
En anden af Benders tilgangsvinkler
går på virksomhedernes grad af selv
stændighed, hvor han ser et karakteri
stisk vendepunkt med dannelsen af De
Danske Spritfabrikker i 1881. Det be
tød at væsentlige beslutninger ikke læn
gere blev truffet lokalt, men på et ho
vedkontor i hovedstaden. Det afgøren
de kronologiske skel ved 1885, som
Bender anlægger, er måske motiveret
på den baggrund. Tilsvarende udvik
ling ser han hos cementfabrikkerne,
hvor maskinerne efterhånden heller ik
ke blev produceret lokalt, men ofte i
Valby. Tilbage blandt de selvstændige
store dominerende virksomheder stod
C. W. Obels Tobaksfabrik, der da også
har fået en indgående behandling.
Bogens udstyr er i sig selv et nybrud i
lokalhistoriske publikationer og ikkekommercielle publikationer i øvrigt.
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Den er ikke blot trykt på godt papir og i
en meget fin trykkvalitet, men der er
tillige bevidst arbejdet meget med lay
out af de enkelte sider, båret af en
overordnet ide, så hovedafsnittene bla.
klart træder frem. Billedplacering, be
skæring, udsnitsforstørrelser er omhyg
geligt gennemtænkt - næsten som en
TV-produktion - og det i en sådan grad
at billeder i forskellig udsnit måske op
fattes som forskellige. Det er vel den
eneste forklaring på at J. C. Bruuns
prospekt af byen fra side 88 gentages på
side 163?
Der er i øvrigt benyttet mange gode
fotografier fra det gamle Ålborg, rekla
memateriale, annoncer mm. Hertil
kommer, at billeder er bragt i farve hvis forlægget har tilladt det - og nu da
farvemaskinerne var i gang, så er der
også lagt rød farve på bogens mange
tabeller og figurer samt de nævnte kon
kluderende oversigtskort.
Bogen slutter naturligvis af med litte
raturhenvisninger og arkivoversigter.
Ikke blot fremgår det, hvor stort et ma
teriale forfatteren har konsulteret, men
også hvor mange værdifulde arkivalier,
det er lykkedes det lokalhistoriske ar
kiv ikke blot at samle ind, men også at
få til at tale byhistorie, og dermed de
monstrere det lokalhistoriske arkivs be
rettigelse.
Der er næppe tvivl om, at dette bind
må skabe interesse for den 5 bind store
byhistorie, der er på vej i Ålborg. Bind
4, der er udsendt først, har skabt store
forventninger.
Henrik Fode

Sten Nørskov Larsen m.fl.: Storby og
servicecenter.

Odense

1945-88.

(Odense Kommune, 1988). 508 s.
Med dette 10. bind af Odense bys histo
rie er værket fuldført. Det adskiller sig
på flere afgørende områder fra de fore

gående bind. Påfaldende er det bl.a., at
forfatteropgaverne ikke ligger på et en
kelt eller et par skuldre, men at hele 10
har delt opgaven imellem sig. Dette
forhold er sikkert en af forklaringerne
på, at bindet ikke virker så helstøbt
som de foregående, idet det på mange
områder har fået en langt mere over
sigtsmæssig karakter - og nok mere end
det måske var nødvendigt, selv om ar
bejdsbetingelserne er helt specielle, når
vi kommer så tæt på nutiden.
Ovenstående må være forklaringen
på de af og til lidt perspektivløse småafsnit »fra mediernes verden« eller få
sider om kirkelivet, der begge må have
rummet langt mere gods.
Tilbage står imidlertid en fornem,
bred byhistorie, som mange byer vil
misunde Odense, og ikke mindst må de
bevilligende myndigheder være stolte
af byens historikere, der har været i
stand til at levere det lovede kæmpe
værk til den aftalte dato.
Henrik Fode

Ernst Trap Olsen: Papirarbejdernes hi
storie i Dalum 1874-1987. (Fremad,
1987). 103 s., ill. 118 kr.

For få år siden skrev Keld Dalsgaard
Larsen en bog om papirarbejdernes hi
storie i Silkeborg. Nu er turen kommet
til arbejderne på Dalum papirfabrik.
Begge disse bøger inddrager nok fa
brikkens og papirfremstillingens histo
rie, men er først og fremmest bøger om
en bestemt arbejdergruppes livs- og ar
bejdsforhold.
Ernst Trap Olsen starter med at for
tælle om fabrikkens anlæggelse i 1873.
Han gør herefter rede for arbejdernes
rekruttering, de patriarkalske ledelses
principper, mænds og kvinders løn- og
arbejdsforhold samt bolig- og sund
hedsforhold. En sygekasse og en brugs
forening blev tidligt dannet på initiativ
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af driftsbestyreren. Først i 1895 blev
der dannet en fagforening. Et vigtigt
element i det patriarkalske lønsystem
var den frie arbejderbolig til de gifte
arbejdere. Skifteholdsarbejdet medfør
te, at mange af mændene havde søvn
problemer og en forhøjet sygelighed.
En stor del af de unge enlige kvinder
led omkring århundredskiftet af bleg
sot, der var et udtryk for en mangelfuld
ernæring.
Den første del af undersøgelsen byg
ger på forskelligt arkivmateriale. Godt
den sidste tredjedel af bogen er der
imod uddrag af interviews med gamle
papirarbejdere. Blandt emnerne kan
nævnes: barndommen i Dalum, ung
domsarbejdet i DUI, det første møde
med fabrikken, ansættelsessamtalen,
kvindernes og mændenes arbejdsfor
hold. Afsnittet er kronologisk struktu
reret og bevæger sig fra 1920erne og
-30erne frem mod 1970erne og 80erne.
Bogen, der danner grundlag for for
fatterens speciale på historiestudiet, er

spændende og velskrevet. Måske kun
ne man have ønsket sig en højere grad
af integration af arkiv- og interviewma
teriale, men der har selvsagt været van
skeligheder, fordi de to typer materiale
udpræget omhandler forskellige histori
ske perioder. I afsnittet med inter
viewene veksler Trap Olsen mellem re
ferater af samtalerne og direkte citater
derfra. Når erindringsuddragene ikke
anføres i citationstegn, kan det underti
den være vanskeligt at skelne mellem,
hvad der står for fortællerens, og hvad
der står for forfatterens regning. Over
gangen mellem fortællerens beretning
og forfatterens fremstilling er ikke altid
tydeligt markeret. Til småtingsafdelin
gen hører, at der et par steder i bogen
er gentagelser (nogle oplysninger s. 38
og s. 66 gentages s. 73).
Bogen er udgivet med støtte fra SID,
og man kan kun håbe, at SID også
fremover vil afse penge til lignende stu
dier.
Svend Aage Andersen

KULTURHISTORIE
Vagn Wåhlin (red.): Folk og Tro. Bi
drag til Indre Missions og vort folke
lige troslivs historie og virke. 1. bd.,

1987. (Historisk Selskab for Indre
Mission, Lohses Forlag). 150 s.
Med skriftet folk og tro er igangsat en
ny serie om Indre Missions og det fol
kelige troslivs historie. Skriftet er ud
sprunget af »Projektet Indre Missions
historie«, og afsluttes med en præsenta
tion af samme ved universitetslektor
Vagn Wåhlin, Århus og cand.mag. Jyt
te Skaaning, Odense: En arkivindsam
lingskampagne er gennemført med stor
succes. En masse mannesker har været
indvolveret, og nu foreligger der et

stort materiale, som blot venter på at
blive benyttet!
Med skriftet præsenteres de første
resultater, bidrag såvel af folk med til
knytning til universitetet som af folk fra
Indre Missions egne rækker. Dermed
anslås det, at serien skal henvende sig
til en bredere læserskare, og faktisk be
tegnes serien direkte som en viderefø
relse af Emil Steenvinkels bredt anlag
te: Hjemliv og Trosliv. Linien fra
Steenvinkel følges op allerede i samlinens første bidrag:
Sognepræst Kurt E. Larsen, Skarrild,
forfatteren til bogen »Indre Mission i
ny tid« (1986) og medarbejder ved pro
jektets
arkivindsamlingskampagne
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præsenterer et indsamlet erindringsma
teriale: Erindringer om ungdomsarbej
det i Vejlby sogn på Vestfyn. Uddrag af
Svend Olsens håndskrevne beretning.
Uddragene, der når bortses fra enkelte
opklarende parenteser, er bragt ubear
bejdede, stammer fra et 113 sider langt
manuskript, og Kurt Larsen har valgt at
bringe mere centrale episoder omkring
vækkelsen og livet i KFUM. Et andet
eksempel på det fremkomne materiale
præsenteres af arkivindsamlingskam
pagnens anden ansatte cand. mag. Jytte
Skaaning, Odense i artiklen Postkortet,
der blev levende. Her er tale om optryk
af et par dokumenter sammen med
spredte og ligeledes ubearbejdede kor
te erindringsskitser om en af Indre Mis
sions bogsælgere.
Cand.phil. Niels Løgager Nielsen,
Århus, beskæftiger sig i artiklen:
Blandt faldne Kvinder, med oprettel
sen i 1877 af Magdalenehjemmet i Kø
benhavn og ikke mindst hjemmets før
ste leder, Thora Esche. I hjemmet
skabtes der plads for byens prostituere
de kvinder, og der blev tilbudt dem un
dervisning i husholdning, så de kunne
tage arbejde som tjenestepiger og der
med skabe sig selv et livsgrundlag. Man
savner dog oplagt en stillingtagen til hi
storikeren Tinne Vammens behandling
af samme problem i bogen Rent og
urent. Hovedstadens piger og fruer
1880-1920 (1986), hvor Magdalene
hjemmet sættes ind i en større sammen
hæng.
Stud.theol. Marinus Thygesen, År
hus, viser med artiklen: Indre Missions
fiskerne i Esbjerg, at Indre Mission i
Esbjerg skønt tidligt på færde i 1874,
først op mod århundredskiftet fik fi
skerne med, men da kom de også i stort
omfang. Forfatteren forholder sig til
den opfattelse, at fiskere gennem deres
farefulde arbejde og fiskeriets ejen
domsforhold skulle være særligt dispo
nerede for Indre Mission. Han når dog
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tilsyneladende frem til, at årsagen til
den sene, men stabile fiskertilslutning
til Indre Missions i Esbjerg lå deri, at
disse fiskere rekrutteredes fra de allere
de etablerede indre-missionske sam
fund langs vestkysten ikke mindst fra
de store vækkelsessamfund især i Harboøre og Vorupør, og at tilflytterne og
så bevarede tætte relationer hertil.
Derfor finder Mrinus Tygesen i Esbjerg
de samme organisationsformer med
søndagshvilende fiskeri og det gammel
dags kystfiskeri.
Med en ret informativ artikel af sog
nepræst Hans Peter Nohns, Køben
havn, om Det danske Missionsselskabs
missionsskole 1890-1905, får vi et ind
blik i DMSs missionærers baggrund og
den skoling de gennemgik. Interessant
er det, at det var Indre Missions kritik
af en for bibelkritisk undervisning, der
bevirkede skolens lukning i 1905.
At denne nye serie vil fremme og in
stitutionalisere studier i Indre Mission
historie både i og uden for bevægelsen,
kan der næppe være tvivl om. Dog sy
nes den brede målgruppe ikke at appel
lere til dyberegående undersøgelser.
Men at vi også kan forvente os mere
forpligtende bidrag fra projektet i de
kommende år fremgår af bogens sidste
sider, hvor Vagn Wåhlin skitserer en
større undersøgelse om Indre Missions
skolehistorie. Den forventes at udkom
me i løbet af 1991!
Sidsel Eriksen

Verner Bruhn: Kirkeliv i Esbjerg. Vor
Frelsers kirke i 100 år. (Menigheds
rådet i Vor Frelsers sogn, 1987). 195
s.

I anledning af 100-året for den første
kirke i Esbjerg har det lokale menig
hedsråd udgivet et særdeles smukt fest
skrift, udarbejdet af lokalhistorikeren
Verner Bruhn. Trods titlen ligger bo-
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gens hovedvægt - også kildemæssigt på kirkebygningen og menighedsrådet.
Esbjergensere vil ikke forgæves lede ef
ter detaljer vedrørende kirkens arki
tektur og udsmykning, skiftende præ
ster og funktionærer samt små og store
menighedsrådsanliggender.
Herved
kommer bogen til at give et godt ind
blik i de lokale nedslag af den generelle
folkekirkelige udvikling i perioden - en
udvikling, som forfatteren har et godt
overblik over.
Bogens interesse i videre kredse be
står dog i dens beskrivelse af byens kir
keliv, der altovervejende domineres af
Indre Mission (IM). Mens en righoldig
litteratur omhandler den grundtvigske
bevægelse, har vi først i de senere år
fået videnskabelige undersøgelser af
IM i lokalområder. Det har drejet sig
om udvalgte jyske landsogne, så vi
mangler stadig studier fra byområder.
For Esbjergs vedkommende foreligger
der nu et godt udgangspunkt for et vi
dere arbejde i nærværende bog, der be
skriver IMs mangesidige virke i byen lige fra den daglige bespisning af 500
børn til eget skibsforsikringsselskab.
Særlig værdifuld forekommer redegø
relsen for had/kærlighedsforholdet mel
lem IM og Socialdemokratiet; et for
hold der kaster lys over begge bevægel
sers historie på landsplan i århundre
dets første halvdel.
Blot kunne man have ønsket, at for
fatteren havde søgt at komme mere
bagom de mange aktiviteter til en dybe
re forståelse af miljøet, og at han havde
arbejdet videre med sine ansatser til en
beskrivelse af IM-miljøets sociale basis.
Kurt E. Larsen

Anders Monrad Møller: Jagt og skon
nert. (Falcon, 1988). 273 s.

Bogen er en naturlig fortsættelse af for
fatterens disputats fra 1981 - Fra galeoth til galease. Det gælder så vel ud

styr, lay-out som metodik. Begge bø
gers titler siger noget tidstypisk om de
mest almindelige sejlskibstyper i 17- og
1800årene. Nærværende titel karakteri
serer småskibsfarten fra 1814-64, lige
før dampskibene for alvor masede sig
ind i småskibsfartens århundredgamle
trafikmønster og revolutionerede alt
med faste sejlplaner og sejlads over fle
re af årets måneder.
Det er en sproglig veloplagt forfat
ter, der lægger sine dybtgående under
søgelser frem. I indledningen polemise
rer han således sagligt, men alligevel
muntert ironisk over den tidligere
forsknings behandling af emnet, og når
frem til, at de traditionelle opfattelser
af søfart og handel har været aldeles
misvisende, hvilket skyldes, at streger
ne i dette billede har været sat til papi
ret i København, ofte med inspiration
fra kvarteret omkring Amaliegade, og
derfor set i lyset af den nye tids mange
dampskibsrederier, der netop havde
adresser her.
Til en nytegning af provinsskibsfar
ten benytter Anders Monrad Møller et
kildemateriale, som den tidligere forsk
ning kun i beskedent mål har interes
seret sig for. Det er toldvæsenets arki
ver med toldkopibøger, skibslister og
meget mere. Undervejs lader han sin
forskningsproces’ mange spørgsmål
komme klart til udtryk: hvorfor har
dette eller hint emne ikke været be
handlet tidligere - hvorfor er f.eks. de
danske havnes historie aldrig skrevet
»når materialesituationen for havnene
er forrygende gunstig« - og det er en
karakteristisk detalje. Forfatteren er
særdeles velbevandret i problemstillin
ger og det uhyre kildemateriale - trykt
som utrykt - men denne viden ønsker
han absolut ikke at holde for sig selv,
men øser nturligt ud af den - med op
fordringer om at gå i gang med konkre
te undersøgelser.
Dele af det store kildemateriale har

Anmeldelser og litteraturnyt
været bearbejdet på EDB, og en ny de
taljerigdom af viden om søfart lægges
frem. Det giver imidlertid anledning til
nye spørgsmål. Ganske vist holder for
fatterens tese om, at udviklingen i før
ste halvdel af 1800-årene fandt sted i
provinsen, men billedet af provinsens
søfart må også revideres, for, som for
fatteren siger, »man kan ikke sådan
sætte provinssøfarten på enkle form
ler«. (s. 245).
Skildringen af periodens strukturæn
dringer, overgang til stadig større skibs
typer, nye rederforhold, omlægning af
udenrigsfarten til stadig længere farter,
fragternes art og sammensætning og he
le besejlingsmønstret er alt i alt et op
gør med det i indledningen påviste »københavneri« - at vi så i provinsen - År
hus, får at høre, at forholdene her var
atypiske for provinsen, fordi byen led
af storbydrømme og søgte at »følge ho
vedstaden i lyst som i nød« - må vi så
desværre leve med. (s. 231).
Bogen er spændende - ikke blot som
et stykke søfartshistorie, men også for
di forfatteren evner at se dette fæno
men i et samspil med det omgivende
samfund og hele den erhvervsøkonomi
ske udvikling og hastige omlægning.
Bogen er naturligvis velillustreret, så
derfor er det en skam, at nogle af de
velvalgte billeder er blevet vel mørke.
Man må håbe, at mange læsere finder
vej til denne spændende fremstilling,
og samtidig ønske, at forfatteren må
finde tid til at fortsætte sit arbejde og få
afviklet sejlskibstiden i dansk søfart.
Henrik Fode

Søens folk, Beretninger fra århundred
skiftet Fyrbøder og maskinmester
bd. 4. Skibskok og messedreng bd.
5. Sejlskibskaptajn bd. 6. Skibsfører
og skipper bd. 7. (Christian Ejlers

Forlag, 1986-88). 253 s., 229 s., 275
s. og 247 s.
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Det var Nationalmuseet, der oprindelig
søsatte det store 8 binds projekt »Søens
folk«, men måtte opgive det af »struk
turelle grunde«. Det er derfor lykke
ligt, at Christian Ejlers Forlag kunne
overtage den videre udgivelse af det
fornemme værk, der var kommet til
bind 4.
Mens de første bind handlede om
dæksbesætningerne går bind 4 ned i
maskinen til fyrbødere og maskinfolk,
og bind 5 bringer beretninger fra kokke
og opvartere, mens bind 6 når helt op
til sejlskibskaptajnerne. Bind 7 går at
ter en smule ned i hierarkiet til skibsfø
rere og skippere i de små og mindste
sejlfartøjer med bla. en beretning om
en sejlende malermester, der fra sin
sejljolle om sommeren betjente kunder
i smålandsfarvandet.
Beretningerne giver et levende ind
tryk af det gamle hierarkiske system
om bord med sejlskibskaptajnen som
patriarken, hvor hans ord var lov. To
store beretninger fylder bindet. Det er
Bertel Clausen Jensens og ikke mindst
det spændende indhold i Christian
Aabergs optegnelser, der giver ind
hold. Sidstnævnte førte de helt store
sejlskibe frem til den tid, da det hele
var forbi, sidst for franske rederiinter
esser. Livet på »Suzanne« rummer der
for mange tankevækkende detaljer om
sejlskibsfartens slutfase.
Bindene er naturligvis opbygget på
samme vis, hvorfor det er svært at
fremdrage særlige eksempler, for ind
holdet er uhyre broget lige fra rømnin
ger i New Yorks havn fra Atlanterhavsdamperne over besværlige og farlige
maskinreparationer under vanskelige
forhold til unge søfolks første besøg på
bordel eller blot de helt hjemlige stil
færdige korte beretninger om livet på
de små pæreskuder og prisdannelsen i
København på halvrådne gråpærer.
Der er kort sagt læsning for enhver og så er bøgerne i et meget fint udstyr
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med ofte særdeles velvalgte billeder.
For den, der ikke er »søstærk« findes
der bag i bindene et kortfattet leksikon
med de mest nødvendige maritime ud
tryk.
Henrik Fode

Søren Thirslund: Træk af navigationens
historie I. (Handels- og Søfartsmu
seet på Kronborg, 1987). 72 s.

Det er et spændende og centalt emne,
denne lille serie tager op. Der findes
nemlig ikke meget, der systematisk og i
et let forståeligt sprog fortæller om,
hvordan den søfarende orienterede sig
på havet fra fortid til nutid. Der er
planlagt tre bind, hvoraf nærværende
dækker fra oldtiden til ca. 1530. Bind II
følger tiden frem til ca. 1850, mens III.
bind går op til vor egen tid.
Den lille bog er velskrevet og veldis
poneret, og så fremstår den i et meget
vellykket lay-out, udarbejdet af Jens
Lorentzen, så tekst og illustration for
alvor arbejder sammen. Og det er vig
tigt, da emnet kan være særdeles van
skeligt at fremstille forståeligt for den
mindre søfartskyndige. Der ses derfor
med forventning frem til de følgende to
bind.
Henrik Fode

Bente Rosenbeck: Kvindekøn. Den
moderne kvindeligheds historie
1880-1980. (Gyldendal, 1987). 354

s. ill.
Det er en fantastisk fascinerende, inspi
rerende, grænseoverskridende og oprø
rende bog, hvor nyt og gammelt stof
om kvinder som objekt og subjekt gan
ske utraditionelt er sat sammen.
Hovedtesen er, at kvindelighed hver
ken er et socialt, biologisk, videnskabe
ligt eller politisk spørgsmål, men har til

forskellige tider været opfattet som væ
rende det ene, andet, tredie eller fjer
de. Bente Rosenbeck, som er ansat ved
Københavns Universitet, disponerer sit
store stof i princippet hårdhændet, men
der er grænseoverskridninger. Bogen
falder i fire dele, den første vil gøre
usynlige kvinder synlige, ved først at
sammenholde de generelle statistiske
oplysninger med Bente R’s egne ek
semplificerende formødres. Derefter
fremsætter forfatteren sin hovedtese og
begynder at beskrive kvinden og hen
des krop med tilhørende emner fra me
dicinen, psykologien m.m. Anden del
af bogen handler ligeledes om disse em
ner, der samtidig bliver historiseret.
Trediedelen beskæftiger sig med kvin
dens - påduttede - to hovedfunktioner
moderskabets og hustruens. Også disse
temaer bliver behandlet historisk. Bo
gen afsluttes med kvindebevægelsens
mål, resultater og ønsker. Hvert kapitel
har korresponderende litteraturafsnit,
der dog desværre er ukommenteret.
Bogen er fascinerende og grænse
overskridende, fordi Bente R. prøver
at historisere kvindebevægelsens mang
foldige og ligeledes grænseoverskriden
de emner, men det er svært at få kvin
debevægelsen og historien under én
hat, da forfatteren ser for meget gen
nem ideologiske briller - et fænomen,
som vist altid er den største fælde ved
historieskrivningen. Særligt iøjnefal
dende er det i de mange og lange afsnit
om kvindens køn. Jeg har aldrig forstå
et den del af kvindebevægelsen, der er
imod at kvindekroppen blev genstand
for medicinsk forskning. For hvor har
denne forskning da hjulpet mange
kvinder sidenhen. Gynækologiens ned
vurdering hænger nok sammen med, at
det dengang var det andet køn, der
gjorde sig klog på kvindens biologi.
Samtidig legitimerede lægerne patriar
katet, hvad der jo delvis er rigtigt nok.
Det skal kort skitseres og kommente-
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res. Patriarkatet i det ældre samfund
sørgede for et socialt komplementeren
de kønsrollemønster, der mht. kvinden
betød husbond- og børnepasning, som
lægerne så biologiserede i en tid, hvor
industrialismen ellers trak grænsepæle
ne op for kønnene. Staten havde stadig
brug for denne komplementerende
kvindeopfattelse (staten var jo mandestyret og havde intet behov for »offent
liggjorte« kvinder). Da arbejdsmarke
det i 1960’erne fik brug for kvinderne,
gik der politik i kvindespørgsmålet,
hvor efterkrigsdøtrene trak kvinden ud
af privatsfæren. - Jeg har altid haft lidt
svært ved at opfatte kvindeligheden og
kønsroller i forbindelse med fordelin
gen af arbejdet i de ældre samfund som
et socialt spørgsmål. Jeg vil mene, hvor
forrædderisk det end lyder, at det ligesåvel var biologisk bestemt. Hvordan
vil man ellers forklare, at man nu i
mange efterkrigsdøtres hjem, hvor der
ikke køres efter millimeterdemokrati,
men hvor begge parter forlængst er emanciperet, arbejder i princippet stort
set med den samme traditionelle rolle
fordeling - den er nu engang det mest
praktiske. Der er selvfølgelig den for
skel, at hjemmearbejdet før alene tilfældt konen, mens det nu bliver gjort
efter de mest praktiske forhold, med de
skønne grænseoverskridninger ved
f.eks. børneopdragelsen.
Det er svært på få linjer at skulle an
melde dette så vidtfavnende værk, som
prøver at historisere så meget som
overhovedet muligt af kvindekønnets
mangeartede forhold: fra emner som
krop, husmoder, moder til børnehaver,
legetøj og meget mere. Mange af em
nerne er ikke blevet behandlet før eller
kun på en helt anden måde. Meget er
altså pionerarbejde og kan derfor indi
mellem godt bære lidt præg af dilettan
tisme eller hastværk. Når Bente Rosenbeck for eksempel gennemgår den ikke
- hjemlige børnepasningshistorie, så
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nævner hun ikke det 19. århundredes
småbømsskoler, hvor ældre enlige
kvinder faktisk passede (2) 4-8 årige
børn og gav dem præliminær undervis
ning.
Alt i alt synes jeg, at det er impone
rende, hvad Bente Rosenbeck har for
mået at sammentænke og historicere.
Som jeg sagde indledningsvis, er det en
fascinerende, grænseoverskridende og
oprørende bog, kun det sidste står vist
for min egen regning, da jeg som faghi
storiker med ikke helt så stærke femini
stiske briller langtfra er enig med for
fatteren - som det nok er fremgået. Så savner jeg også et afsnit om »efterkrigsdøtrenes« døtre, der nu står med
studenterhuer og tager stilling til deres
(for)mødres bedrifter og har deres egne
mål og ønsker.
Gerda Bonderup

Johanne Maria Jensen (red.): Da kvin
desagen dukkede op. Kvinden og
Samfundet
1885-1930.
(April,

1987). 208 s., ill. 168,- kr.

Bogen er et lidt forsinket festskrift til
100-års jubilæet for Dansk Kvindesam
fundets blad »Kvinden og Samfundet«.
Det er det eneste kvindeblad i verden,
der siden 1885 er udkommet uafbrudt
og med samme titel. Redaktøren, som
er cand. comm., havde til 100 års jubi
læet i 1985 lavet en udstilling, og har nu
samlet tingene dvs. mest artikler og an
noncer fra bladene. Desværre har man
ikke gjort rede for udgiverprincip
perne.
J. M. J. har kædet mange forskellige
artikler sammen både ved at ordne dem
under fire hovedemner og ved at knytte
kommenterende tekst til. Emnerne er
de mest brændende i kvindesagens hi
storie, nemlig kvinders valgret, kvin
ders erhverv, familie og moderskab
samt kønsroller og sexualitet. Artikler-
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ne er naturligt nok ordnet kronologisk
under hvert emne. Mange fine billeder
og tegninger gør dem endu mere illu
strative. Den sammenknyttende tekst
prøver så at trække hovedlinjerne op,
som under hele perioden og stadigvæk
er baseret på den polariserede hold
ning: skal kvindens arbejde og livsform
ligestilles med mandens eller opfattes
som komplementerende og dermed li
geværdige.
Gerda Bonderup

Adda Hilden: Skal jeg sætte min datter i
skole? Pigeopdragelse i 1800-tallets
midte. (Modtryk, 1987). 96 s. ill.

95,- kr.

Denne lille bogs kerne er en pjece med
samme titel affattet af digteren, forfat
teren, samfundsdebattøren og tidsskriftredaktøren Athalie Schwartz.
Svaret på pjecens spørgsmål er »ja«.
Adda Hilden, der er forskningsstipen
diat ved Danmarks Lærerhøjskole, vil
med denne genudgivelse »belyse en pi
gesocialisationstradition, der var meget
langlivet, og som vel kan tænkes at lig
ge bag mange pigers opdragelse langt
ind i dette århundrede« (s. 5).
Adda Hildens målgruppe er primært
gymnasie- og HF-studerende. Derfor
har hun indledt bogen med et kort rids
over dansk skolehistorie fra reforma
tionen til dette århundrede. Derefter
følger en lille biografi af Athalie
Schwarz. Kernen er som sagt selve pje
cen, og bogen afsluttes med en kom
menteret bibliografi, der er tredelt: At
halie Schwarz’ egne værker, samtidens
større debatindlæg og til sidst bøger om
A.S. Usædvanligt og for en provinsbo
forbavsende er, at bibliografien udover
de almindelige oplysninger også inde
holder katalogsignaturen fra Det kon
gelige Biblioteks seddelregistratur.

Meget nyttigt for målgruppen er bo
gens introducerende del, den har dog
den ulempe, at Adda Hilden for at få
alle facetter med tit sætter kronologien
ud af kraft. Da det drejer sig om mange
små og forskellige emner, medfører det
et noget kalejdoskopisk indtryk. Også
har der desværre indsneget sig nogle
unøjagtigheder, som s. 25 »Efter
1859... fik almuelærerinder ret til at be
styre borgerpigeskoler...«. Vel er dette
rigtigt, men det epokegørende er jo, at
man først med 1859-loven overhovedet
tillod kvinder at blive uddannet som al
mueskolelærerinde .
Afsnittet om Athalie Schwartz er
meget fint og åbner læserens øjne for
hendes hovedproblem: at hun nemlig
på den ene side var imod den borgerli
ge norm for piger - renlighed, kyskhed,
underdanighed osv. - som skuespiller
inden J. L. Heiberg bl.a. gjorde sig til
talskvinde for. Og at Athalie Schwartz
på den anden side også var imod kvin
deemancipationen i den form, som da
tidens kvindeforkæmpere med Nathalie
Zahle og Mathilde Fibiger i spidsen gav
udtryk for. Dette dilemma er også
A. Schwartz’ pjeces hovedproblem, og
læseren bliver med en gennemkommenteret udgave gjort fortrolig med
svaret: man skal under alle omstændig
heder sætte sin pige - selv i en middel
mådig skole, hvis ikke andet findes for at give hende nogle boglige kund
skaber. For på den måde opdrages pi
gen både til en samfundsnyttig og selv
stændigt tænkende borger og, da hun i
hjemmet lærer af sin moder, til en for
sin senere gemal hengiven hustru. Dermed har A. S. gjort sig til modstan
der af de fleste, men hendes ideer fik
betydning for senere skolereformer.
Adda Hildens lille bog vil sikkert
vække de (kvindelige) elevers interes
se, og de mange - for mig at se lidt
utidige - hits til vores samfunds man-
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gelfuldhed mht. kvindespørgsmålene,
skal måske kun forstås som udfordring
for de unge til forstærket engagement.
Gerda Bonderup

Niels Hemmingsen: Vejledning i ægte
skabssager 1572. Udg. af Richard
Mott (Øresund, 1987), 167 s. ill.,
180,- kr.
Niels Hemmingsen var efterreformationstidens førende teolog i Danmark.
Han var professor ved det teologiske
fakultet og forfattede en lang række
værker med teologiske og filkosofiske
emner. I 1572 skrev han ikke færre end
to bøger om ægteskab, en på dansk og
en på latin. De to bøger er dog ikke
hinandens oversættelser, de dækker
slet ikke hinanden (s. 5), derfor har Ri
chard Mott oversat den latinske versi
on, og det er nu efter over 400 år den
eneste danske udgave.
Richard Mott indleder bogen med
nogle samtidshistoriske og filologiske
kommentarer. Dernæst følger oversæt
telsen af Niels Hemmingsens bog, som
RM for overskuelighedens skyld har
inddelt i 447 afsnit. Bogen afsluttes
med nogle yderligere forklarende
noter.
Det er for den moderne læser en
pragtfuld og sjov tekst om ægteskabet
og dets eventuelle ophævelse, men for
datiden var det et yderst påkrævet re
gelsæt. For efter reformationen herske
de der stor usikkerhed om, hvor meget
af den kanoniske ret der stadig stod ved
magt. Særlig usikre var reglerne om
kring ægteskabet, der jo i den katolske
kirke bliver opfattet som et sakramen
te. Kun få år efter reformationen havde
man indført de såkaldte tamperretter,
der skulle tage sig af ægteskabs- og hor
sager. Det er dommerne på disse tam
perretter Niels Hemmingsen vil hjælpe
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med sin bog. Disse dommere var ikke
en gruppe præster, som Richard Mott
mener i sin indledning, det var både
domkapitlet og kongens befalingsmand
i stiftet den senere stiftamtmand (og
evt. andre verdslige topembedsmænd).
Som sagt er det en sjov og i lange
passager spændende bog, kun den
yderst omhyggelige udredning af slægt
skabsgrader kan virke dræbende for
den moderne læser, derfor foreslår
R. Mott også at den kan springes over.
- Dengang var det dog vigtigt at få hold
på disse grader, da det var forbudt at
gifte sig med en fra tredie hhv. femte
led.
R. Mott har oversat bogen til moder
ne og letlæst dansk, han prøver heldig
vis ikke sprogligt at genspejle 1500-tallet. Men det irriterede mig dog lidt, at
R. Mott for det meste bruger ordet
»forlovelse«, når man normalt bruger
»trolovelse«, når der tales om datidens
første alvorlige ægteskabsløfte, hvor
vidner og tit også præsten var til stede.
Det »nymodens« begreb forlovelse
dækker ikke rigtigt dette indhold.
Gerda Bonderup

Birgit Sawyer & Anita Göransson
(red.): Manlige strukturer og kvin
delige strategier. En bok till Gunhild
Kyle. December 1987 (Historiska in

stitutionen, Göteborg, 1987), 341 s.
ill.
Bogen er et festskrift til Gunhild Kyle,
den første kvindelige nordiske profes
sor i kvindehistorie, der er for resten
siden kun kommet en medsøsterlig
kvindehistorisk professor til, nemlig
Ida Blom i Bergen. Gunhild Kyle er
lige blevet pensioneret efter et pioner
liv: Hun er en af de få kvinder i den
generation, der var hustru, moder og
forsker, og hun valgte at tidsadskille de
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to funktioner: Først familie og noget
gymnasiearbejde siden - da børnene
var store - det videnskabelige arbejde
(Louise Tilly og Ingeborg Weber-Kellermann gjorde det samme). I min ge
neration er vi allerede flere, og vi valg
te om muligt at gøre begge dele - også
da børnene var små - med masser af
kompromisser og kronisk dårlig samvit
tighed over for børnene og instituttet til
følge, mens de unge kvindeforskere nu
for en stor dels vedkommende fravæl
ger børnene.
Festskriftredaktionen har bedt 21
nordiske kvindelige kvindeforskere
(heriblandt kun en dansk) om et bi
drag. De indkomne artikler blev struk
tureret efter følgende fire hovedemner
1. Gunhild
og
kvindehistorien,
2. ejendom og forsorg, 3. lønarbejde
og familieansvar og 4. ideologier om
underordning. Med andre ord samfun
dets »mandligestrukturer« og »kvinder
nes strategimuligheder«. Mange artik
ler er små case studies, flere er cause
rier over forskellige emner, det er ble
vet til både skidt og kanel, som det jo
normalt er tilfældet ved festskrifter.
Gerda Bonderup

Erik Nørgaard: Da Bedstemor gik i
vandet (Holkenfeldts forlag, 1987).
125 s.
Erik Nørgaard har i snart mange år dyr
ket kulturhistorien i overdådigt illustre
rede bøger og ofte de sider af den, som
giver anledning til brug af mere eller
mindre pikante billeder, som igen giver
læseren anledning til en »moderne« ho
vedrysten over forgangne tiders kom
plicerede opfattelse af kønsmoralen.
Nørgaard er god til at finde billeder,
virkelig god - i den foreliggende bog
også adskillige udenlandske - og der
må ligge et enormt bladearbejde bag
hans samlinger. Selve teksten er ret

kort og består for en dels vedkommen
de af iagttagelser, han har gjort under
indsamlingsarbejdet og med speciel fo
kus på det med tiden mere og mere af
klædte kvindelegemes funktion som
»offer« for nysgerrige gentlemen. En
slags historie er det vel, og det er en
morsom bog.
Finn H. Lauridsen

Mylius Erichsen og Steen Steensen Bli
cher. Genoptryk af »Steen Blicher
og Heden« fra Mylius Erichsen:
»Den jydske Hede før og nu« 1903.

Med tegninger af Valdemar Neiiendam. Udgivet af Blicher-selskabet.
Indledninger ved Felix Nørgaard og
H. P. Rohde. Billedvalg: H. P. Roh
de. (Poul Kristensens forlag, 1987).
92 s.

Forfatteren og polarforskeren L. Myli
us Erichsen huskes vel i dag kun, fordi
hans død i november 1907 i det nordøstgrønlandske øde stadig er et uopkla
ret mysterium, som helt fra Ejnar Mikkelsens undersøgelsesekspedition kort
før 1. Verdenskrig har optaget og fasci
neret mange. Allerede før han begynd
te at interessere sig for Grønland, hav
de Mylius udgivet nogle fortællinger
med emner fra Vestjylland, og i
1890’eme gennemvandrede han sam
men med maleren Valdemar Niiendam
den jyske hede. Turen blev til den store
bog »Den jyske hede før og nu«, illu
streret med 175 tegninger af Niiendam
og tilegnet »hedens digter« og »hedens
opdyrker«, dvs. Blicher og Dalgas. Bo
gens hovedafsnit var »Steen Blicher og
heden«, og da den kun yderst sjældent
udbydes og måske i dag kun er læselig
for specielt interesserede, har Blicher
selskabet fået den gode ide at genudgi
ve den del, der behandler digterens liv
og skæbne. Mylius opbyggede sin skil
dring på basis af samtaler med folk,
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som havde kendt Blicher eller stået no
gen nær, som havde kendt ham. Det er
journalistisk dygtigt gjort, og det blev
til et levende ind i mellem medrivende
billede, som mere afmaler person og liv
end kunstneren. Scoop’et var en samta
le med Francisco, Blichers femte søn
(og ikke næstældste, som Nørgaard
skriver i indledningen). Francisco hav
de været lærer, og Mylius fandt ham i
Søvind ved Horsens. Han fortæller
jævnt og ligetil om hjemmet og foræld
rene uden, som det synes, at have me
gen forståelse for faderens format som
digter.
Finn H. Lauridsen

Ingeborg Stuckenberg: Korte Breve fra
en lang Reise. Udg. af John Kousgård Sørensen. (Museum Tusculanums Forlag, 1986). 71 s., 85,40 kr.
»Du ... foer selv vild i Veduskoven
(troldskoven) og fandt aldrig vejen
hjem« skrev Johannes Jørgensen man
ge år efter Ingeborg Stuckenbergs død.
Her foreligger Ingeborgs egen skildring
af sin færd gennem troldskoven mod sit
tragiske endeligt.

Manuskriptet består af »Korte breve
fra en lang rejse«, som stammer fra rej
sen til New Zealand, samt fire breve
hjem til familien efter ankomsten. Det
hele er fundet i skunken under taget til
en villa, der har tilhørt filologen Johs.
Brøndum-Nielsen. Sandsynligvis, skri
ver udgiveren, har papirerne ligget i det
»skrin«, som blev sendt hjem til søste
ren Agnes Schwartz efter Ingeborgs
død i august 1904. Tekstkritikken viser,
at rejsemanuskriptet er blevet til i sam
arbejde mellem Ingeborg og hendes
kæreste og medrejsende, slotsgartner
Hans Madsen. Sandsynligvis er der tale
om en rejsekorrespondance, der var
tænkt offentliggjort i et dagblad. Skil
dringen er kendetegnet ved en person
lig stil, og fremstillingen af rejseforløb
og -liv er fængslende.
»Bjergene er blå, og himlen er det,
men solen skinner over tusind strande
de, skuffede håb«, skriver hun mod
slutningen af beretningen om New
Zealand. Selv prøvede hun, skulle det
vise sig, »en sidste hasard for livet og
lykken«. Hasard var og blev det. Inge
borg forlod - trods alt - for meget.
Ib Gejl

HISTORIEVIDENSKAB
Nyere dansk historieforskning. Bind 2.

Udg. af Dansk historiografisk pro
jektgruppe. (Københavns Universi
tet, 1982). 212 s.
Mens vi venter på hovedværket fra
Dansk historiografisk projektgruppe
om den danske historieskrivning i de
sidste 200 år, som skulle være under
fremskreden udarbejdelse, skal her
kort anmeldes et af gruppens forbere
dende arbejder. Bindet indeholder to
afhandlinger, begge af historiografisk

karakter og indgivet som specialer ved
Københavns Universitet. Den ene af
Ole Lønhart: »Aage Friis. En historio
grafisk analyse«. Den anden af Henrik
Poulsen: »Erik Amps syntesedannelse
1909-1921 og den »socialhistoriske tra
dition««.
Det er væsentlige og for en stor del
uopdyrkede områder af den danske hi
storieskrivning, de to historiestuderen
de har sat sig for at belyse, men også
tunge sager for så unge folk. Uanset en
imponerende belæsthed, hvad de om-
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fattende og i sig selv værdifulde littera
turlister vidner om, må de to afhandlin
ger henføres til kategorien »lovende
øvelser«. Bedst skrevet og mest over
bevisende virker analysen af Aage
Friis, mens Arup-afhandlingens mange
gode iagttagelser især ville have vundet
ved en længere »fordøjelse«.
Positivt bidrager bogen til en bedre
forståelse af det danske historiske kli
ma i de såkaldte gennembrudsår. Den
klare positivistiske sommer efter år
hundredskiftet, som man har talt om,
var mere broget og mangfoldig end som
så. Arup var vel den, der kom nærmest
til den klassiske positivisme, mens der
for de fleste andre af generationen var
tale om en mere eller mindre alvorlig
flirt med retningen uden etablering af
varige forhold. Givende er også diskus
sionen af den næsten paradoksale
kendsgerning, at to så forskellige per
soner som Friis og Arup kunne høre til
den samme radikale historikergruppe
og rummes i det samme radikale parti.
Man får endvidere et plausibelt bud på,
hvorfor der opstod et så bittert modsæt
ningsforhold mellem de to professor
kolleger.

Metodisk bygger arbejderne på det
af J.H.Tiemroth foreslåede begrebs
apparat, bestående af 3 »syn« og
(mindst) 3 »positivismer«. Den analy
serede historikers holdningsbaggrund
søges inddelt i et virkelighedssyn, et hi
storiesyn og et videnskabssyn, og inden
for dette sidste skulle positivismen kun
ne vise sig som kildepositivisme, klas
sisk positivisme og kendsgerningsposi
tivisme.
Af de to »treheder« forekommer mig
»synene« at være de mest frugtbare,
idet de sætter udmærket struktur på
forholdet mellem historikeren som
menneske og hans eller hendes måde at
drive videnskab på. »Positivismerne«
synes derimod mere at forvirre end for
klare. Når Aage Friis efter til overmål
at være bestemt som idealist og herme
neutiker af tysk skole bliver udnævnt til
kendsgerningspositivist (bl.a. s. 76),
når Kr. Erslev kan kaldes klassisk posi
tivist i sit syn på forskningen og kends
gerningspositivist i sin opfattelse af hi
storieskrivningen (s. 92), så må man
vist sige, at det sætter spørgsmålstegn
ved systemets brugbarhed.
Harry Christensen

HÅNDBØGER OG HJÆLPEVIDENSKABER
Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra
Danmark til og med år 1920 I-II.

Udgivet af Landsudvalget for ind
samling af fotografier og dokumen
tarfilm. (Bibliotekscentralens for
lag, 1986). 924 s., 947,30 kr.
Ochsners centrale opslagsværk forelig
ger nu i 3. udgave, ført frem fra 1900 til
1920. Den første kom i 1956 i ét bind,
anden i 1969 i to bind. Denne er også i
to bind, men udvidet med hele 1300
navne i forhold til 1969-udgaven, i alt
ca. 4.000. Foruden fortegnelsen over

danske fotografer er der registre over
amatører af særlig betydning, uden
landske fotografer i Danmark med bi
lande, danske fotografer med kendt
virke i udlandet, emigrerede danske fo
tografer med ukendt virke i udlandet
og fotografer, hvis optagelser som ind
klæbede fotos illustrerer danske eller
Danmark omhandlende bøger. Des
uden stedregistre over amter og byer
samt over enkelte lokaliteter, de sidste
med fotograferens navne, en uundvær
lig indgang til mange undersøgelser.
Indholdsfortegnelse og samtlige præ-
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sentationstekster til de enkelte afsnit er
oversat til engelsk, tysk og fransk. Som
noget nyt har Ochsner vedføjet en kort
oversigt (to sider) over fotografiens før
ste år i Danmark samt 80 sider med ek
sempler på fotografier fra 1840-1920.
De er faktisk - de fleste af dem - frem
ragende, men noget sorte i gengivelsen.
Værket er naturligvis i første række
tænkt som et hjælpemiddel til tids- og
stedfæstelse af de omfattende billedsamlinger, der ligger rundt omkring på
arkiver og museer. Men det kan nu og
så bruges til meget andet: personalhi
storie, lokalhistorie, dragthistorie, ar
kitekturhistorie, fotografihistorie osv.
Med alt dette in mente er det lidt en
skam, at det skal koste hele 947,30 kr.
Det er dog nok vilkårene, når der skal
påregnes et forholdsvis beskedent salg.
I forordet beder Ochsner om, at
eventuelle rettelser og andre bemærk
ninger indsendes til Det kgl. Biblioteks
kort- og billedafdeling. Der er småfejl andet ville være utroligt i en sådan
vrimmel af oplysninger. Men noget vil
le nu have kunnet klares, hvis man hav
de sendt lister ud til de lokalhistoriske
arkiver. Mange af disse har mange for
mer for registreringer - også af aviser og en sådan henvendelse havde været
overkommelig. Med 3. udgave spørger
man naturligt, om det er muligt at fort
sætte efter 1920? Det ligger jo allerede
langt tilbage. Bliver materialet for om
fattende?
Finn H. Lauridsen

Lene Helsing og Pia Øllgaard: Danske
dagblade og udklip i offentlige sam
linger. (Danmarks Biblioteksskole,

1986). 103 s., 39,25 kr.

Igen er der publiceret en af de utroligt
nyttige specialeopgaver fra Biblioteks
skolen.
Definitionen på dagblade i denne
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sammenhæng er, at det er publikatio
ner, som købes i abonnement eller løs
salg. Det vil altså sige, at distrikts- og
lokalbladenes brogede verden er und
taget, og godt det samme.
Resultatet er blevet en indføring i
udklipssamlingerne på biblioteker, ar
kiver og bladhuse. Blandt bilagene er
således en fortegnelse over udklipsarki
verne på selv små dagblade.
Ib Gejl

Kolding studenter indtil 1856. Udarbej
det af Aksel Nellemann og Knud
Moseholm. (Kolding, 1988). 400 s.

I tilslutning til 2 tidligere værker om
Kolding-studenter (1885-1934 og 19351959) behandler denne bog studenter
fra Koldings første skole, »Latinsko
len«, som blev oprettet i følge kirkeordinansen af 1537 og nedlagt i 1856.
Bogen indeholder ikke bare en for
tegnelse over studenterne - så vidt det
har været muligt at finde frem til dem men også mange andre nyttige oplys
ninger. Således 2 indledninger, hvoraf
den første gør rede for kildegrundlag
og målsætning, den anden bringer stati
stiske oplysninger vedrørende Koldingstudenterne, for eksempel fædres livs
stilling, egen livsstilling osv. Det frem
går heraf, at en betydelig del var præ
stesønner, ligesom mange selv blev
præster, hvilket naturligvis ikke er
overraskende.
Dernæst følger før studenterforteg
nelsen en ordbog og en forkortelsesli
ste. Der er i virkeligheden to fortegnel
ser: en, der er ordnet kronologisk efter
dimissionsår, og derefter en alfabetisk
med vedføjede personalhistoriske data
- i alt 462 numre.
Der er mere: stamlister - i alt 11 over slægter med mange elever i latin
skolen, tillæg over mulige og udmeldte
elever - i alt 33 - samt - naturligvis i så
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grundig en oversigt - et personregister.
Med denne oversigt har alle, der er
interesseret i Kolding, personal-, kirkeog skolehistorie, fået et godt og grun
digt hjælpemiddel.
Tove Elklit

Tove Svendsen: Arbejderbevægelsens
udgivelser fra 1871-1919. En biblio
grafi. (ABAs bibliografiske serie 4.
Arbejderbevægelsens Bibliotek og
Arkiv, 1987). 79 s., 66 kr.

Tove Svendsens bibliografi er endnu et
eksempel på de mange nyttige special
bibliografier, der udarbejdes ved Dan
marks Biblioteksskole. Interesserede i
arbejderbevægelsens tidlige udgivelser
spares herved for en lang og sej vej
gennem Dansk Bogfortegnelse, Dansk
historisk bibliografi osv. Det er en
overskuelig lille bibliografi med et godt
indgangsapparat.
Tove Elklit

Harald Ilsøe: 555 danske Selvbiografier
og Erindringer. En kronologisk fø
rer med referater til trykte selvbio
grafier forfattet af personer født før
1790. (Det danske Sprog- og Litte

raturselskab. C. A. Reitzels Forlag,
1987). 274 s., 244 kr.
I en tid, hvor mentalitets- og bevidst
hedshistorie er i høj kurs, er en vigtig
gruppe kilder erindringer, selvbiogra
fier og lignende. Denne kronologiske
fører registrerer som titlen siger 555
selvbiografier af personer født før 1790.
Som håndbog betragtet er den grundig
og overskuelig med præsentation af de
forskellige typer af biografier og et
glimrende indgangsapparat.
Tove Elklit

Ingeborg Cock-Clausen: Tekstilprøver
fra danske arkiver og museer 17501975. (Borgen, 1987). 570 s.

Knap 50 sider indledning fører frem til
den godt 500 sider store registrant. Den
er opbygget topografisk med de moder
ne amtsgrænser, som bærende geogra
fisk enhed.
Det er et kæmpe arbejde, der her er
lagt frem. Arkiver, museer og institu
tioner i bredeste forstand og af enhver
art er opsøgt for at finde oplysninger
om bevarede tekstilprøver. Ikke nok
med det, men hver eneste samling er
beskrevet efter et ensartet mønster,
med »genstand, materiale, beskrivelse,
bemærkninger og litteratur«, som de
vigtigste overskrifter. Adskillige gange
suppleres teksten af meget fine fotogra
fiske gengivelser, ikke blot i sort/hvid,
men næsten lige så ofte i en meget for
nem farvegengivelse, der er så skarp, at
læseren ikke blot næsten får lyst til at
røre ved stofprøverne, men endog på
det nærmeste kan tælle tråde.
Det er denne registrant, der er det
bærende i bogen, og i indledningen re
degør forfatteren for sin arbejdsmeto
de, og her fremgår det desværre klart,
at hendes tilgangsvinkel er materiel.
Hun søger således ikke om bag landar
kivernes samlinger af tekstilprøver fra
toldarkiverne, forstået sådan, at hun
ikke søger at klarlægge, på hvilket ad
ministrativt grundlag, de er blevet til.
Var hun gået til lovstoffet - eller blot til
Axel Nielsen (red), Industriens historie
i Danmark - der desværre ikke er
nævnt i litteraturlisten - ville forfatte
ren i bd III,2. halvbind i kapitel II pp.
15-128 direkte se, at kravet til stemp
ling ikke er fra 1831, som det anføres i
indledningen s. 20, men går tilbage til
1812 og 1814. Landsarkivernes værdi
fulde toldregistraturer burde i sig selv
også nok have skabt en vis mistanke
om, at noget var galt, for flere af proto-
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kollerne er ældre end indledningens be
mærkninger lader formode. Det gælder
også samlingen fra Stubbekøbing,
hvorfra der i bogen bringes fine illustra
tioner (p. 137), og hvor det anføres,
som i landsarkivets registratur, at pro
tokollen er fra 1828.
Selvfølgelig er det let at kritisere og
bemærke sådanne inkonsekvenser og
helt overse de mange år, der er benyt
tet på arbejdet. Det fremgår imidlertid
helt klart, at forfatteren hurtigt er ble
vet klar over det enorme materiale, der
netop ligger i de offentlige arkiver, og
hurtigt har måttet indskrænke sine un
dersøgelser her til stikprøver.
Omvendt er det nyttigt for arkiverne
at have haft besøg af en kyndig tekstil
historiker, der endog anfører bemærk
ninger om tekstilprøvernes bevarings
tilstand. Vi hører således, at der er en

kelte mølhuller i materialet fra Filtfa
brikken Norden, hvis arkiv ligger i Er
hvervsarkivet, at andre tekstilprøver er
krøllede, mens andre igen er snavsede
og støvede og enkelte noget medtaget.
Om Landhusholdningsselskabets klæ
deprøver hedder det, at tilstanden er
god, men at der tilrådes forsigtighed
med prøverne, da de er små og let løs
ner sig fra papiret.
Det er kort og godt et imponerende
værk og en værdifuld registrant, der her
er fremlagt til brug ikke blot for tekstil
forskere, men også for lokalhistorikere
eller blot historikere, der interesserer
sig for lokale produktionsforhold. Vær
difuld er den også, fordi registranten
kan være med til at skåne de skrøbelige
gamle prøver.
Henrik Fode

NORDEN
Anders Florén: Disciplinering och
konflikt. Den sociale organisering
av arbetet. Jäders Bruk 1640-1750.
(Studia Histórica Upsaliensia 147,
Uppsala 1987). 260 s.
Der ligger masser af spændende histo
rie skjult i de svenske bruksarkiver. I
de senere år har de ældre former for
organisering af arbejdet på de svenske
jembruk været underkastet fornyet
forskning, og resultatet er bl.a. blevet
en række disputatser, der har interes
seret sig for begrebet »protoindustrialisme«, der netop har særlig gode betin
gelser for at kunne studeres i de beva
rede bruksarkiver. Nærværende af
handling samler sig om Jäders Bruk i
nærheden af Arboga.
Der rejses en lang række centrale
spørgsmål. Var »arbejderen« bonde el
ler smed, var arbejdspladsen et land

brug eller en våbenvirksomhed. Hvor
kom råvarerne fra, hvordan blev disse
financieret, eller hvordan forplantede
konjunkturudviklingen sig fra krig til
fred og omvendt ned på bruksniveau.
Spørgsmålene serveres systematisk, så
dan som det er sædvane med svenske
disputatser næsten efter et skema - og
med talrige henvisninger til ældre
forskningsresultater. Dette gør desvær
re, at publikationerne almindeligvis
kræver ret solide faglige forudsætninger
af læseren for at følge den mere detalje
rede akademiske polemik. Denne dis
putatsmodel har desværre været nød
vendig for at begrænse omfanget af de
akademiske afhandlinger, men der mis
tes læsere herved.
På trods af disse principielle indven
dinger, er nærværende fremstilling
spændende, idet den ikke blot rejser,
men også besvarer en lang række
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spørgsmål til forståelse af ikke blot
svensk våbenproduktion, men også
fremdrager helt nye træk om den afgø
rende jernhandel og dens organisering
og ikke mindst om selve bruksarbejderne og deres særlige placering midt mel
lem landbrug og industriarbejde.
Henrik Fode

Tuomo Polvinen: Between East and
West. Finland in International Poli
tics 1944-1947. (University of Min

nesota Press. Minneapolis, 1986).
364 s., 39.50 $

Tuomo Polvinen er professor ved Hel
sinki universitet og den betydeligste
forsker af Finlands diplomatiske histo
rie. Han er forfatter til »Suomi kansainvälisessä politikassa« (Finland i inter
national politik). »Between East and
West« er en oversættelse af dette værks
sidste halvdel.
Udgiveren og oversætteren D. G.
Kirby underviser i baltisk historie ved
London universitets institut for slaviske
studier. Han er forfatter til »Finland in
the Twentieth Century« (Minnesota,
1979).
I sommeren 1944 indledte Sovjet
unionen en afgørende storoffensiv mod
Finland for at bryde dets forbindelse
med Tyskland og tvinge det ud af kri
gen. Marskalk - fra 4. august 1944 præ
sident - Mannerheim og den finske re
gering så skriften på væggen og sluttede
våbenstilstland med fjenden i Moskva i
september. Men krigen sluttede dog ik
ke dermed for Finlands vedkommende.
I følge våbenstilstandsbetingelserne
forpligtede finnerne sig til at drive de
tyske divisioner ud af Lapland. Kam
pen mod den tidligere våbenfælle vare
de et halvt år.
Derefter fulgte en kritisk og vanske
lig tid, før den endelige fred med sejr
herrerne kunne underskrives i Paris i

februar 1947. Det sidste medlem af den
Allierede Kontrolkommission (AKK),
der skulle overvåge den strikte gen
nemførelse af våbenstilstandsbetingel
serne, måtte derpå forlade Helsinki.
Finland åndede lettet op, og under præ
sident Paasikivis kloge ledelse gik lan
det som en suveræn stat en lysere frem
tid i møde.
Prøvelsernes tid fra 1944 til 1947 har
Tuomo Polvinen behandlet på fremra
gende vis. Fremstillingen er letlæselig
og fængslende; den bygger på et omfat
tende arkivmateriale, der belyser disse
skæbnesvangre år, da det finske folk på
den ene side levede i stadig frygt for en
sovjetisk okkupation og på den anden
side nærede et håb om en fremtid som
et selvstændigt og frit land. Finlands
skæbne føjes ind i en større internatio
nal sammenhæng, hvor kold krig, jern
tæppe og skarpe konfrontationer mel
lem øst og vest prægede billedet.
De meget udførlige redegørelser for
stormagtsdrøftelserne og de voksende
modsætningsforhold optager 85 sider.
Det må siges at være rigeligt til skil
dring af de endeløse forhandlinger mel
lem Molotov over for Byrnes og Bevin.
Så meget mere som udkastet til freds
traktaten med Finland faktisk ikke
voldte større vanskeligheder; den her
skede der nogenlunde enighed om, idet
våbenstilstandsaftalen fra 1944 i det
store og hele blev lagt til grund. Men
Finland var så uheldig at være i pulje
med de øvrige satellitstater Italien, Un
garn, Rumænien og Bulgarien, hvor
der til gengæld var konfliktstof nok til
at få tiden til at gå. Stormagterne lagde
imidlertid vægt på, at visse fællesbe
stemmelser skulle nedfældes i samtlige
fredstraktater. Ikke desto mindre blev
resultatet og udviklingen for de enkelte
lande vidt forskellige. I dag må det væ
re tilstrækkeligt at pege på forskellen
mellem Finland og Rumænien, og når
alt kommer til alt, havde de dog begge
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været krigsførende på tysk side, og hav
de begge lidt nederlag. Fredstraktaten
med Finland må i sandhed betegnes om
fredsstifternes største - og vel nok ene
ste - succes.
Polvinens største fortjeneste er be
handlingen af de indenrigspolitiske for
hold i Finland og i særdeleshed de fin
ske myndigheders ømtålelige forhold til
AKK. I denne institution var Storbritanien ganske vist repræsenteret, der som
krigsførende mod Finland var medun
derskriver på våbenstilstanden. Men
englænderne havde ikke stort at sige.
Det havde til gengæld AKK.s formand
general Andréj Zhdånov, næstforman
den generalløjtnant Grigorij Savonénko samt USSR.s gesandt i Helsinki før
1941 Pavel Orlóv. AKK skulle ikke
blande sig i Finlands indre forhold,
men hvor gik grænsen?
I de livfuldt beskrevne konflikter og
episoder ligger afhandlingens tyngde
punkt; de pågældende afsnit vil også i
særlig grad interessere en nordisk læ
serkreds. Det gælder for eks. således
afsnittet om demobiliseringen af de fin
ske militære styrker (s. 64 ff.). Allerede
i september 1944 dukkede den ameri
kanske journalist John Scott op i Hel
sinki for at studere situationen. Han
var korrespondent til »Life« og »Ti
me«, havde tidligere opholdt sig i Fin
land og endvidere tilbragt en årrække i
Moskva. Ved et frokostinterview med
Orlóv, som Scott kendte i forvejen, fik
denne en grundig belæring i AKK.s op
gave set med russiske øjne. Scotts ud
førlige referat blev gennem USA.s
Stockholm-ambassadør Herschel John
son indberettet til State Department.
På det tidspunkt havde USA ingen di
plomatisk repræsentation i Helsinki (s.
70 ff.).
Før det finske rigsdagsvalg i marts
1945 havde den 74-årige statsminister
Paasikivi meget besvær med at overtale
de politiske partier til at undlade opstil
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ling af kandidater, som AKK måtte an
se for belastet på grund af deres stilling
i årene 1941 til 1944. »Det er Zhdånov,
der har magten, og det vil forværre for
holdet, hvis navne som Ryti, Tanner og
andre ligesindede figurerer på valgli
sterne«, tordnede Paasikivi, og han fik
overbevist de pågældende om, at de
gjorde klogt i at holde en lav profil (s.
110 ff.).
De krigsansvarlige finske politikere
havde Finland iflg. våbenstilstandens §
13 forpligtet sig til at stille for retten,
dømme og straffe. Processen, der blev
indledt i november 1945 og varede til
februar 1946, blev en pinagtig affære og
gav anledning til et voldsomt indrepoli
tisk opgør. Der krævedes en Paasikivis
smidige forhandlingstalent for at kom
me igennem krisen. AKK fandt de først
afsagte domme alt for milde og beteg
nede hele retssagen som en farce. Der
blev lagt pres på dommerne, som lydigt
skærpede de otte anklagedes straffe (s.
174 ff.).
På en særdeles ukonventionel og
uventet måde fik finnerne på et for tid
ligt tidspunkt kendskab til udkastet til
den finske fredstraktat. Det skete den
23. juli 1946, da den kinesiske delege
rede ved fredskonferencen i Paris, der
boede dør om dør med den finske poli
tiker Johan Helo, var så hjælpsom at
låne denne dette fortrolige dokument.
Helo fik mulighed for at få det ko
pieret, mens kineseren blev holdt hen
med snak. Meget forståeligt havde ori
entaleren ikke nogen særlig interesse
for det ham ligegyldige aktstykke, så
han ville da gerne gøre sin nabo en tje
neste. De to mænd skiltes med gensidi
ge dybe buk og al ærbødig reverens for
hinanden (s. 223).
Omstændighederne ved den finske
delegations rejse fra Helsinki til Paris i
september 1946 bliver skildret meget
underholdende. Der går et skarpt skel
ned gennem den finske befolkning med
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afholdsmand på den ene side og så de
andre (s. 249). Mauno Pekkala, der af
løste Paasikivi som statsminister i for
året 1946, da denne afløste Manner
heim som landets præsident, hørte så
afgjort til den sidstnævnte gruppe, hvil
ket kom til at spille en rolle ved visse
lejligheder (s. 230, 268 ff.).
Polvinens fremstilling vover sig ikke
ud på gyngende grund uden solid doku
mentation, hvilket kommer tydeligt
frem, når der er tale om baggrunden
for Moskvas politiske motiver over for
den vestlige nabo. Thi her støder man
som bekendt på utilgængelige sovjeti
ske arkiver. Man fristes til at pege på
det ønskelige i, at forfatteren i et ræ
sonnerende kapitel havde forsøgt at
finde frem til et rationale for det så
kaldte sovjetiske fløjlshandske-hege
moni over for Finland i grel modsæt
ning til den medfart, der blev Ungarn,
Bulgarien og Rumænien til del. En så
dan fornuftmæssig begrundelse kunne
en så kvalificeret forsker som Polvinen
nok tillade sig at postulere på grundlag
af eksempelvis følgende indicier:
Leningrad og det livsvigtige urbane/
industrielle kompleks var omsider ef
fektivt sikret, hvad der ikke havde væ
ret tilfældet før 1939.
Finnerne sluttede våbenstilstand otte
måneder før krigen i Europa sluttede.
Finnernes aktion for med egne kræf
ter at drive de tyske tropper ud af
Nordfinland.
Der fandtes ingen baggrund for panslavisk solidaritet jfr. Polen og Tjekko
slovakiet.
Sveriges neutralitet kunne oprethol
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des, hvilket var et vigtigt politisk mål
både i Stockholm og Moskva.
75-80 % af den finske befolkning til
hørte velorganiserede, uafhængige par
tier, som var ubetingede tilhængere af
et frit Finland.
Regeringskoalitionen SKDL (Folkedemokraterne, socialdemokrater og
agrarpartiet var en garanti for en nyori
entering i Finlands udenrigspolitik.
Moskvas tillid til, at Mannerheims og
Paasikivis autoritet og position i det fin
ske folk var garant for, at landet ville
føre en realpolitisk kurs og skrinlægge
fortidens eventyrpolitik.
Og for at nævne rene imponderabilia: Som Sovjetunionens ambassadør i
Sverige indtog Aleksandra Kollontáj
en nøgleposition. Som privilegeret ge
neralsdatter i et aristokratisk godsejer
milieu i det zaristiske Rusland havde
hun tilbragt barndoms- og ungdomsåre
ne på familiens karelske herresæde
Kuusa, og hun havde hele sit liv næret
sympati for Finland (s. 17ff, 80ff.).
Den udenrigspolitiske linie, som vå
benstilstand og fredstraktat påtvang
Finland at føre, har landet frivilligt
fulgt i de følgende fire årtier - betegnet
som Paasikivi-Kekkonen-linien og fort
sat under præsident Koivisto.
Den smertelige omstillingsproces i
årene 1944-47, som Tuomo Polvinen
har beriget den historiske videnskab
med i sin bog, kostede ofre. Men fun
damentet blev samtidig lagt til et hidtil
ukendt velstandsopsving og et varigt til
lidsforhold til Sovjetunionen - alfa og
omega i finsk udenrigspolitik.
Henrik Bertelsen

