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Held og lykke
Forestillinger om lykke i sagn og eventyr optegnet af folkemindesam
leren Evald Tang Kristensen omkring 1870
Lene Andersen
Fortid og N utid, ju n i 2008, s. 83 - 106.
Sagn og eventyr bliver i dag ofte b etrag tet som fantasifulde og overvejende
usandfærdige historier. De fortællinger, m ennesker fortalte til hinanden på
landet i 1800-tallet, bør im idlertid ses som langt mere end ”gode historier”.
De kan nemlig give et indblik i m enneskenes kulturelle normer, værdier
og forestillinger. Der er i vore dage en opfattelse af, a t eventyr typisk en
der med, a t hovedpersonerne ”levede lykkeligt til deres dages ende”, men
som regel afsluttes de eventyr, der blev fortalt i Gjellerup og Sunds sogne
uden for H erning i Jylland, ikke på den måde. Det er sjældent, a t lykken
forstået som en følelsestilstand træ d er frem i fortællingerne. Til gengæld
rum m er fortællingerne nogle helt andre forestillinger om, hvad lykke er.
A rtiklen vil give et indblik i fortællernes omverdenssyn ved a t undersøge
deres opfattelse af begrebet lykke. Sam tidig vil det fremgå, a t eventyr og
sagn kan være nyttige kilder i et historisk studie af folkelige norm er og
forestillinger.
Lene Andersen, f. 1977. Cand.mag. i historie og dansk fra Københavns
U niversitet 2005. A rkivar ved D ansk Folkemindesamling, Det Kongelige
Bibliotek. N ærværende artikel er en bearbejdning a f temaer, der blev be
handlet i specialeafhandlingen Historisk folkekultur i Jylland omkring
1870. Indkredsning a f træk i alm uens forestillingsverden ud fra E vald
Tang Kristensens optegnelser, Københavns U niversitet 2005.

Hvorfor er der nogle mennesker, som
opnår lykke, mens andre mennesker op
lever, at ingenting vil lykkes for dem?
Sådanne overvejelser gør vi os nok alle
sammen indimellem, og gennem tiden er
mennesker kommet frem til forskellige
svar. I slutningen af 1800-tallet gav jæv
ne mennesker nogle helt andre forkla
ringer end i dag på, hvorfor nogle perso
ner møder lykke og fremgang, mens an
dre oplever ulykke og fiasko. Samtidig
havde datidens mennesker nogle ander
ledes opfattelser af, hvad lykke er.1

Hvis man ønsker et indblik i, hvordan
landbefolkningen for næsten halvandet
hundrede år siden betragtede lykken,
så har vi i Danmark et helt unikt kil
demateriale. Det er folkemindesamleren
Evald Tang Kristensens optegnelser af
sagn og eventyr, som opbevares i Dansk
Folkemindesamling. Optegnelserne er
fyldt med spor, der kan benyttes til at
indkredse almindelige menneskers om
verdenssyn i 1800-tallet.
Folkloristisk materiale har ikke været
meget brugt af historikere, men med de
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potentialer Tang Kristensens samlinger
rummer, er det overraskende, at mate
rialet er blevet benyttet så sjældent i de
seneste 30 års nyopdukkede interesse
for historisk folkekultur. Inden for visse
felter af historieforskningen er det van
skeligt at finde kilder til at besvare sine
spørgsmål; det gælder ikke mindst, hvis
man er interesseret i de mentale aspek
ter af den folkelige kultur i 1800-tallet.
Ofte bliver jævne mennesker set gen
nem elitens øjne, og det kan derfor være
vanskeligt at rekonstruere den bredere
befolknings kultur. De såkaldte almin
delige mennesker har sjældent efterladt
sig materiale om deres holdninger, vær
dier og trosforestillinger. En af de få kil
detyper, som indeholder landbefolknin
gens egne formuleringer, er bondedag
bøgerne. Dagbogsskribenterne beretter
især om vejret og det daglige arbejde
året rundt. De registrerer, at visse be
givenheder er blevet udført, men tager
sjældent stilling til dem eller røber deres
holdninger og følelser. Bondedagbøgerne
rummer kun i begrænset omfang omver
densfortolkninger og vurderinger.2
Det er det folkloristiske stof til gen
gæld rigt på. Stoffet opstod ved, at folke
mindesamlerne drog ud og opsøgte den
jævne befolkning på landet for at opteg
ne deres mundtlige fortællinger. Folke
mindesamlerne medvirkede selv til pro
duktionen af deres kilder, og det bety
der, at materialets potentiale er afhæn
gigt af, hvor dygtig den enkelte folke
mindesamler var til at indsamle: Hvor
loyal var han over for fortælleren, hvor
præcist optegnede han, og hvor kvalifi
ceret var han til at udvælge stof og med
delere.
Desværre var mange af de tidlige fol
kemindesamlere langt fra loyale over
for deres meddeleres udsagn, og derfor
kan der være kildekritiske problemer
ved at bruge visse former for folklori
stisk materiale som kilde til meddeler
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nes kultur.3 Folkemindesamleren Evald
Tang Kristensens materiale er imidler
tid meget velegnet til dette, og det er der
flere grunde til. Evald Tang Kristensen
(1843-1929) voksede op i hedeegnene
omkring Viborg. Hans beskrivelser af
sin barndom i erindringerne Minder og
Oplevelser i fire bind fra 1923 tyder på,
at hans familie med hensyn til levevis,
påklædning og kosthold ikke adskilte
sig nævneværdigt fra den jævne befolk
ning omkring den, og som han også selv
fremhævede, kunne det være en fordel
at kende dialekt, skikke og tankegange i
de egne, hvor man optegnede.4 Desuden
ser det ud til, at Tang Kristensen ned
skrev fortællernes formuleringer med
usædvanlig præcision og loyalitet. Han
udviklede sin egen forkortelsesteknik,
der ifølge hans eget udsagn gjorde ham
i stand til at skrive lige så hurtigt, som
meddelerne fortalte.5
Med sit indgående kendskab til den
jyske landbefolkning i 1800-tallet havde
Evald Tang Kristensen blik for, at for
tællingerne formidlede en fælles tan
keverden. Tang Kristensen anså imid
lertid hovedsagelig sig selv som samler
frem for forsker, og han har desværre
ikke foretaget nogen større studier af
meddelernes forestillingsverden ud fra
fortællingerne.6
I stedet kan der hentes inspiration i
den internationale forskning, der for
nyede folkekulturstudierne i 1970’erne.
Med inspiration fra antropologi opsøgte
historikere nye emner og lånte af an
tropologernes metoder og begrebsappa
rater. Det har ført til en revitalisering
af forskningen i det emneområde, man
med den engelske historiker Peter Bur
kes betegnelse kan kalde for popular cul
ture eller folkekultur.71 sit mest kendte
værk Popular Culture in Early Modern
Europe fra 1978 introducerer Peter Bur
ke traditionelt folkloristisk stof for histo
rikere og kommer med bud på, hvordan
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Evald Tang Kristensen (1843-1929) er den folkemindesamler, der har indsamlet mest
folkloristisk materiale i den vestlige verden før Første Verdenskrig. Han opsøgte over
3000 mennesker for at optegne deres fortællinger og sange, ordsprog og gåder, skikke og
forestillinger. Der eksisterer desværre ingen fotos, der afbilder Evald Tang Kristensen
ude at optegne. Men dette atelierbillede giver et lille indtryk af, hvordan han har set ud,
når han var i felten. Han kom oftest vandrende ud til meddelerne, fordi han mente, at det
ville være uhensigtsmæssigt at hæve sig over de fattige meddelere ved at komme kørende.
(Foto: Martinus Christensen, 1895-1900. Dansk Folkemindesamling).
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materialet kan udnyttes i historiske stu
dier. Siden er mange fulgt efter, og inte
ressen for almindelige menneskers kul
tur har fået en stærk placering i lande
som England, Tyskland, Frankrig, Ita
lien og USA.
Den nye folkekulturforskning benyt
ter folkemindestoffet på en ny måde i
sammenligning med de tidlige folkemin
deforskere. Kilderne indgår i undersø
gelse af spørgsmål, som ikke tidligere er
blevet stillet.8 Materialet kan fx bruges
til at ekstrahere de tabte forestillinger,
som formede stoffet, og i det følgende
vil det blive forsøgt at indkredse enkel
te kulturelle forestillinger ud fra Tang
Kristensens folkloristiske optegnelser af
sagn og eventyr. Der sættes fokus på be
grebet lykke, fordi lykkebegrebet synes
at have en central placering i fortæller
nes forestillingsverden. Det er ikke må
let her at lave synteser over hele almu
ens tankeverden, men blot at afprøve
nogle af folkemindestoffets potentialer
som kilde til almindelige menneskers
kulturelle forestillinger, værdier samt
normer om rigtigt og forkert.
Som en konsekvens af dette fokus bli
ver den traditionelle inddeling af stoffet
i genrer uvæsentlig. I folkemindeviden
skaben skelnes ellers traditionelt mel
lem genrerne sagn og eventyr. Sagn om
handler begivenheder, som fortælleren
mener virkelig har fundet sted, hvori
mod eventyr er fiktive. Denne skelnen er
ikke relevant i det følgende studie, fordi
hverken sagnene eller eventyrene bru
ges som kilde til ”sandt og falsk”.9
Evald Tang Kristensens optegnel
ser indeholder en del mærkværdige og
fantasifulde historier, men det betyder
ikke, at stoffet ikke er brugbart i histo
riske studier. Selv om fortællingerne er
fantasifulde og ganske givet indeholder
overdrivelser, så må de have været gen
kendelige og betydningsfulde for med
delerne og tilhørerne. De må have givet
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mening, og det er denne meningsverden
bag fortællingerne, som det vil være in
teressant at forsøge at udlede.10

Udsagn fra almindelige menne
sker i en hedeegn
Inden for den historiske og folkloristi
ske forskning findes eksempler på, at
begrebet lykke er blevet behandlet. Det
er et komplekst felt med mange aspek
ter, og der har gennem tiden været for
skellige opfattelser af ordets betydning.
Inden for den officielle kristendom blev
lykke opfattet som udtryk for Guds nåde
og velsignelse, men de folkelige forestil
linger om lykken ser ud til at have væ
ret langt bredere og mangefacetterede.11
Flere forskere har været inde på, at der i
bondesamfundets meget konkrete opfat
telse af verden har eksisteret det syns
punkt, at lykke var noget helt bogstave
ligt og kunne være knyttet til arbejds
processer og ting. De hidtidige studier
har typisk baseret sig på enten folklori
stiske optegnelser af forskellig art eller
materiale, der er blevet til i tilknytning
til hekseprocesserne. Samtidig har der
været en tendens til, at studierne byg
ger på nedslag i kilder spredt over store
geografiske områder, fx hele Danmark
eller hele Norden, og ofte udstrækker
studierne sig over store tidsrum som
flere hundrede år eller endda tusind år.
Mig bekendt eksisterer derimod ikke
mere koncentrerede studier af lykke ud
fra folkloristisk materiale, der er blevet
indsamlet intensivt i en kort periode i et
afgrænset område.
Evald Tang Kristensen har selv peget
på, at han har foretaget den grundigste
indsamling i Gjellerup, hvor han boede
og arbejdede som lærer 1866-76.12 Gjel
lerup med annekssognet Sunds hørte
under Hammerum Herred, Ringkøbing
Amt, og havde et fladt, skovfattigt land
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skab, hvor store områder stadig lå hen
som hede omkring 1870. I sammenlig
ning med resten af landet var landsby
erne små og lå spredt, og der var længe
re mellem gårdene. Som en konsekvens
af den relative isolation og de økologiske
betingelser var det karakteristisk, at be
boerne havde mange erhverv. Ofte bear
bejdede de selv råmaterialerne og nøje
des fx ikke med at avle får, men spandt
også fårenes uld og strikkede sokker og
trøjer og lignende, som de tog på marke
det for at sælge.13 Hosebindingen havde
været en væsentlig indtægt for mange
af egnens beboere, men var nu ved at
ophøre, og selv om salg af strikkede va
rer i uld stadig var en vigtig indkomst
for mange, så var jordbrug det mest ud
bredte erhverv.14
Evald Tang Kristensen har selv pe
get på, at fortælletraditionen skal ses i
sammenhæng med bindestuerne.15Både
unge og gamle samledes om vinterafte
nerne for at strikke, og det gik som re
gel på omgang, hvem der lagde hus til.
Mens hænderne var i gang med strikke
tøjet, blev der fortalt historier og sunget
viser. Traditionen med at mødes i binde
stuer var dog næsten døet ud omkring
1870. Det kan ses som en del af en ud
vikling, hvor det gamle arbejdsfælles
skab gik mere og mere i opløsning. Efter
at bønderne i forbindelse med landbore
formerne havde flyttet deres gårde ud af
landsbyen, var det tætte fællesskab ble
vet forandret. Selv om beboerne i mindre
grad udførte kollektivt arbejde, så var
de dog stadig afhængige af deres naboer
i lokalsamfundet. Der var endnu en del
arbejde, som mennesker fra forskellige
hushold udførte sammen. Arbejde ud
ført i fællesskab blev altid afsluttet med,
at man holdt et gilde for dem, der havde
deltaget i arbejdet. Det gamle landsby
fællesskab havde således et efterliv i en
række andre fællesskaber.
På dette tidspunkt var det danske

Hosebinderen Niels Frederiksen Skov (18201900) havde et husmandssted i Busk, Gjelle
rup Sogn. Han var meddeler til Evald Tang
Kristensen, der skrev om ham: ”Niels fortæl
ler godt. Han former sine sætninger fortrin
ligt og sidder noget tørt med det, så man fø
ler sig ret hyggelig til mode ved at sidde og
høre på ham. Nu forslår han en hel del a f ti
den ved bindehosen, thi han har selvfølgelig
lært at strikke med færdighed ligesom alle
egnens ældre mandfolk. ” Ifølge Evald Tang
Kristensen havde det haft en væsentlig be
tydning for historiefortællingen på egnen, at
menneskene tidligere samledes for at strikke
- og fortælle historier - i bindestuerne. (Foto:
Peter Olsen, 1895. Dansk Folkemindesam
ling).
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samfund ved at forandre og udvikle sig
på en lang række områder. Infrastruktu
ren blev forbedret og gjorde det lettere at
følge med i, hvad der skete i andre dele
af landet. Men selv om Danmark lang
somt var ved at udvikle sig til et demo
kratisk og industrialiseret samfund, så
var udviklingen dog længere om at slå
igennem i de mere marginaliserede om
råder af landet, herunder Gjellerup og
Sunds sogne. I landområder som disse
levede en forholdsvis stor del af befolk
ningen stadig relativt isoleret og fattigt.
Det var folkemindesamlernes opfat
telse, at befolkningen på landet havde le
vet stort set uforandret gennem århund
reder, og at dens fortællinger var kilde
til en for længst forgangen fortid. Derfor
opsøgte de befolkningen for at optegne
gamle viser, fortællinger og levevis, in
den traditionerne forsvandt som følge af
samfundsforandringerne. Tang Kristen
sen har flere gange fremhævet, at det
var hos de ældre og fattigste mennesker,
at han fandt sine bedste meddelere.16
Han har været ualmindelig omhyggelig
med at angive, hvem han optegnede de
forskellige fortællinger hos, og derfor er
det reglen, at både meddelerens navn,
opholdssted og ofte også erhverv kendes.
Det giver et værdifuldt indblik i, hvad
det egentlig var for mennesker, som for
talte historier til Tang Kristensen: De
var hovedsagelig skolebørn, højskoleele
ver, tjenestedrenge og -piger, husmænd
og huskoner, indsiddere, aftægtsfolk,
skolelærere, gårdmænd samt enkelte
håndværkere.17 Evald Tang Kristensens
optegnelser videregiver altså mundtlige
udsagn fra mennesker, som ellers sjæl
dent efterlader sig spor af denne art i
kilderne.
I det foregående og følgende optræder
samlebetegnelser som almue, folk, jæ v
ne eller almindelige mennesker. Når dis
se betegnelser bruges, så er den urbane
befolkning ikke indbefattet, og det sam
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me gælder lærde, rurale mennesker som
præsterne. Det er af praktiske grunde
nødvendigt at bruge sådanne samlebe
tegnelser, men det er ikke hensigten at
lade menneskene i de to sogne fremstå
som en homogen gruppe. Selv om fortæl
lerne på nogle områder synes at have et
fælles omverdenssyn, udgjorde de på in
gen måde en ensartet masse.
Det er veldokumenteret, at der i sam
tiden eksisterede skel mellem de for
skellige befolkningsgrupper på landet.
De store landboreformer i 1700-tallet
havde medført en velstandsstigning og
deraf følgende selvbevidsthed hos selv
ejerbønderne, hvorimod husmænd og
landarbejderne ikke fik del i velstanden.
Men selv om der var forskel mellem fx
gårdejernes og husmændenes økonomi
ske ressourcer, så var deres levevis og
klædedragt ikke meget forskellige.18 Et
andet skel i befolkningen lå mellem de
to køn, hvilket blandt andet kom til ud
tryk i hvilke typer af arbejde, de udfør
te. Man kan lidt forsimplet sige, at kvin
dernes arbejde generelt var knyttet til
hjemmet, mens mændenes arbejde bred
te sig over et større område, inklusive
markerne, heden, markeder osv. Des
uden kan datidens bondesamfund siges
at være opdelt i forhold til alder. Her var
tre hovedgrupper: børn, unge og voksne,
som dannede hver deres fællesskab eller
lag, som man også kaldte det.19 Det er
imidlertid bemærkelsesværdigt, at selv
om fortællerne spreder sig med hensyn
til alder, køn og erhverv, er det først og
fremmest lighederne - snarere end for
skellene - ved det fortalte, der springer
i øjnene.
Det følgende studie bygger på 438 hi
storier fortalt til Evald Tang Kristensen
af 73 meddelere i Gjellerup og Sunds
sogne. Hvor det overhovedet har været
muligt, har jeg brugt og citeret Evald
Tang Kristensens originale feltoptegnel
ser.
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Fortællerne skaber mening i det
daglige arbejde
Mange af de sagn og eventyr, som men
neskene i Gjellerup og Sunds sogne for
talte til Evald Tang Kristensen, handler
om forskellige mærkværdige hændelser
i det daglige arbejde. Der kunne fx være
noget galt med hestene, som det ses i et
sagn fortalt af indsidderske Ellen Marie
Nielsdatter i Busk: ”Hver nat var der en
forskrækkelig tummel og sparken a f he
stene ... Til sidst blev den ene a f hestene
både syg og dårlig og lå sådan, at de tro
ede, de måtte miste den”.20 Også kvæg
bestanden kunne opføre sig mærkvær
digt, og det kunne ske, at køerne kon
sekvent blev syge og døde. Hjælpelærer
J.V. Povlsen i Gjellerup fortalte om en
mand, at ”han kunne ingen gode krea
turer have, [for] så snart han havde an
skaffet sig et, blev det sygt og døde en tid
efter”.21 I andre fortællinger rettes op
mærksomheden mod svinebestanden,
og brødsælgerkonen Ane Pedersdatter i Birk fortalte om et svin: ”Det vil
le ikke smage den dejligste æde, og når
man hældte sød mælk og rugmel i truget,
vendte det sig lige om og gav sig til at
æde a f sit eget møg”.22 Også højskoleelev
Jeppe Kristian Nielsen i Hammerum
fortalte om nogle ”svin, [der] blev tåbe
lige og som helt rasende, de sprang op ad
væggene og ville ingen æde tage til sig”.23
Formodentlig ville svinenes afsky for fo
deret i sidste ende hindre bondens ud
bytte, fordi det ville gøre det vanskeligt
at fede dem op, inden de skulle slagtes.
Samlingen fra Gjellerup-egnen rummer
mange fortællinger om, hvordan husdy
rene opførte sig destruktivt, blev syge og
døde - alt sammen med det resultat, at
menneskene mistede udbyttet.
Der blev også berettet om, at det for
ventede afkast udeblev. Måske ville en
ko ikke give den sædvanlige mængde
mælk, eller ægproduktionen dalede.

Højskoleeleven Mads Kristian Madsen
i Hammerum fortalte fx om en mand,
der mistede udbyttet af sin ægproduk
tion på denne mærkelige måde: ”En dag
... kom der et æg ... trillende i vejsporet
henne fra hans hus af. Han løb nu efter
ægget og ville slå det i stykker med hans
kæp, men det var ham umuligt at ram
me det, og så måtte han lade det løbe”.2^
Det kunne også være udførelsen af et ar
bejde - fx en slagtning - som ikke ville
lykkes. Husmand Peder Andreas Niel
sen i Vasehusene fortalte et sagn, hvor
”Konen stak og stak, og uagtet hun kom
dybt ind med kniven, kom der dog ikke
en dråbe blod”.25
Der kunne også fortælles historier om,
at der skete noget mærkeligt med går
dens bygninger. Hjælpelærer J.V. Povl
sen i Gjellerup fortalte: ”Hele taget gled
ganske langsomt ned a f huset; det var ...
for resten ganske stille vejr, så det kunne
ikke have nogen naturlig årsag”.26
Til sammen giver disse fortællinger
et indtryk af, at uventede og mærkvær
dige hændelser var en del af hverdagen.
Hjælpelærerens formulering om, at ta
gets fald ”ikke kunne have nogen natur
lig årsag”, er sigende. Det er typisk over
naturlige forklaringer, der formidles
gennem sagnene og eventyrene i kon
trast til mere naturvidenskabeligt fun
derede forklaringer. Fortællerne betrag
tede hændelserne som ”hekseri” - eller
”forgørelse”, som de også kaldte det. I en
kelte fortællinger bliver en person med
navns nævnelse udpeget som ”heks”.
Det sker fx i et sagn, som husmand Pe
der Andreas Nielsen fra Vasehusene for
talte til Tang Kristensen. Husmandens
formuleringer giver et indblik i, hvor
dan udvalgte personer kunne gøres an
svarlige for andre menneskers mislyk
kede arbejde: “Else Pedersdatter ... var
almindelig anset for en heks, og vist er
det, at når hun kom ind et sted, og folk
der havde begyndt på et arbejde a f no89

Lene Andersen

I dag forbinder mange mennesker ordet ”heks” med den udstoppede figur, der sættes på sankt
hansbålet. Det er typisk en gammel, hæslig kone med et kosteskaft til at flyve på. Der er med
andre ord tale om en heks, der tilhører fantasiens verden, og som kendes fra fx tegnefilm. A n
derledes var det i 1800-tallets bondesamfund, hvor heksene mentes at eksistere rundt omkring
i lokalsamfundene. Ellers almindelige mennesker kunne blive betragtet som hekse. (Foto: Anna
Ellekilde, udateret. Dansk Folkemindesamling).

gen vigtighed, så gik det altid uheldigt
med det, inden det fuldførtes”27 Fortæl
leren beskriver efterfølgende, hvordan
Else Pedersdatter overværede, at det
mislykkedes for en kvinde at slagte en
ko, og Else Pedersdatter kobles sammen
med den arbejdende kvindes manglende
succes med slagtningen. At arbejdet gik
”uheldigt”betyder ikke, at det var tilfæl
digt eller utilsigtet, at arbejdet mislyk
kedes, sådan som mange mennesker i
dag vil afkode ordet. Ordet uheldigt er
derimod væsentlig for tolkningen af sag
net, fordi almuen havde en særlig for
ståelse af, hvad held og lykke var. Der
eksisterede en forestilling om, at der
var en særlig kraft knyttet til hvert ar
bejde og udbytte. Hvis kraften blev ijernet, ville den pågældende arbejdsproces
90

eller produktion ikke føre til et positivt
resultat. Denne kraft kaldte almuen for
”held” eller ”lykke”, og de to ord blev
brugt synonymt. Der eksisterede ord for
de forskellige slags lykke, alt efter om
lykken var knyttet til svineproduktio
nen, smørkærningen osv. Der taltes om
smørlykke, fårelykke, svinelykke og svi
neheld, brændevinslykke, hønselykke og
æggelykke osv. alt efter, hvilket arbejde
folk havde lykke med. Ordene optræder
i H.F. Feilbergs Ordbog over jyske al
muesmål (1886-1903), og ved opslag på
ordene brændevinslykke, hønselykke og
æggelykke oplyser ordbogen, at en heks
eller en fremmed person kunne tage lyk
ken. Ved hønselykke præciseres, at lyk
ken ”kan berøves en ved heksekunster.” I
den jyske almues sprog eksisterede altså
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en række sammensatte ord, hvor ordet
lykke knyttedes til arbejdsprocesser og
produktion.
I Evald Tang Kristensens samling af
sagn og eventyr fra Gjellerup og Sunds
optræder kun et enkelt sådant ord, der
ender på -lykke.2* Hovedpersonen i et
eventyr ville prøve sin ”jagtlykke”forstå
et på den måde, at han ville se, om han
havde held i jagt og fik udbytte af jag
ten. Men selv om de andre lykkeord som
æggelykke og svinelykke ikke optræder
som udsagn i Tang Kristensens stof, er
forestillingerne bag ordene til stede. Det
ses i de fortællinger, hvor lykken eller
heldet udeblev. Fortællerne forsøgte at
skabe mening i hverdagens arbejde ved
at give heksene skylden for mærkelige
hændelser, der ikke umiddelbart kunne
tilskrives en anden årsag.

Den sociale balance
Meddelerne berettede ofte, at menne
sker søgte hjælp hos kloge folk for at få
deres lykke tilbage, når et arbejde var
forhekset. Den kloge mand eller kone
kunne ophæve forgørelsen, så man at
ter fik held i arbejde og produktion. For
tællerne opfattede lykke og held som no
get, der kunne stjæles, mistes og genvin
des.29
Det er interessant, at fortællerne
fremhævede heksene og de kloge folk i
forbindelse med arbejdsresultaterne,
fordi det fortæller noget om, hvordan
almindelige mennesker opfattede mu
lighederne for at påvirke deres egen til
værelse og deres arbejdsliv. Det var ikke
det enkelte menneskes flid og arbejds
dygtighed, som altid var afgørende for,
om hverdagens arbejde lykkedes eller ej.
Det fremstilles heller ikke som rent til
fældigt, om arbejdet gik godt eller skidt.
Derimod blev arbejdet betragtet ud fra
en magisk forståelsesramme. Menne

sker med særlige magiske evner - som
hekse og kloge folk - kunne udefra på
virke det enkelte menneskes succes med
sit arbejde. Dermed blev det arbejdsudøvende menneske ikke betragtet som
den eneste ansvarlige for arbejdets re
sultat, for menneskets omgivelser kun
ne også påvirke dette.
Det er oplagt at holde disse forestil
linger op imod de erfaringer, som fortæl
lerne kunne gøre sig i hverdagen. Den
svenske etnolog Jonas Frykman har un
dersøgt bondesamfundets forestillinger
knyttet til smørlykken. Han fremhæver,
at smørkærningen let kunne mislykkes,
hvis køerne fx var blevet fodret dårligt
eller forkert, fløden var blevet sur, eller
hygiejnen var ringe. Dermed var arbej
dets udkomme på ingen måde propor
tionelt med arbejdsindsatsen.30 Ovenfor
blev citeret et sagn fortalt af husmand
Peder Andreas Nielsen, hvor mang
len på slagtelykke kom til udtryk ved,
at bondekonen stak i dyret flere gange
uden at tage livet af det. Ifølge den nor
ske folklorist Bente Gulveig Alver kan
man finde mange fortællinger om net
op denne situation, og det tolker hun
som udtryk for, at det ikke har været
en ualmindelig hændelse. Hun skriver,
at den rationelle forklaring må være, at
man placerer stikket forkert.31 Når disse
mere jordnære forklaringer nævnes her,
er det ikke for at fremhæve, at der kan
gives rationelle forklaringer på de begi
venheder, som fortællerne giver en over
naturlig forklaring. Det er blot hensig
ten at sandsynliggøre, at der kan ligge
helt dagligdags erfaringer til grund for
fortællingerne.
At det enkelte menneskes arbejdsind
sats og evner ikke spiller nogen særlig
rolle i fortællingerne, kan måske også
ses i sammenhæng med, at den enkeltes
bidrag ikke var så synligt, hvis arbejdet
blev udført i fællesskab med andre. Som
tidligere nævnt var bondesamfundets
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mennesker afhængige af hinanden og
hjalp hinanden med at udføre forskelligt
arbejde. Sådanne konkrete hverdagser
faringer har formentlig styrket opfat
telsen af, at det enkelte individs flid og
dygtighed ikke alene var afgørende for
arbejdsresultatet.
Fortællingerne rummer antydninger
af, at det havde betydning, hvilke rela
tioner den enkelte havde til menneske
ne omkring sig. Fx gav hjælpelærer J.V.
Povlsen følgende forklaring på, hvorfor
en mand mistede lykken: ”Man mente, at
en heks havde ved sine kunster gjort den
ne fortræd for at hævne sig på manden,
som hun var vred på”.32 Heksen tillæg
ges her et hævnmotiv. Muligvis har for
tælleren ment, at manden havde et med
ansvar for sin mistede lykke, fordi han
havde gjort sig uvenner med heksen.33
I den forbindelse skal det nævnes, at
historikeren Peter Henningsen har be
skrevet, hvordan almuen var opmærk
som på at bibeholde den sociale balan
ce i lokalsamfundet. Peter Henningsen
nævner fx, at et bryllup blev anset for at
være farligt, fordi en ny alliance kunne
true byens ligevægt.34 Tang Kristensens
optegnelser af sagn og eventyr om hek
seri antyder, at noget lignende kunne
være gældende for uvenskaber.
Inden for hekseforskningen har der
været fokus på relationen mellem heks
og offer. Det er karakteristisk, at ankla
ger om trolddom ofte opstod i små tæ t
te samfund, hvor menneskene omgik
hinanden til daglig og kendte hinanden
særdeles godt.35 De to parter gives imid
lertid ikke lige meget opmærksomhed i
fortællingerne i Tang Kristensens sam
ling. Synsvinklen er typisk lagt, så of
feret er i fokus, hvorimod heksene ofte
ikke engang identificeres.
Det er i øvrigt interessant at tage et
kig længere tilbage i tiden på de forkla
ringer, der i forbindelse med heksepro
cesserne blev givet på heksenes motiver
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for forgørelser. Den engelske historiker
og antropolog Alan Macfarlane, der har
undersøgt heksetro i England i 1500-tallet og 1600-tallet, har fundet ud af, at
netop uenigheder mellem naboer blev
anset for at være motiv for hekseri. Hek
se handlede ikke uden at være blevet
provokeret til det, skriver han.36 I Dan
mark har Jens Christian V. Johansen
undersøgt retsdokumenter fra 1600-tallet, og her fremgår det ligeledes, at for
gørelser ofte skete på baggrund af skæn
derier eller fornærmelser. De retslige do
kumenter viser, at heksenes handlinger
mentes at være motiveret af hævn i over
halvdelen af de jyske hekseprocesser.37
Jens Christian V. Johansen har bemær
ket, hvor lidt overraskelse der kommer
til udtryk i vidneudsagnene mod hek
sene. Tilsyneladende forventede omgi
velserne ligefrem, at heksene tog hævn
for ”begåede overlaster”.38 Det er et gen
nemgående træk i vidneudsagnene, at
de rummer en erkendelse af, at der er
blevet handlet moralsk forkert over for
troldkvinden.39
Egentlig kan man undre sig over, at
heksene blev straffet i 1600-tallet, ef
tersom det snarere var hekseofferet end
heksen, der havde opført sig forkert i
forhold til normerne. Måske er det så
danne holdninger, der ligger til grund
for, at Evald Tang Kristensens medde
lere sjældent beretter om, at heksene
blev straffet for at stjæle lykke. Der var
først og fremmest fokus på at genoprette
den harmoniske tilstand, fra før lykken
blev stjålet, ved at søge at få hekseriet
ophævet. I nogle af historierne blev ofre
ne ligefrem advaret mod at søge at finde
ud af, hvem der havde stjålet deres lyk
ke. Fx fortalte indsidder ske Ellen Marie
Nielsdatter i Busk, at en klog mand sag
de til nogle mennesker, hvis heste var
urolige og syge, ”at det var onde menne
sker, der gjorde dem fortræd, han kun
ne gerne vise dem, hvem det var ..., men
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efter hans mening måtte de hellere lade
være, da den kundskab ikke førte til an
det end et had så stærkt, som de vanske
ligt nogen sinde kunne glemme”.40 Det er
blandt fortællingens budskaber, at men
neskene burde lade sig nøje med, at for
hekselsen blev ophævet, og ikke anspore
til at fortsætte kendskabet. Tilsvarende
fortalte højskoleeleven Jeppe Kristian
Nielsen i Hammerum om nogle menne
sker, der ønskede at vide, hvem der hav
de forhekset deres svin. De gik til en klog
mand, men han svarede, at ”det kunne
han ikke [vise] på anden måde, end at
det menneske skulle så komme dagen ef
ter og forlange noget at drikke, men når
de gav ham det, ville han dø. Da de hø
rer det, ville de helst være fri for at få det
at vide”.41 I fortællingen havde menne
skene altså ikke et ubetinget ønske om
hævn og straf, men blev tilsyneladende
stillet tilfredse ved at få forgørelsen ker
net. I samlingen fra Gjellerup-egnen er
der kun en enkelt fortæller, der nævner,
at en heks blev straffet, fordi han men
tes at have forgjort nogle køer. Dog sy
nes det ikke at være kvægejerens erklæ
rede mål at skade heksen, men tværti
mod fremstår hævnaktionen som et re
sultat af, at han fulgte en klog mands
råd og opfordring.42
Her kan det være interessant at hæve
blikket fra de folkloristiske fortællinger
(og de normer, der her kommer til ud
tryk) og i stedet se på, hvordan menne
skene har opført sig.
Gustav Henningsen har fra aviser i
sidste halvdel af 1800-tallet samlet nog
le eksempler på, at mennesker blev be
skyldt for hekseri, hvilket i nogle tilfæl
de førte til heksemishandlinger.43 Han
ser avisernes omtaler af heksemishand
linger som en antydning af, at der ek
sisterede en ”hidtil ukendt voldsbølge
a f ukontrollabelt omfang mod sagesløse
personer”.44 Han gætter på, at overfal
dene på formodede hekse i 1800-tallet

var en utilsigtet konsekvens af elitens
afskaffelse af hekseafbrændingerne. Al
muen skumlede generelt over, at hekse
ne ikke blev retsforfulgt fra 1600-tallet
og frem, skriver han. ”Hvis menigmand
selv havde fået lov til at råde, havde hekseproceserne måske fået lov til at fort
sætte et par hundrede år endnu.”45 Imid
lertid peger Henningsen selv på, at be
grænset kildemateriale gør det vanske
ligt at vurdere, hvor udbredt en sådan
utilfredshed var i befolkningen som hel
hed.46 Det folkloristiske materiale, som
Tang Kristensen optegnede, kan imid
lertid være med til at kaste lys over det
te spørgsmål.
De avishistorier, som Gustav Hen
ningsen har fundet frem, danner umid
delbart en kontrast til Evald Tang Kri
stensens optegnede fortællinger, der som
nævnt giver et indtryk af, at landbobe
folkningen ikke nærede udprægede øn
sker om at straffe heksene. Imidlertid er
avisartiklerne ikke gode kilder til, hvor
dan menneskene i samtiden opførte sig
generelt. Aviser er nyhedsmedier, der
hovedsagelig formidler viden om usæd
vanlige begivenheder, mens de sjældent
beretter om de almindelige handlinger,
som alle mennesker udfører til hver
dag. Når heksemishandlingerne nævnes
i avisartiklerne, kan det med andre ord
ses som udtryk for, at avislæserne un
drede sig over dem.
Selv om folkeminderne og avisartik
lerne ved første øjekast siger noget for
skelligt om heksemishandlingen i slut
ningen af 1800-tallet, kan de to kildety
per faktisk supplere hinanden. Aviser
ne kan læses som udtryk for, at det var
usædvanligt, at hekse blev mishandlet.
Som supplement kan folkemindestoffet
bruges til at sandsynliggøre, at der in
den for almuekulturen eksisterede nogle
holdninger om, at det ikke var ønskeligt
at opsøge og straffe heksene. Gennem
fortællingerne har meddelerne kunnet
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udtrykke nogle normer om, hvilke hand
linger de opfattede som rigtige og forker
te.
Ifølge Gustav Henningsen havde hek
setroen en moralsk betydning, ved at
alle bestræbte sig på at opføre sig så
dan, at ingen kunne kalde dem hekse.47
Man kan forestille sig, at fortællingerne
om forgørelse af lykke havde en lignen
de betydning gennem de moralske bud
skaber om rigtig og forkert opførsel. Fol
kemindestoffet kan imidlertid ikke vise,
om menneskene i dagligdagen levede op
til disse normer.

Lykkejægere
Når en heks stjal lykke fra et arbejde,
var det nødvendigt at opsøge kloge folk,
for almindelige mennesker evnede til
syneladende ikke at føre lykken tilba
ge til arbejdet. På andre områder er der
imidlertid tegn på, at jævne mennesker
mentes at have indsigt og evner til at
påvirke fordelingen af lykke på magisk
vis. Tang Kristensen optegnede fx også
magiske råd, som jævne mennesker selv
kunne følge. Huskone Abelone Johanne
Kristensdatter i Kirkeby fortalte om en
lykkemønt, som medførte rigdom. ”Vek
seldaleren kommer altid tilbage til den,
der ejer den, og når man giver den ud,
lokker den alle pengene i den fremmede
pung med sig, ihvor mange der så er. Det
er nok rart at vide, hvordan man får så
dan en”.4* Fortællingen giver indtryk af
en mere aktivt opsøgende holdning til
lykken end beretningerne om, hvordan
svinelykken eller hønselykken blev for
hekset. Abelone Johanne Kristensdatter
opfordrede tilhørerne til at anskaffe sig
en vekseldaler og forklarede, hvordan
den kunne erhverves ved, at man blandt
andet gik baglæns op til kirken om nat
ten med en kat og råbte Fandens navn.49
Fortælleren så åbenbart intet forkaste
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ligt i, at man erhvervede rigdom fra an
dre mennesker ved at påkalde sig Fan
den. Hendes holdning har tilsyneladen
de ikke været generelt udbredt i samti
den, for historikeren Peter Henningsen
skriver i sin undersøgelse af det danske
bondesamfund, at ”... lykken kunne ma
nipuleres ved hjælp afonde kræfter: hvis
man ikke fra skæbnens hånd var udsty
ret med lykke - den gode lykke - kunne
man via magi tilrane sig andres lykke ...
Lykke opnået på denne måde var pr. de
finition ond - den var et resultat a f forgø
rende trolddom og hekseri’. 50
En opsøgende holdning til lykken ses
ligeledes i den store mængde eventyr,
der handler om mennesker, som tog ud
for at prøve lykken, eller rettere ”prøve
hans lykke,” som det formuleres i man
ge af eventyrene. Vendingen bruges i to
forskellige sammenhænge, som synes at
have en forskellig grad af abstraktion i
forhold til opfattelsen af lykkebegrebet.
I en mindre del af fortællingerne benyt
tes vendingen ”prøve hans lykke” meget
konkret i forbindelse med en persons op
nåelse af et nøje defineret mål i en be
stemt kontekst. Typisk benyttedes ven
dingen i forbindelse med, at en mand for
søgte at vinde en prinsesse. At prøve sin
lykke fremstilles ofte som en forholdsvis
spontan handling. Nogle af meddelerne
fortalte, at personen ”fik lyst til” eller
fik ”isinds” at gøre det.51 Denned anty
der fortællerne, at når hovedpersonerne
tog ud for at prøve deres lykke, var det
en pludselig indskydelse, snarere end et
resultat aflange rationelle overvejelser.
De personer, som prøvede lykken, kun
ne ikke være sikre på at opnå den. Det
ses fx i Hammerumhøj skoleeleven An
ders Kristian Jensens fortælling om tre
brødre, der ville forsøge at vinde en prin
sesse: ”Povl og Per, de prøvede begge to
deres lykke, men det gik galt”.52 Der var
altså reelt tale om en prøve, hvor resul
tatet ikke var givet på forhånd - i hvert
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Læreren Niels Andersen Uglsø (1817-1899) fra Sønder-Os i Sunds sogn fortalte eventyr og sagn
til folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Sammen med andre fortælleres historier kan
Niels Uglsøs fortællinger give et indblik i nogle a f de forestillinger og længsler, der florerede
blandt landbefolkningen i slutningen a f 1800-tallet. Evald Tang Kristensen skrev i 1898: ”Man
kan ikke let i vore dage forestille sig, hvilken oplivelse disse gamle historier kunne have, og hvor
dan de kunne bidrage til at udvide livssynet hos disse mennesker, der tit levede under trange kår
og i de usleste hytter, hvor alt ellers var snævert og fattigt og trangt. Der var noget opløftende i
under slige livsforhold at fortælle om prinsesser og riddere og om, hvordan en fattig bondeknold
til sidst blev konge i Arabien eller et land, der lå så eventyrligt som muligt. Det gav en higen ef
ter også at nå frem; og nåede man efter et langt livs kampe dog ikke ret vidt eller måske slet ikke
ud a f stedet, så glædede man sig dog ved i sin alderdom at tilbagekalde i sin erindring de lyse
barndomsminder og drømme.” (Foto: Peter Olsen, 1895. Dansk Folkemindesamling).
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fald havde de involverede personer tilsy
neladende ikke kendskab til resultatet.
I hovedparten af fortællingerne bru
ges vendingen ”prøve hans lykke” dog i
en anden betydning. Her benyttes ud
trykket ikke i forbindelse med erobrin
gen af et konkret objekt som fx en prin
sesse, men i stedet til at betegne de skil
drede personers motiv for at rejse ud i
verden. Følgende passage fra indlednin
gen af et eventyr fortalt af højskoleele
ven Mads Kristian Jensen i Hammerum
indeholder vigtige oplysninger om nog
le af de forestillinger, der var forbun
det med vendingen: ”Der var engang en
mand ... han havde en søn, og da han
så blev voksen, ville han en dag ud i ver
den at prøve hans lykke. Så sagde han
da det til hans fader, om han havde ikke
noget imod det. Han sagde nej, men vil
du træffe din lykke, så skal den finde dig,
du ikke den. Så lod han bygge et lille far
tøj ... helt uden ror, thi han måtte ing<m
ting have at styre det med.”53 Selve det at
rejse ud i verden synes her at repræsen
tere en mulighed for at finde sin lykke,
og i øvrigt viser faderens anvisning sig
at være formålstjenlig, for fortællingen
slutter med, at drengen blev greve. Fa
derens råd om at tage ud uden ror kan
læses som udtryk for, at det var umuligt
for mennesket at planlægge rejsen og
selv opsøge sin lykke. Fraværet af lange
overvejelser og planlægning var i øvrigt
også kendetegnende for de unge mænd,
der i de foregående fortællinger spon
tant ”fik lyst til” eller fik ”isinds” at prø
ve deres lykke. Det er rationalet bag fa
derens råd, at først når mennesket hol
der op med at lede målrettet efter lykke,
vil lykke indtræffe. Dette stemmer godt
overens med de ovennævnte fortællin
ger, hvor mennesker, der udførte gode
handlinger med slet formål - fx ønsket
om at opnå egen vinding og lykke - net
op ikke mødte lykke.
Lykken i fortællingen om drengen,
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der sejler ud uden ror, synes at have en
lidt anden karakter end i de fortællin
ger, hvor vendingen ”prøve hans lykke”
benyttes i forbindelse med at opnå lykke
i form af et defineret mål i en konkret
sammenhæng. Det synes umiddelbart
at være mere åbent og ukendt, hvad lyk
ken består af i sammenligning med den
konkrete lykke, der fx også optræder i
begreber som svinelykke. I begyndelsen
af fortællingen havde drengen tilsynela
dende ingen nærmere defineret idé om,
hvad ”hans lykke” bestod i; det erfarede
han først til slut.
At der tales om, at hovedpersonen
vil møde hans lykke, giver indtryk af
en forestilling om, at der eksisterede en
form for ukendt lykke, der var specifikt
bestemt for den enkelte. Der synes at
være et sammenfald mellem ordene lyk
ke og skæbne, og i Molbechs ordbog fra
1833 henvises til begrebet skæbne, hvis
man slår op under ordet lykke.54
Det er relevant at nævne, at der andre
steder i Tang Kristensens optegnelser af
sagn og eventyr fra Gjellerup-egnen op
træder forestillinger om, at begivenhe
der kunne være forudbestemte. Mange
forskellige aspekter i livet mentes at
kunne forudsiges gennem varsler. Der
er bl.a. eksempler på, at et menneskes
dødstidspunkt, den nye jernbanestræk
nings placering og den nye konge på tro
nen blev afsløret gennem forvarsler.55
I den forbindelse er det også interes
sant, hvad folkelivsforskeren H.F. Feil
berg skriver om almuens forståelse af, i
hvor høj grad det var muligt at præge
sin egen tilværelse: ”Almuen føler, at der
er en jernhård nødvendighed i tilværel
sen, alle må bøje sig derunder. Man kal
der ikke denne livets dunkle baggrund
for ”skæbne”; thi slige udtryk bruges nu
engang ikke hos bønderfolk, men man
giver sin tanke udtryk på andre måder
... Ethvert forsøg på at undgå det, ”som
er bestemt”, er unyttigt, ja, formaste
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ligt. Hvad nytter det at hente læge i syg
domstilfælde? Når ”døden er der”, er al
hans visdom omsonst, og er døden der
ikke, kommer den syge sig, - og penge
ne spares, tiderne er knappe. Alt bliver
som det er ”bestemt”.”56 At dømme ud fra
H.F. Feilbergs kildemateriale behand
ler han en bred europæisk almuekultur
i artiklen. Han bygger på et forholdsvist
spredt materiale fra forskellige steder
i Europa - og sågar Egypten - i en pe
riode, der spænder fra oldtiden til sam
tiden. Feilberg henviser i artiklen flere
steder til Tang Kristensens trykte kilde
samlinger, men i forbindelse med citatet
ovenfor henviser han i noter til slavisk
og keltisk folkloremateriale, og efterføl
gende inddrager han en sydtysk vise.
Når det billede, Feilberg tegner af almu
en, ikke entydigt kan genfindes i Evald
Tang Kristensens optegnelser fra Gjellerup-egnen omkring 1870, hænger det
formentligt sammen med, at hans kilde
materiales ophavssted og tidsperiode er
bred.
Nogle af fortællingerne fra Gjellerup
og Sunds kan som nævnt give indtryk af,
at der eksisterede forestillinger om, at i hvert fald dele af - tilværelsen kunne
være forudbestemt.57 Men det forhindre
de ikke mennesker i at tage ud og prøve
deres lykke i fortællingerne. Fortællin
gerne giver heller ikke indtryk af, at de
lykkeafprøvende mennesker på forhånd
kunne vide, om de havde en reel mulig
hed for at opnå lykken, fordi det i for
vejen var bestemt, hvem lykken skulle
tilfalde.
Selv om drengen, der sejlede ud uden
ror, ikke selv kunne sætte kursen, så
gjorde det ham ikke handlingslammet.
Han drog ud med åbent sind og gav mu
lighed for at lade lykke indtræffe. Der
var altså en opfattelse af, at lykke ikke
automatisk kom til mennesket, for så
havde det ikke været nødvendigt at tage
ud for at lade lykken finde sig. Forestil-

Her ses en kone, der kærner smør. For at sik
re smørlykken kunne hun kaste en lykkebrin
gende hestesko ned i smørkærnen. Så ville
smørkærningen føre til et godt resultat ifølge
datidens folketro. Umiddelbart virker denne
tankegang nok fremmedartet på mange a f nu
tidens mennesker, men også i dag eksisterer
forestillinger om, at lykken kan være knyttet
til ting. Foruden hestesko menes fx firkløvere,
maskotter i form a f tøjdyr eller en særlig fod
boldtrøje at bringe lykke ved bryllupper, ek
samen, sportskampe og lignende. (Foto: Niels
Sørensen, begyndelsen a f 1900-tallet. Dansk
Folkemindesamling).

lingerne om, at visse begivenheder i til
værelsen var forudbestemte, ser dermed
ikke ud til generelt at forhindre menne
skene i at være aktivt opsøgende.
Desværre er det kun en yderst be
grænset del af Tang Kristensens opteg
nelser fra Gjellerup og Sunds sogne, der
omhandler skæbneforestillinger, så man
må være varsom med at drage konklu
sioner på denne baggrund. Dog giver
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materialet indtryk af holdninger, som
står i modstrid med Feilbergs beskri
velse af handlingslammelse som konse
kvens af en forestilling om, at alt var be
stemt på forhånd.
Fortællerne på Gjellerup-egnen giver
ikke umiddelbart udtryk for, at forde
lingen af lykke var bestemt på forhånd,
men hvad var så væsentligt for, hvem
der opnåede lykken? I det følgende ses
på nogle af de mange fortællinger, der
handler om mennesker, som mere eller
mindre uventet modtog lykke. Disse for
tællinger giver mulighed for at indkred
se forestillingerne om, hvad der skulle
til for at opnå lykke.
Indsidderske Ellen Andersdatter i
Gjellerup har fortalt en historie om en
kone, som hjalp til ved en barsel ef
ter at være blevet opfordret af ”en lille
mand”.5* Manden gav hende efterføl
gende nogle høvlspåner, som hun skulle
brænde, ”og det, der blev så a f dem, skul
le hun passe på og gemme, [for] så længe
hun havde det i hendes gård, skulle hun
have sådan en god lykke til alting ... Da
de var så brændt, så stod der en lillebitte
guldrok ...S å længe som hun der leve
de, havde hun og god held til alting, men
da hun var så død, lod børnene gøre den
[dvs. smelte guldrokken om], og så var
det forbi med heldet, de mistede så meget
a f høveder og alting”.5^ I fortællingen op
træder held eller lykke som en konkret
størrelse, som én person kunne forære
til en anden. Konen gjorde sig fortjent
til at modtage lykke ved at hjælpe til
ved en fødsel. Hun ydede med andre ord
noget, før hun opnåede lykke. Manden
blev beskrevet som ”en lille mand”, der
boede under konens stald, og må betrag
tes som et væsen fra folketroen - måske
ham, der andetsteds kaldes gårdboen el
ler nissen.60 Hans gave havde en magisk
karakter, som det også fremgår af selve
substansen: Ganske almindelige høvl
spåner blev transformeret til en lille
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guldrok, da de blev brændt. Guldrokken
var ikke blot et symbol eller en metafor
for lykke, men lykken blev betragtet som
helt håndgribeligt knyttet til guldrok
ken. Lykken var direkte betinget af, at
guldet var formet som en rok, for da gul
det blev smeltet om, forsvandt lykken.
Det præciseres ikke, hvad der ligger i
vendingen om, at konen fik ”god held til
alting”.61 Dog tyder ordet ”alting” på, at
konens lykke ikke var bundet til ét be
stemt aspekt af livet, som det var tilfæl
det med æggelykke og svinelykke, men
at alt ville lykkes for hende, så længe
hun havde guldrokken. Da hendes børn
imidlertid mistede guldrokken og hel
det, resulterede det i, at de ”mistede så
meget a f høveder og alting”.61 Tabet af
lykke førte til tab af rigdom, og det tyder
på, at konens lykke var forbundet med
materiel velstand.
Lykken ser ikke ud til at være per
sonligt knyttet til konen. I princippet
kunne hendes børn nok have overtaget
hendes lykke, men de respekterede ikke
guldrokkens fysiske udformning, som
lykken var bundet til. De overholdt med
andre ord ikke den lille mands påbud om
at ”passe på og gemme”hans gave.
Evald Tang Kristensen har i Gjelle
rup og Sunds sogne optegnet mange lig
nende historier om mennesker, der op
nåede rigdom ved at hjælpe væsener fra
folketroen. Imidlertid var det ikke alene
hjælpen, der blev belønnet, men ofte var
belønningen betinget af, hvilken hold
ning der motiverede hjælpen. Højskole
eleven Kristian Peder Hansen i Ham
merum fortalte om to piger, der fik høvl
spåner af en lille mand, fordi de havde
hjulpet ham. Dog var det særlig den ene
pige, der ville hjælpe manden, og den
anden pige smed desuden sine spåner
væk: ”hun grinte ad dem, det var noget
godt at give dem, hun regnede dem ikke
for noget”.63 Høvlspånerne blev imidler
tid til guld, og dermed var det kun den
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Menneskene på billedet er ved at tække et tag. I dag vil de fleste mene, at hvis tækkemændene
er dygtige og omhyggelige, så skal taget nok blive godt. Flid og dygtighed anses generelt for at
være egenskaber, der kan føre til gode resultater i mange a f livets sammenhænge. Nogle men
nesker satser dog på heldet som en hurtig vej til rigdom og succes, som det fx ses i spillehaller
og lotterier. Sagn- og eventyrfortællerne i 1800-tallet kom imidlertid med et helt tredje bud på,
hvordan man kunne opnå fremgang, lykke og velstand. I fortællingerne gik det ofte godt for de
mennesker, der a f et oprigtigt hjerte opførte sig ordentligt over for andre mennesker, overnatur
lige væsener og dyr. (Foto: Niels Sørensen, 1914. Dansk Folkemindesamling).

pige, som renhjertet viste hjælpsomhed
og respekt for mandens gave, som opnå
ede rigdom. Den pige, som havde gjort
nar af sin gave, fik derimod ingen beløn
ning. Fortællingen afspejler den opfat
telse, at inden mennesket kunne opnå
lykke, måtte det først gøre sig fortjent til
det og dernæst anerkende og værdsætte
den gave, der blev tilbudt.
Samtidig med at det gik godt for men
nesker, som udviste belønningsværdig
adfærd, er der tendens til, at det gik dår
ligt for mennesker, som blev skildret som
onde og ærgerrige. 1 1871 fortalte husko

ne Karen Jørgensdatter Mølgaard i Søn
der Os et eventyr om en pige, som delte
sin mad med tre magiske væsener: ”Hun
skulle have en ønske, for hun var så god.
Den ene ønskede, [at] køn var hun, men
at hun måtte blive kønnere. Den anden,
at hun måtte spytte perler og guld, og den
tredje at hun måtte blive dronning.”^ Pi
gen viste godhed mod de magiske væ
sener ved at dele sin mad med dem, og
derfor forbedrede de hendes egenskaber
og fremtidsudsigter. Som et modbillede
til pigens handling skildrede Karen Jør
gensdatter Mølgaard pigens stedsøsters
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møde med en af de små mænd: ”Nej, han
fik ikke hendes meldmad [dvs. mellem
mad], det kunne han stole på, han skul
le gå væk. Hun gav ham a f fejetræet.”65
Stedsøsteren portrætteres som nærig og
fjendtlig over for mændene, og fortælle
ren berettede efterfølgende, hvordan sø
steren blev straffet og ikke fik velstand
og lykke som den pige, der delte sin mad
med mændene. Ved at opstille sådanne
modbilleder af mennesker, der handlede
forskelligt og efterfølgende blev beløn
net eller straffet, tegner fortællingerne
et billede af, hvilke handlinger der fører
til lykke.
Et andet illustrativt eksempel på,
hvad der fremmer og hæmmer opnåel
se af lykke, ses i en fortælling fra 1876,
som stammer fra højskoleelev Kristian
Peder Hansen i Hammerum. Han for
talte: ”Der var en kone, der havde tre p i
ger. Så den ene a f dem kunne hun aldrig
lide. [Moderen] vidste ikke, hvordan hun
kunne komme a f med [pigen]".66 Kri
stian Peder Hansen skildrede, hvordan
moderen sendte pigen bort, hvorefter pi
gen overnattede hos en gammel mand,
hvor hun fik en pose med mad og penge.
Hendes to søstre hørte om hendes ople
velser, og ”blev mere vrede over det held,
[så de] ville ten [dvs. afsted] næste dag
for at komme til det hus [for] at få sådan
en pose”.61 Det lykkedes dog ikke for de
to søstre at opnå det samme ”held” som
den første søster, og det bliver forklar
ligt, hvis fortællingens handlingsforløb
nærlæses. Den første piges ankomst til
den gamle mands hus skildres med or
dene: ”Hun spurgte, om hun kunne ikke
blive der i nat. Jo, [det] kunne [hun] nok,
men han havde ikke uden én seng, men
s[agde at] hun [kunne] lægge sig i den.
Han [ville] lægge sig udenfor på noget
strå. Men pigen ville ligge på halmen, og
han ... [måtte sove i] sengen”.68 Pigen øn
skede ikke at lægge beslag på den gamle
mands seng, og hun viste dermed beske
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denhed, ydmyghed og godhed over for
manden. Derimod fortalte Kristian Pe
der Hansen om pigens to søstres reak
tion på mandens tilsvarende tilbud: ”De
var ikke til sinds som den første [pige],
[men] tykte, [at] han kunne godt ligge på
halm[en\, [de] ville gerne til sengs”.69
Desuden var der en forskel i pigens og
søstrenes situation og hensigt med be
søget hos den gamle mand. Pigen var i
nød, da hun kom til manden, hvorimod
søstrene kom med det mål at erhverve
rigdom: ”Om zn[orgenen da] de kom op,
det første de så efter var, om m [anden]
lå på halmen. Det gjorde han ikke. Der
næst gik de hen og så bag kammerdøren,
men det var ikke efter manden, men pen
geposen, [for] der vidste de, deres søster
havde fundet den”.1QDe to søstres egen
skaber vurderes negativt i fortællingen.
Det understreges i eventyrets slutning,
hvor søstrene blev bidt af hugorme og
snoge som straf for deres pengegriskhed
og manglede hensynsfuldhed, hvorimod
den første pige havde gjort sig fortjent til
lykken ved at vise det modsatte: hensyn,
respekt og ydmyghed. Disse egenskaber
blev efter alt at dømme vurderet positivt
af fortælleren og eventuelle tilhørere, ef
tersom de belønnes i fortællingen.71
Ligesom fortællingen om drengen, der
sejlede ud uden ror, kan fortællingen om
pigen og den gamle mand i skoven give
indtryk af en forestilling om, at netop
den person, som ikke målrettet søgte ef
ter lykken, kom i besiddelse af den. I øv
rigt er det en tænkemåde, der findes i
mange eventyr både i og uden for Euro
pa, at den person, som forsætligt søgte
lykken og ikke gjorde det med rent hjer
te, ville fejle. Hvis et ondt menneske for
eksempel forsøgte at gentage en god per
sons lykkelige eventyr, blev han straffet
eller mødte ligefrem sin undergang.72
Selv om mange af historierne rummer
en forestilling om, at mennesker skulle
vise, at de var værdige til at opnå lyk-
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ken, er det ikke altid, at det står så ty
deligt frem. Der er fortællinger, hvor det
ikke umiddelbart er let at afgøre, om et
menneske opnåede fx prinsessen og kon
geriget, fordi han var forudbestemt til
det eller som resultat af egen indsats. Et
illustrativt eksempel er en fortælling om
en doven dreng, som blev fortalt i 1872
af husmand Jens Povlsen fra Tværmose
i Sunds sogn. Drengen modtog tre øn
sker fra en fisk og ønskede, at en prin
sesse skulle få et barn. Han blev udpeget
som fader til barnet og fik derfor prinses
sen, fortalte Jens Povlsen. Umiddelbart
kunne det se ud som om, drengen opnå
ede lykken, fuldstændig uden at det var
hans egen fortjeneste, og snarere fordi
han var forudbestemt til det. Historike
ren Peter Henningsen har udlagt even
tyret på denne måde og brugt det til at
illustrere, at det danske bondesamfund
var præget af en norm om, at det ikke
nyttede at stræbe efter velstand og rig
dom, fordi den enkelte ikke havde ind
flydelse på de magter, som tildelte men
nesket større eller mindre dele heraf.73
Argumentet for denne tolkning er, at
det ikke var drengens egen fortjeneste,
at han opnåede lykken, prinsessen og
kongeriget, men at det skyldtes, at han
var udvalgt til at modtage lykken. ”Var
det meningen, at man skulle være rig, så
blev man det, hvad enten man gjorde no
get eller ej. Denne forestilling belyses i
det jyske folkeeventyr Den dovne drengs
ønsker, hvor den usigeligt dovne dreng,
sin dorskhed til trods, er den, som vinder
lykken, prinsessen og det halve kongeri
ge. Dette gør han ikke på grund a f sin
dovenskab, men fordi lykken a f uransa
gelige grunde netop udvælger ham som
den heldige. Det er altså ikke hans egen
fortjeneste, at lykken tilsmiler ham. Det
sker blot - uvist hvorfor,” skriver Peter
Henningsen i sin disputats.74 Hvis man
imidlertid nærlæser detaljerne i for
tællingen, er der tegn, der tyder på, at

det til dels var drengens egen fortjene
ste. ”Så skulle han hente vand til mode
ren, så fik han en fisk i spanden, og den
bad om at gå, så skulle han have tre øn
sker.”15 Drengen modtog ønskerne, som
blev udgangspunktet for at få prinsessen
og kongeriget, af en fisk, fordi han lod
den gå fri. Det var denne handling, der
satte gang i de begivenheder, der førte
ham til en bedre position. Teksten kan
altså tolkes som udtryk for, at drengen
blev belønnet, fordi han levede op til en
moralsk norm om at være god mod dyr.76
Folkemindeoptegnelserne kan ikke bru
ges som kilde til, hvordan menneskene
virkelig opførte sig over for dyr. Derimod
kan de godt give et indtryk af, hvilke
normer der eksisterede i relation til dyr.
I den forbindelse er det interessant, at
dyr, mennesker og overtroiske væsener
tillægges nogle af de samme funktioner i
fortællingerne. Det er karakteristisk, at
personerne belønnes, når de opfører sig
godt over for andre - uanset om det dre
jer sig om mennesker, dyr eller væsner
tilhørende folketroen.

Perspektivering og afrunding
De historiske fremstillinger af lykkefore
stillingerne i bondesamfundet har ofte
lagt vægt på, at lykkebegrebet havde en
tæt tilknytning til misundelse.77 I bon
desamfundet blev misundelse betragtet
som skadevoldende, fordi det kunne re
sultere i forgørelse af lykke. Ros og kom
plimenter blev opfattet som negative,
fordi de blev set som udtryk for, at man
var misundelig, og i yderste konsekvens
kunne ros føre til beskyldninger om hek
seri.78
Der har ikke i samme grad været fo
kus på, at lykkebegrebet også er knyt
tet til udøvelsen af gavmildhed.79 Forhå
bentlig kan Tang Kristensens folklori
stiske optegnelser være med til at ændre
101

Lene Andersen

dette. I fortællingerne er lykkebegrebet
ofte omdrejningspunkt for nogle moral
ske pointer. Det kan læses ud af fortæl
linger, hvilken adfærd og hvilke hold
ninger der er belønningsvær dige. Det er
netop en pointe i mange af fortællinger
ne, at man opnår lykke, hvis man opfø
rer sig korrekt ud fra uselviske motiver.
I fortællingerne blev mennesker eksem
pelvis belønnet, hvis de var gavmilde og
delte ud af deres mad, hvis de var barm
hjertige og slap en fisk løs, eller hvis
de viste respekt over for en vært og lod
ham få den bedste soveplads. Sådanne
handlinger kan sætte gang i forløb, der
fører til lykke. Hvor det som nævnt var
misundelse eller hævn, der motiverede
til at stjæle lykke, var det omvendt gav
mildhed, barmhjertighed, hjælpsomhed
og andre positivt vurderede egenskaber,
som medførte erhvervelse af lykke.80
Når der ikke i samme grad har væ
ret fokus på disse mere positive aspek
ter ved lykkebegrebet, kan det hænge
sammen med, at meget af den hidtidige
forskning bygger på kilder i relation til
hekseanklagerne. Disse kilder er kon
centreret omkring situationer, hvor lyk
ken udebliver. Det folkloristiske stof om
handler både erhvervelse og fratagelse
af lykke, og forhåbentlig kan dette ma
teriale være med til at tydeliggøre nogle
aspekter i den folkelige kultur, som må
ske ikke står så tydeligt frem i andre kil
detyper.
De sagn og eventyr, menneskene i
Gjellerup og Sunds sogne fortalte til fol
kemindesamleren Evald Tang Kristen
sen i perioden fra 1867 til 1876, rum
mer spor, der kan være med til at ind
kredse dele af deres forestillingsverden.
Når mange fortællinger læses på tværs
ud fra et bestemt tema - som det her er
gjort omkring begrebet lykke - træder
nogle mønstre frem, så det bliver muligt
at få et indblik i fortællernes kulturelle
normer og forestillinger.
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Fortællerne havde en forestilling om,
at lykke var noget helt konkret og hånd
gribeligt. Der er eksempler på, at lykken
kunne være knyttet til fysiske genstan
de som en mønt eller guldrok, arbejds
processer som slagtning, udbytte som
æg eller mælk, husdyrhold som svin,
kvæg osv., eller til personer som det fx
ses i udtrykkene ”prøve hans lykke” og
”træffe hans lykke”.
Ud fra sagnene og eventyrene kan
ekstraheres nogle normer om rigtigt og
forkert. Fortællingerne udtrykker hold
ninger om, at menneskene skulle gøre
sig fortjent til lykken, men det var ikke
udelukkende den gode handling, der
var afgørende. Intentionen bag handlin
gen vurderes også. Der er eksempler på
mennesker, som udøvede gode handlin
ger, men ikke havde hjertet med i det el
ler udviste en nedladende og respektløs
holdning, og disse mennesker blev typisk
straffet til sidst. Et eksempel på dette
ses i fortællingen om pigen, som forka
stede sin gave af høvlspåner, der blev
til guld. Både menneskenes tanker og
handlinger tæller med i vurderingen af,
om deres menneskelige kvaliteter er be
lønningsværdige. Ligeledes var det ikke
velset at have bagtanker om selv at opnå
noget med sine handlinger, som det ses
i fortællingen om søstrene, der opsøgte
manden i skoven med det mål at få en
sæk med penge og mad. Det fremstilles
ofte negativt, hvis mennesker opsøgte
lykken målrettet, hvorimod det var po
sitivt, hvis mennesker udførte gode ger
ninger spontant og uden intentioner om
selv at få noget ud af det. I eventyret om
drengen, der tog ud i verden på et skib
uden ror, udtrykkes forestillinger om,
at mennesker ikke selv kunne styre sig
frem til lykken. Der opfordredes ikke til,
at menneskene skulle lægge en strate
gi og følge en plan, der førte til lykke.
Tværtimod er det overvejende budskab i
fortællingerne, at det ville gå godt for de
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mennesker, som helhjertet og oprigtigt
levede op til fælles moralske normer om
god opførsel.
Når fortællerne ville finde forklarin
ger på, hvorfor det gik godt for nogle
mennesker, men skidt for andre, så ret
tede de ofte blikket mod personernes so
ciale relationer. Hvis en bondes arbejde
mislykkedes, kunne det fx sættes i for
bindelse med, at han var blevet uven
ner med en heks. Hvis en pige derimod
opnåede lykke og rigdom, kunne det fx
udspringe af, at hun delte sin mad med
nogle fremmede. I fortællingerne vurde
res det enkelte menneskes succes eller
fiasko således op imod, hvordan men

nesket opførte sig over for andre men
nesker. I sammenligning med i dag var
1800-tallets jævne mennesker i højere
grad afhængige af hinanden i lokalsam
fundene på landet, og det er ikke over
raskende, at hverdagens erfaringer på
virkede menneskenes tankegang og kom
til udtryk i de fortællinger, de fortalte.
Sagn og eventyr kan bidrage til at uddy
be eller nuancere aspekter, der kendes
fra andre kilder. Evald Tang Kristen
sens unikke materiale kan være med til
at belyse, hvilke kulturelle normer og
forestillinger der har været meningsful
de for almindelige mennesker i slutnin
gen af 1800-tallet.
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Social status og statusskift blandt tyrkiske
gæstearbejdere, der kom til Randers i
begyndelsen af 1970’erne
Vibeke Kaiser-Hansen
Fortid og Nutid, ju n i 2008, s. 107 -130
K ulturhistorisk M useum Randers h a r igennem en årræ kke arbejdet med
Randers’ industrihistorie, og i de senere år h a r m useet ligeledes inten
siveret sit arbejde med byens indvandringshistorie. M useet h a r blandt
andet dokum enteret historien om de første tyrkiske gæstearbejdere, der
kom til Randers, og historien om deres familier. Det er sket gennem to in
terviewundersøgelser, som blev stø ttet af henholdsvis K ulturarvsstyrelsen
og Å rhus Amts M useumsråd. I 2003 talte cand.phil. Marie A ndersen med
tyve personer, som repræ senterede elleve foræ ldrepar fra de gæ stearbej
derfamilier, der kom til Randers før 1973. Den anden undersøgelse - med
sytten gæstearbejderbørn - er gennemført i 2005. Børnene er i dag voksne
i alderen fra m idt i tyverne til m idt i fyrrene - nogle er født i Tyrkiet
andre i Randers. A rtiklen bygger på resultaterne fra de to undersøgelser.
Den tegner et billede af, hvordan flytningen ffa Tyrkiet til Randers gav
mulighed for social mobilitet. M an kunne stige i det sociale hierarki og få
en høj social status - både ”hjemme” i Tyrkiet og i det nydannede tyrkiske
sam fund i Randers. Interviewene tyder på, a t kam pen for en høj placering
i det nye sam fund i Randers i nogle tilfælde fik indflydelse på opdragelsen
af gæstearbejdernes børn.
Vibeke Kaiser-Hansen, f. 1974, cand.mag. i historie og teoretisk antropo
logi. Tidligere projektansat på K ulturhistorisk Museum Randers. F ra 1.
juni 2008 an sat som dokum entationskonsulent hos LEGO System A/S.

Mange vesteuropæiske lande var fra
omkring 1950 præget af en voldsom
økonomisk højkonjunktur, der fortsat
te op igennem 1960’erne. Højkonjunk
turen medførte, at der efterhånden op
stod mangel på arbejdskraft, og det blev
især svært at besætte ufaglærte stillin
ger i industrien. Løsningen blev at hen
te gæstearbejdere i lande, som ikke op
levede den samme udvikling, og allerede

i løbet af 1950’erne begyndte lande som
Schweiz, Frankrig, Vesttyskland, Sve
rige, Luxemburg, Holland og Belgien at
hente udenlandsk arbejdskraft. I første
omgang blev arbejdskraften hentet i de
sydeuropæiske lande for eksempel i Ita
lien, Jugoslavien og Spanien, men re
krutteringsområdet blev hurtigt udvidet
til Nordafrika og Tyrkiet.1
Tyrkiet var altså et af de lande, som
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var leveringsdygtigt i arbejdskraft, og
landet indgik i 1957 sin første officielle
aftale om at sende gæstearbejdere til
Vesttyskland. Det drejede sig om tolv
håndværkerfamilier, som rejste til Kiel.2
Fra 1960 førte den tyrkiske regering en
politik, som direkte opfordrede tyrkerne
til at udvandre med henblik på at arbej
de i Vesten. Denne politik var begrun
det i den store tyrkiske arbejdsløshed,
men udover at mindske arbejdsløsheds
problemet håbede den tyrkiske regering
på, at udvandrerne ville sende penge
hjem til Tyrkiet og derved forbedre lan
dets valutasituation. Endvidere var det
regeringens håb, at udvandrerne ville
blive opkvalificerede gennem deres ar
bejde i Vesten, således at de kunne bi
drage til udviklingen af Tyrkiet, når de
igen vendte hjem. Den tyrkiske arbejds
kraftudvandring havde i 1960’erne især
Vesttyskland som mål, idet mere end
330.000 tyrkere fandt arbejde her, mens
de øvrige vesteuropæiske lande modtog
ca. 50.000 tyrkiske gæstearbejdere i pe
rioden.3
Den danske økonomi voksede i løbet
af 1950’erne mindre end økonomierne
i andre vesteuropæiske lande. Først i
1958 kom vendepunktet, som betød, at
den danske vækst kom på niveau med
væksten i det øvrige Vesteuropa, og ar
bejdsløsheden begyndte at falde stærkt.
Den danske højkonjunktur og den kraf
tige efterspørgsel på arbejdskraft var
blandt andet betinget af stor vækst i
den industrielle og offentlige sektor.4
Manglen på arbejdskraft satte i løbet
af 1960’erne det danske arbejdsmarked
under pres, og allerede i 1960 begynd
te den danske debat om at importere
udenlandsk arbejdskraft så småt. Ind
vandringen til Danmark blev på dette
tidspunkt reguleret af udlændingeloven
fra 1952, der lagde op til, at udlændinge
frit kunne rejse til Danmark og finde ar
bejde og først søge opholds- og arbejds
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tilladelse, når de var kommet til landet.
Arbejds- og opholdstilladelse blev givet,
hvis der ikke kunne anvises dansk ar
bejdskraft til jobbet, og med en bekendt
gørelse i sommeren 1964 blev det fast
slået, at Rigspolitiet skulle afgøre, om
en indvandrer kunne opnå opholds- og
arbejdstilladelse, og at en arbejdstilla
delse kunne udstedes, hvis der forelå et
arbejdstilbud fra en dansk arbejdsgiver.
Arbejdet måtte ikke påbegyndes, før til
ladelsen forelå. Sagsbehandlingen var
forholdsvis bureaukratisk, og sagsbe
handlingstiden løb let op på halvanden
til to måneder. En førstegangstilladelse
gjaldt til et konkret arbejde og havde en
varighed på 6 måneder. Den kunne siden
forlænges to gange tolv måneder, hvor
efter der kunne udstedes en generel til
ladelse for et tidsrum på to år ad gangen
uden hensyn til beskæftigelsessituatio
nen.5 Frem til 1967 var antallet af gæ
stearbejdere, der kom til Danmark, dog
ikke stort, og de, der kom, kom primært
fra Sydeuropa, Storbritannien og USA.6
I årene frem til 1967 blev hovedparten
af arbejdskraftbehovet søgt dækket med
dansk arbejdskraft, hvilket blandt andet
var muliggjort af den stigende mekani
sering i landbrugssektoren, som frigjor
de arbejdskraft, og af, at flere kvinder
kom ud på arbejdsmarkedet.7
Med en justering af udlændingelo
ven 1. april 1967 blev sagsbehandlingen
vedrørende tildeling af opholds- og ar
bejdstilladelser lettet, og det blev derfor
nemmere for virksomhederne at benytte
sig af udenlandsk arbejdskraft. Heref
ter voksede antallet af gæstearbejdere,
der kom til Danmark, stærkt, og nu kom
indvandrerne især fra Tyrkiet, Jugosla
vien og visse asiatiske lande. Stigningen
fra 1967 var også betinget af, at Vest
tyskland og Sverige strammede deres
indrejseregler, og den tog yderligere til,
da de vesttyske regler igen blev stram
met i 1969. Danmark blev nu opfattet
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som et land, det var let at komme ind
i. Den store indvandring skabte dog be
kymring hos fagbevægelsen, der fryg
tede, at de mange gæstearbejdere ville
presse løn- og arbejdsforholdene sam
tidig med, at gæstearbejdernes sociale
problemer - bl.a. dårlige boligforhold
- blev mere synlige. I forsøg på at få
kontrol med indvandringen, skærpede
myndighederne i maj 1969 grænsekon
trollen, hvilket skulle sikre, at kun ind
vandrere, der kunne dokumentere, at de
havde fået tilbudt arbejde i Danmark,
kom ind i landet. Den skærpede kontrol
fik dog ingen synlig effekt.8
I juni 1969 nedsatte Arbejdsministe
riet et udvalg bestående af repræsentan
ter for arbejdsmarkedets parter samt fle
re ministerier, som skulle belyse proble
mer forbundet med indvandringen samt
komme med forslag til lovændringer på
området. Udvalget indstillede blandt
andet, at udlændinge, der ønskede at ar
bejde i Danmark, fremover skulle have
en arbejdstilladelse inden indrejsen, og
at gæstearbejdere skulle forpligtes til at
være indmeldt i både en sygekasse og
en arbejdsløshedskasse. Indstillinger
ne blev vedtaget, og fra 1. januar 1970
var det ikke længere tilladt at rejse ind i
Danmark uden en arbejdstilladelse, hvis
formålet var at arbejde.9
En rapport, som påviste den manglen
de effekt af den skærpede grænsekontrol
samt pres fra fagbevægelsen og Socialde
mokratiet, lagde grunden til, at der den
5. november 1970 blev indført et midler
tidigt indvandrer stop. Stoppet betød, at
ansøgninger fra gæstearbejdere om førstegangs-arbejdstilladelser, der var ind
givet efter 5. november 1970, som hoved
regel ikke blev imødekommet. Der var
dog visse undtagelser, idet udenlandske
arbejdere med familiemæssig tilknyt
ning til Danmark fortsat kunne komme
ind i landet. Desuden var enkeltperso
ner med specielle kvalifikationer vel

komne, og når der var særlige behov for
det, kunne virksomheder få lov at hente
større mængder arbejdskraft til landet.
Da det midlertidige stop blev indført,
var der ca. 5000 tyrkiske gæstearbejde
re i Danmark, og tyrkerne udgjorde der
med den største gæstearbejdergruppe i
landet efterfulgt af jugoslaverne.10
I løbet af 1972 blev der foretaget en
kelte justeringer af udlændingeloven. Et
af problemerne, der blev løst, var, at gæ
stearbejderne på grund af det midlerti
dige stop var nødt til at rejse hjem, hvis
deres arbejdstilladelse udløb. Det var
et stort problem for de virksomheder,
der havde mange gæstearbejdere ansat.
Problemet blev løst ved at lave en gene
rel forlængelse af udstedte opholds- og
arbejdstilladelser, og dermed stoppede
hjemsendelsen af gæstearbejdere, der
var bosiddende i Danmark. Ønsket om
forlængelse af opholds- og arbejdstilla
delserne kom fra arbejdsgiverne og for
også at imødekomme fagbevægelsen,
blev det ved samme lejlighed besluttet at
indskrænke dispensationsmulighederne
fra det midlertidige stop. Der kunne nu
ikke længere gives dispensation til en
keltpersoner, men kun til større grup
per på mere end ti udlændinge. Denne
dispensationsmulighed bortfaldt dog al
lerede den 29. maj 1972.11
I løbet af efteråret 1972 meldte ar
bejdsgiverne om mangel på arbejdskraft
- især indefor jern- og metalindustrien.
Danmarks indtrædelse i EF 1. januar
1973, og adgangen for arbejdskraft fra
andre EF-lande, løste ikke problemet.
Efter pres fra arbejdsgiverorganisatio
nerne blev det midlertidige indvand
rerstop derfor lempet den 29. juni 1973
således, at der to gange om året skulle
fastsættes en kvote af arbejdstilladelser
til udlændinge, som stammede fra lande
uden for Norden og EF. Ordningen fik
dog en meget kort levetid. Da oliekrise
og stigende arbejdsløshed satte ind i lø109
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bet af efteråret, suspenderedes ordnin
gen den 29. november 1973, og der blev
indført et stop for arbejdskraftindvan
dringen til Danmark. Gæstearbejder
nes nærmeste familiemedlemmer f.eks.
koner og børn kunne dog fortsat komme
ind i landet.12

De tyrkiske gæstearbejdere i
Randers
Den første tyrkiske gæstearbejder kom
til Randers fra Istanbul i 1969. Ran
ders havde på dette tidspunkt omkring
60.000 indbyggere og havde i løbet af de
foregående årtier udviklet sig fra en tra
ditionel købstad til en moderne industri
by med en del virksomheder inden for
jern- og metalindustrien. Byens største
virksomhed med omkring 700 timeløn
nede var Scandia, som lavede togvogne
til DSB, tankbiler og møbler. En stor del
af den randrusianske industri baserede
sig på samspillet mellem by og land. Det
gjaldt blandt andet Dronningborg Ma
skinfabrik, der lavede mejetærskere og
fabrikken Sekura, der fremstillede fører
huse til traktorer. Desuden havde byen
en del virksomheder inden for næringsog nydelsesmiddelindustrien blandt an
det slagterier og bryggeriet Thor.13
De første tyrkiske gæstearbejdere
kom til Randers alene eller i små grup
per på to eller tre. En lille håndfuld kom
fra Istanbul, og enkelte kom via andre
danske eller vesteuropæiske byer.
Indvandringen til Randers var i før
ste omgang styret af tilfældigheder og
personlige kontakter. Arbejdskonsulenten på Arbejdsformidlingen i Randers
havde en tyrkisk svoger. Da svogeren
på et tidspunkt var hjemme i Tyrkiet,
fortalte han et familiemedlem - Kemal
Yavuzsoy - om Danmark, hvor der var
masser af arbejde og gode penge at tje
ne. Kemal, der tidligere havde arbejdet
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i Vesttyskland, var interesseret i at rej
se, og arbejdskonsulenten blev derfor
bedt om at undersøge jobmulighederne i
Randers. Det endte med, at Kemal blev
byens første tyrkiske gæstearbejder, da
han i 1969 fik job på Randers Jernstøbe
ri. Via ham lykkedes det i løbet af 1970
at få kontakt til yderligere 4-5 tyrkiske
mænd, der kom til Randers.14
Den første rekrutteringsfase var såle
des præget af personlige kontakter, men
på lidt længere sigt benyttede de ran
drusianske virksomheder sig endvidere
af at annoncere efter arbejdskraft i de
tyrkiske aviser, og i 1972 hentede Ran
ders Jernstøberi en større gruppe tyrki
ske mænd til byen. Gruppen af mænd
havde tilsyneladende ingen indbyrdes
relationer. Desuden kom nogle tyrki
ske mænd til Randers via andre danske
eller vesteuropæiske byer. I Randers
fandt gæstearbejderne beskæftigelse
som ufaglært arbejdskraft på industri
virksomhederne. Det var især i metalin
dustrien, hvor virksomheder som blandt
andet Randers Jernstøberi og Sekura
havde brug for den tyrkiske arbejds
kraft.15 I efteråret 1972 og vinteren 1973
lavede Direktoratet for Udlændinge på
baggrund af udstedte arbejdstilladelser
en opgørelse over gæstearbejdernes for
deling inden for de dominerende bran
chegrupper. Opgørelsen viser, at det
ikke er et lokalt særtræk, at de tyrkiske
gæstearbejdere i Randers især fandt be
skæftigelse i jern- og metalindustrien.
Blandt fremstillingsvirksomhederne var
jern- og metalindustrien på landsplan
den klart største aftager af de ufaglærte
indvandreres arbejdskraft, idet den be
skæftigede 44-45 % af disse.16
Hovedparten af de tyrkiske gæstear
bejdere, der kom til Randers, var unge
mænd i den giftefærdige alder eller yng
re familiefædre, som rejste til Randers
alene og lod deres familier blive i Tyr-
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De tyrkiske mænd, der kom til Randers før 1973, fik næsten alle arbejde i byens jern- og metal
industri. Fotoet viser tyrkiske gæstearbejdere på virksomheden Sekura.

kiet. Planen var, at mændene skulle op
holde sig i Danmark i en periode og tje
ne penge, hvorefter de ville vende tilba
ge til hjemlandet og investere de opspa
rede midler og dermed skabe bedre for
udsætninger for deres eget og familiens
fremtidige liv i Tyrkiet. I perioden frem
til 1973, hvor oliekrisen satte en stop
per for arbejdskraftindvandringen, kom
mellem 30 og 40 tyrkiske gæstearbejde
re til Randers. Heraf valgte nogle hur
tigt at hente deres familier til Danmark,
da de savnede dem og havde svært ved
at fylde fritiden ud. I de følgende år
hentede stadig flere af de tyrkiske gæ
stearbejdere deres familier til Randers,
og det ophold, der fra starten var tænkt
som midlertidigt, endte for de fleste med
at blive permanent. Det permanente op

hold i Danmark var dog ikke udtryk for
en bevidst beslutning om at blive, og for
mange varede drømmen om at vende til
bage til en fremtid i Tyrkiet helt indtil,
de fik børnebørn. Drømmen om Tyrkiet
har derfor præget livet i gæstearbejder
familierne og gæstearbej derbørnenes
opvækst m arkant.17
Arbejdsmæssigt og økonomisk har
byens gæstearbejderfamilier udgjort
en ensartet gruppe, mens de har boet i
Randers. En del af de hustruer, der fulg
te deres mænd til Randers i begyndel
sen af 1970’erne, fik ufaglært arbejde for
eksempel på fjerkræslagteriet, Randers
Reb eller virksomheden Polarvask, men
de fleste mistede deres job i slutningen
af 1970’erne og fik aldrig siden fodfæste
på arbejdsmarkedet. Mændene blev alle
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ansat som nfaglærte i industrien, hvor
de arbejdede, indtil de næsten alle for
lod arbejdsmarkedet i løbet af 1980’erne.
Da arbejdslivet ophørte, var de fleste i
50-års alderen.18
1 1994 lå andelen af unge med tyrkisk
baggrund i Danmark, der havde forladt
folkeskolen uden afgangseksamen på
mellem 30 % og 50 % afhængig af køn og
alder. Også i Randers var der mange gæ
stearbejderbørn, der i løbet af 1980’erne
blev taget ud af folkeskolen uden at
have færdiggjort denne. Det drejer sig
om cirka halvdelen af de børn, der med
virker i undersøgelsen fra 2005, og der
er tale om lige mange sønner og døtre.
Da de blev taget ud af folkeskolen fik de
- ligesom deres forældre - job som ufag
lærte i industrien, så de kunne bidrage
økonomisk til virkeliggørelsen af famili
ens drøm om et fremtidigt liv i Tyrkiet.
Fra begyndelsen af 1990’erne begyndte
flere af disse at starte egen virksomhed
- især inden for restaurationsbranchen.
Dette var båret af en drøm om at tjene
mange penge. Sådan er det dog ikke
gået, og flere har måttet notere tab på
at have egen forretning. Blandt de yng
re gæstearbejderbørn, hvis skolegang
har ligget lidt senere, har de fleste efter
at have færdiggjort folkeskolen, taget en
erhvervsrettet uddannelse på enten tek
nisk skole eller handelsskole. Omkring
halvdelen af de medvirkende børn, der
i første omgang blev taget tidligt ud af
skolen, har genoptaget skolegangen se
nere i 1990’erne, og flere af disse - især
pigerne - har i dag en uddannelse som
pædagog eller socialrådgiver.19

Gæstearbejdernes sociale og øko
nomiske baggrund
Enkelte af de tyrkiske mænd, der kom
til Randers omkring 1970, havde de
res rødder i de tyrkiske storbyer. Disse
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mænd havde en baggrund som arbejde
re på tyrkiske fabrikker, hvor deres ar
bejdsopgaver mindede om dem, de fik, da
de senere kom til Randers. De få mænd,
der kom fra storbyen, kunne godt få øko
nomien i Tyrkiet til at hænge sammen,
og rejsen til Danmark var blandt andet
betinget af eventyrlyst - de ville gerne
opleve mere af verden.20
Langt hovedparten af de tyrkiske gæ
stearbejdere, der kom til Randers i be
gyndelsen af 1970’erne, kom dog fra de
tyrkiske landområder, hvor de boede i
landsbyer og ernærede sig ved små fa
milieejede landbrug. Tidligere blev det
antaget, at de tyrkiske gæstearbejde
re, der kom til Randers, var en gruppe
mænd fra samme landsby. Undersøgel
sen fra 2003 viste dog, at denne antagel
se ikke var rigtig. Gæstearbejderne kom
fra mange forskellige dele af Tyrkiet, og
enkelte kom via andre vesteuropæiske
byer. Det, at en del gæstearbejdere blev
rekrutteret via personlige kontakter, be
tød dog, at nogle tyrkiske områder leve
rede en større gruppe mænd til Randers,
og at nogle af disse mænd var beslæg
tede. Således kom en del mænd enten
fra provinsen Denizli i det sydvestlige
Tyrkiet eller fra Corumprovinsen i den
nordlige del af landet. 21
Gæstearbejderne og deres hustruer
var gennemgående dårligt uddannede,
hvilket nedenstående citat, hvor et gæstearbej derbarn omtaler forældrenes
skolegang i Tyrkiet, er et eksempel på.
”Min mor, hun har ikke gået i skole, for
di hun måtte ikke gå i skole dengang for
sin lillebror. Det var ham, der bestem
te det. ... Altså dengang kunne de have
sagt: Hvad skal hun blive til. Hun kunne
ikke blive til noget, hun skulle bare bli
ve hjemme. Min far, han gik. Jeg tror,
at det var tre år, han gik. Så han kunne
godt læse og skrive og regne og alt muligt.”22
Til trods for, at gæstearbejderne var
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opvokset i et tyrkisk samfund med en
grundskole på fem år, var der mange
- især på landet - som fik mindre eller
slet ingen skolegang. Der var brug for
børnenes arbejdskraft i landbruget, og
det var gået ud over den skolegang gæ
stearbejderne, der kom til Randers om
kring 1970, havde fået som børn. Som ci
tatet viser, ønskede nogle familier ikke
at sende pigerne i skole. Den tyrkiske
landsbykultur var stærkt kønsopdelt,
og det var derfor naturligt, at pigernes
fremtid lå i hjemmet. En opdragelse i
hjemmet med huslige pligter var således
at foretrække frem for skolekundskaber.
Det betød, at der blandt kvinderne, som
fulgte deres mænd til Randers, var en
del analfabeter.
Gæstearbejderne fra landområderne
blev drevet til Randers i håbet om at
slippe væk fra fattigdom og arbejdsløs
hed og således skabe et fundament for
en bedre tilværelse for deres familier.
De tyrkiske landområder var fattige,
bondefamilierne havde ofte mange børn,
og landbrugsdriften var gammeldags og
præget af manglende teknologi. For ek
sempel var det endnu omkring 1970 ud
bredt at dyrke jorden med okser og he
ste som trækkraft. De børnerige familier
betød, at et landbrug ofte skulle mætte
mange munde, men det kunne ligeledes
være et problem, at der var mange ar
vinger, som alle skulle have et jordlod,
og at familiens jord dermed blev splittet
op med jævne mellemrum. Det betød i
nogle tilfælde, at jordstykkerne blev så
små, at de blev umulige at leve af.
I første omgang havde nogle af de gæ
stearbejdere, der senere kom til Randers
fra landområderne, forsøgt at forbedre
tilværelsen ved at tage ufaglært sæson
arbejde i de tyrkiske storbyer. Dette ar
bejde kunne for eksempel være fabriks
arbejde eller ufaglært bygningsarbejde.
Imens mændene var i de tyrkiske stor
byer, passede kvinderne og resten af fa

milien landbrugene hjemme i landsbyer
ne. Mændene rejste senere til Randers
med håbet om at finde fast arbejde og få
en højere løn, end forholdene i Tyrkiet
muliggjorde. Målet var som nævnt at
vende hjem med opsparet kapital, som
for eksempel kunne bruges til opkøb af
mere jord eller til investeringer i trak
torer og andre landbrugsmaskiner, der
kunne forbedre effektiviteten på famili
ens landbrug, og derved skabe grundla
get for en bedre fremtid hjemme i lands
byen.23 Som nævnt vendte kun få gæste
arbejdere tilbage til Tyrkiet, men målet
om at vende hjem var i god overensstem
melse med den tyrkiske regerings håb
om, at udvandrerne ville tilføre valuta
til landet og senere vende tilbage til Tyr
kiet med forbedrede kvalifikationer.
Det var dog ikke hele den tyrkiske
landbefolkning, som var fattig. Forhol
dene på landet er ikke ens i hele Tyrkiet,
men i mange egne ejes en del afjorden af
rige godsejere. Derudover er der små og
mellemstore jordejende landbrug, men
der er også bønder, som ejer meget lidt
jord eller er helt jordløse.24
Antropologen Paul Stirling lavede
feltarbejde i to tyrkiske landsbyer nær
Kayseri på den anatolske højslette i
1950’erne - et område, som også leve
rede gæstearbejdere til Randers. Han
studerede blandt andet emner som rang
og hierarkier i landsbyerne og fandt, at
mange elementer - blandt andet alder
og køn - var med til at bestemme, hvor
de forskellige indbyggere placeredes i
hierarkiet. Med alderen fulgte respekt
og autoritet for både mænd og kvinder,
men kvinderne var underlagt mænd
uanset alderen. Der var tale om stærkt
kønsopdelte samfund, hvor kvindernes
ærbarhed var vigtig. Kvinderne tog sig
af hjemmet og børnene samt det lettere
markarbejde, mens mændene tog sig af
det hårde markarbejde og de udadvend
te aktiviteter og tilbragte mindst mulig
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Mange tyrkiske gæstearbejdere rejste til Danmark med tog. Fotoet er taget på banegården i
Istanbul i forbindelse med en gæstearbejders afrejse til Randers i august 1970. Rejsen med tog
fra Istanbul til Randers varede 3^2 dag. (Foto i privat eje)

tid i hjemmet.25 Mænd med religiøs ind
sigt var i nogle sammenhænge agtede,
men evnen til at omsætte denne agtel
se til magt var i høj grad afhængig af
den enkeltes personlighed. Rigdom var
en meget væsentlig faktor for den socia
le placering i landsbyen. De rige mænd
indtog de ledende positioner i landsby
en. Blandt andet havde de vægt i lands
byrådene, og de var på mange områder
i stand til at øve indflydelse og i nogle
tilfælde direkte kontrol over landsbyens
øvrige indbyggere. Den højest vurderede
rigdom var jordejernes rigdom, da ejer
skab af jord blev forbundet med noget
pålideligt og permanent. Stirling fandt
samtidig, at for de fleste landsbybeboere
var landsbyen den eneste sociale arena
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af betydning, og indbyggerne bekymrede
sig meget om deres position her og var
stærkt optagede af at forbedre den eller
i det mindste at fastholde den, de hav
de.26
På grundlag af undersøgelserne af de
tyrkiske gæstearbejderfamilier i Ran
ders anes et tilsvarende billede af et
udtalt kønsmæssigt, socialt og økono
misk hierarki blandt den tyrkiske land
befolkning omkring 1970. Her fortælles
det blandt andet, at godsejerne lå i top
pen af hierarkiet fulgt af ejere af større
landbrug osv., og i den absolutte bund lå
hyrderne, som passede godsejernes dy
reflokke. Flere af de mænd, der kom til
Randers i perioden indtil 1973, havde en
baggrund som hyrder i Tyrkiet, og der-
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Når de tyrkiske gæstearbejdere ankom til Randers, var der en fast procedure for, hvordan de
blev modtaget. Umiddelbart efter gæstearbejdernes ankomst blev der bl.a. taget hånd om til
melding til folkeregisteret og indmeldelse i fagforening. Desuden skulle gæstearbejderne have
en læge, en bank osv. Fotoet er fra et informationsmøde for nytilkomne tyrkiske gæstearbejdere
i august 1970. (Foto i privat eje)

med ifølge oplysningerne en plads helt i
bunden af landsbyhierarkiet.27

Det sociale liv i Randers og kon
takten til danskerne
Mange af gæstearbejderne følte sig ale
ne i den første tid, efter at de var kom
met til Randers. Arbejdsformidlingen
stod derfor i 1971 bag en opfordring til
randrusianerne om at invitere en tyr
kisk gæstearbejder hjem til middag.
Ordningen blev en succes, men stoppede
efterhånden, som der kom flere gæstear
bejdere til. Man gik i stedet over til at
holde nogle fælles fester for danskere og
tyrkere, men det sluttede, da oliekrisen

kom i 1973. Gæstearbejderne peger på,
at stemningen mellem danskere og tyr
kere i Randers var ganske god, frem til
oliekrisen satte ind, men at den herefter
blev forringet.28 Dette hænger muligvis
sammen med, at den stigende arbejds
løshed betød, at randrusianerne i høje
re grad end tidligere begyndte at se de
tyrkiske gæstearbejdere som en trussel
mod deres egen position på arbejdsmar
kedet.
For hovedparten af de tyrkiske gæste
arbejdere, der kom til Randers i begyn
delsen af 1970’erne, har kontakten med
danskere været minimal. Nogle deltog i
de fælles fester eller i besøgsordningen,
men en del af gæstearbejderne var ikke
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interesserede i at deltage eller deltog
kun en enkelt gang. Mange har heller
aldrig siden haft nogen social kontakt
til danskere, og kun få tilegnede sig et
brugbart dansk, som gjorde dem i stand
til at kommunikere med danskere. De
manglende danskkundskaber har blandt
andet betydet, at mange gæstearbejder
børn allerede under deres opvækst måt
te tolke for deres forældre i vigtige si
tuationer som for eksempel ved lægebe
søg og ved møder med myndighederne.
Dette var bestemt ikke en opgave, som
børnene brød sig om. De skildrer tolk
ningsopgaverne som et stort pres, hvor
de var bange for at oversætte forkert, og
nogle føler, at de blev bebrejdet, hvis en
beslutning gik familien imod. Udover af
hængigheden af børnene betød gæstear
bejdernes manglende danskkundskaber,
at deres kontakt til danskerne hovedsa
geligt har været knyttet til arbejdsplad
sen. Efter oliekrisen blev det dog van
skeligere at få arbejde, og den hårde
konkurrence om arbejdet betød blandt
andet, at det blev sværere at få eller be
holde et job, hvis man ikke beherskede
et brugbart dansk. Det betød, at mange
af gæstearbejderne mistede deres job og
aldrig siden fik fodfæste på arbejdsmar
kedet. Samtidig havde en del af gæste
arbejderne haft så fysisk krævende jobs
i industrien, at de på grund af nedslid
ning måtte forlade arbejdsmarkedet ef
ter få år i Randers. Med afgangen fra
arbejdsmarkedet forsvandt den smule
kontakt, de havde haft til danskerne.29
De nyankomne gæstearbejdere blev
som regel indlogeret på værelser i midt
byen. I nogle af ejendommene boede næ
sten udelukkende tyrkere, og de omgik
stort set kun hinanden.30 I begyndelsen,
da der ikke var så mange tyrkere i byen,
kendte de alle hinanden. Fritiden blev
mest brugt på at besøge hinanden el
ler mødes rundt om i byen. Efterhånden
som der kom flere tyrkere til byen, kom
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der en tendens til, at de delte sig op, så
ledes at de primært mødtes med tyrke
re fra det samme område i Tyrkiet, som
de selv kom fra. Det gav mulighed for
at udveksle sladder og nyheder hjemme
fra deres egen egn af Tyrkiet. Da gæste
arbejdernes koner og børn begyndte at
komme til Randers, mødtes man i stedet
i mindre grupper, men der var fortsat et
tæt forhold til de øvrige tyrkiske fami
lier i byen. Ofte tilbragte fem-seks tyr
kiske familier weekenderne sammen, så
børnene kunne lege og forældrene snak
ke. Da gæstearbejderne fik deres koner
og børn til Randers skete der en ændring
i bosætningsmønsteret. Værelserne i
midtbyen var for små til en hel familie,
og gæstearbejderne blev med hjælp fra
byens arbejdskonsulent indmeldt i en
boligforening, der rådede over moderne
lejligheder i Nordbyen. Her kom næsten
alle gæstearbejderfamilierne til at bo, og
mange bor her fortsat. Også blandt gæ
stearbejdernes børn er der en stor del,
der har valgt at bosætte sig i Nordby
en.31
I dag er det tætte forhold mellem by
ens tyrkere ikke længere så markant på
trods af, at mange bor i den samme by
del. Efterhånden som gæstearbejdernes
børn er blevet voksne og selv har stiftet
familier, bruger man primært fritiden
sammen med sin egen familie, og der er
ikke længere så megen tid til at besøge
andre landsmænd i byen. Dette er dog
ikke i sig selv et tegn på stigende inte
gration i forhold til danskere, idet alle
de medvirkende gæstearbejderbørn, der
er gift, har en tyrkisk ægtefælle. I næ
sten alle tilfældene er den tyrkiske æg
tefælle hentet i Tyrkiet, kun i to tilfælde
er ægtefællen en tyrker, som ved vielsen
var bosiddende i Danmark. Det samme
gælder de medvirkendes søskende, hvor
der dog er to, der har eller har haft en
dansk ægtefælle. Generelt er familiesammenholdet stort i de tyrkiske fami-
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lier, og blandt gæstearbejderne og de
res hustruer er det meget få, der i dag
har nogen social kontakt til danskere.
Blandt gæstearbejderbørnene ser det
anderledes ud, idet de fleste har en el
ler anden form for social kontakt til dan
skere. Det sociale liv med danske ven
ner og bekendte er dog oftest skarpt ad
skilt fra det sociale liv med den tyrkiske
omgangskreds. Der er dog også et par af
de medvirkende gæstearbejderdøtre, der
fortæller, at de ikke rigtigt har noget so
cialt netværk ud over deres familie.32

Gæstearbejdernes nye status og
prestige i den tyrkiske landsby
For de tyrkiske gæstearbejdere, hvoraf
flere lå i bunden af det sociale hierar
ki hjemme i den tyrkiske landsby, bød
udvandringen til Randers på mulighe
den for at øge den sociale status hjem
me i den tyrkiske landsby. Især i de
første år efter udvandringen oplevede
nogle mænd, at deres anseelse i lands
byen var steget. De oplevede en meget
stor interesse omkring deres person og
måtte rundt og besøge alle slægtninge,
når de var hjemme på ferie. Det, der gav
gæstearbejderne prestige i Tyrkiet, var
især forventningen om de mange penge,
man kunne tjene i Europa. Et af de ste
der, hvor den ændrede status slog igen
nem, var på det tyrkiske ægteskabsmar
ked. En af de gæstearbejdere, der kom
til Randers, havde gentagne gange fri
et til en datter af en af landsbyens rige
mænd. Gæstearbejderen, som stamme
de fra en fattig bondefamilie, fik hver
gang et nej fra pigens far, men efter at
han var taget til Randers for at arbejde,
sagde pigens far ja, fordi frieren nu var
blevet ”europæer”, og det dermed kunne
forventes, at han kunne forsørge sin fa
milie ordentligt.33
I midten af 1990’erne levede mere end

3,5 mio. tyrkere uden for Tyrkiet - ca. 90
% i Europa.34 Efterhånden som migra
tionen er taget til, er det blevet helt nor
malt for den tyrkiske landbefolkning at
have slægtninge i Europa. Derfor oplever
mange medlemmer af Randers’ tyrkiske
gæstearbejderfamilier ikke længere den
samme interesse for deres person, når de
rejser i Tyrkiet, som de gjorde tidligere.
I undersøgelsen fra 2005 gives der dog
udtryk for, at gæstearbejderfamilierne
fra Europa fortsat betragtes som rige i
Tyrkiet. Der er også gæstearbejderbørn
fra Randers, der stadigvæk oplever, at
de selv og deres børn - altså gæstear
bejdernes børnebørn - er meget interes
sante på det tyrkiske ægteskabsmarked,
netop fordi de bor i Europa og derfor an
ses for at være rige. En gæstearbejder
datter udtrykker det således: ”Man ta
ger derned på ferie og så - ja altså du er
guld her, så alle venner og familie og na
boer vil gerne giftes med en, fordi du bor
i Danmark ... eller i et andet europæisk
land. ... Man er pæn i tøjet, og man ser
rig ud, selv om det måske er den laveste
løn, man får i Danmark ... men når du
kommer ned i Tyrkiet, så ser man rig ud
...så bliver det også for folk, wauw! lad
mig få en derfra.”25
For mange af gæstearbejderne i Ran
ders var det allerede i begyndelsen af
1970’erne vigtigt at kunne bevise over for
de tilbageværende hjemme i landsbyen,
at man klarede sig godt i Europa. En af
de måder, hvorpå man kunne vise dette,
var ved at købe sig en bil. Det skulle så
vidt muligt være en stor bil, der kunne
køre stærkt og ikke mindst se ud af no
get. Bilen skulle helst bruges, når man
rejste hjem på ferie. Det var den billig
ste rejsemåde, hvis hele familien skulle
med, og det var også praktisk at have bi
len med i Tyrkiet, hvor der ofte er lan
ge afstande fra landsbyerne til de større
byer, hvor der er indkøbsmuligheder. En
tredje væsentlig årsag til, at det kunne
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For nogle tyrkiske gæstearbejdere betød udvandringen til Europa øget social status hjem
me i de tyrkiske landsbyer. Et a f de steder, hvor den nye status kunne få betydning, var på
ægteskabsmarkedet. Billedet er et tyrkisk bryllupsfoto. (Foto i privat eje)
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være en fordel at have bilen med til Tyr
kiet, var, at den blev opfattet som det
synlige bevis på, at man klarede sig godt
i Danmark. Hvis man tog til Tyrkiet og
lod bilen blive hjemme i Randers, kun
ne det ifølge en af gæstearbejderne let
føre til, at folk begyndte at snakke om,
at man kom fra Vesteuropa og alligevel
ikke havde råd til bil.36 Dermed blev der
sat spørgsmålstegn ved, om man kunne
klare sig i Europa, og den nyvundne sta
tus i landsbyen kom således i fare.

Status og prestige blandt tyrker
ne i Randers
En ting er, at udvandringen til Randers
gav de tyrkiske gæstearbejdere mulig
hed for at opnå mere prestige og en hø
jere social status hjemme i den tyrkiske
landsby, end de tidligere havde haft. No
get andet er, at udvandringen betød dan
nelsen af et nyt, tyrkisk samfund i Ran
ders - et samfund, hvor der også hurtigt
opstod et hierarki, og hvor nogle fik en
højere social status end andre.
Drømmen om at vende hjem til et
fremtidigt liv i Tyrkiet stod som nævnt
stærkt hos de tyrkiske gæstearbejdere,
der kom til Randers i begyndelsen af
1970’erne, og det blev den ved med i rig
tigt mange år. Samtidig var omgangs
kredsen primært tyrkere, og kontak
ten til danskerne og kendskabet til det
danske sprog og den danske kultur var
gennemgående ringe. Mens meget tyder
på, at social status i Tyrkiet på mange
måder var afhængig af den økonomiske
formåen, var det tilsyneladende ikke
helt så entydigt i det tyrkiske samfund
i Randers.
Som skildret har byens gæstearbej
derfamilier både før og efter, de kom til
Randers, udgjort en ensartet gruppe i
arbejdsmæssig og økonomisk henseen
de. De fleste har en baggrund i de tyrki

ske landsbyer, og efter at de kom til Ran
ders, bosatte de sig i de samme områder
af byen. Både gæstearbejderne og deres
koner fik job som ufaglært arbejdskraft,
og for de fleste sluttede arbejdslivet i en
ret ung alder, mændene var generelt i
50 års alderen, da de forlod arbejds
markedet - kvinderne var endnu yng
re. Også blandt gæstearbejdernes børn
kan der ses klare uddannelsesmæssige
og erhvervsmæssige mønstre, og det er
primært fra midten af 1990’erne, at der
så småt er begyndt at ske en udvikling.
De gæstearbejderbørn, der har uddan
net sig, har dog i vid udstrækning valgt
de samme uddannelsestyper. Med det
meget ensartede mønster i karrierefor
løb og uddannelsesniveau har den tyr
kiske gæstearbejdergruppe i Randers
gennem hele perioden fra omkring 1970
været socialt og økonomisk homogen, og
det har derfor været vanskeligt at skille
sig ud og vinde social status i miljøet på
baggrund af sin stilling på arbejdsmar
kedet, sine boligforhold eller sin økono
miske formåen.
Det ser i stedet ud til, at det, der især
blev statusgivende for mænd og fami
lier i det tyrkiske samfund i Randers i
1970’erne og 1980’erne, var, hvor god
familien var til at efterleve de tyrki
ske normer, man kendte. Det var vel at
mærke de normer, der var gængse hjem
me i landsbyen, da man forlod den om
kring 1970. Hvis familien var god til det,
kunne det for eksempel lykkes for en
tyrkisk hyrde at avancere fra en plads i
bunden af det sociale hierarki i den tyr
kiske landsby, til en plads som en meget
stor mand øverst i det sociale hierarki i
det nye tyrkiske samfund i Randers.
For gæstearbejderne, der kom til
Randers omkring 1970, var børneopdra
gelsen central, når det gjaldt om, at få
familien til at efterleve de tyrkiske nor
mer, men det var ikke lige enkelt i alle
familier. Når børnene kom i skole, blev
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de påvirket af danske normer og værdi
er, og de fleste gæstearbejderbørn ville
gerne opleve de samme ting, som dan
ske børn oplevede. Det gav konflikter i
mange familier. Gæstearbejderforældre
ne kom i et voldsomt dilemma. De øn
skede at opdrage børnene til den frem
tid, de fortsat troede, lå i Tyrkiet, og det
manglende kendskab til den danske kul
tur betød, at mange tog direkte afstand
fra den, og flere forældre var bekymrede
for, at deres børn skulle blive for dan
ske. Flere gæstearbejderbørn fortæller
om den forargelse, de oplevede hos de
res forældre, når de for eksempel mødte
danskere, der kyssede på åben gade el
ler som på varme sommerdage færdedes
letpåklædte i det offentlige rum. En så
dan opførsel var uforenelig med det tyr
kiske normsæt, og det var eksempelvis
den danske ungdomskultur med fest og
alkohol også. Mange børn blev fanget i
denne konflikt. På den ene side ville de
gerne være sammen med de andre børn
og opleve det samme som dem, men en
del af disse oplevelser var det ikke velset
eller måske direkte forbudt at deltage i.
Nogle børn følte sig presset til at lyve
for deres forældre, hvis de for eksempel
ville med til en fest, og når de endelig
var kommet af sted, kunne glæden ved
at deltage let overskygges af den dårli
ge samvittighed og angsten for at blive
afsløret. Andre børn - især drengene kunne godt få lov at deltage, men flere
af disse følte sig alligevel dybt splittede
mellem forældrene og de danske kamme
rater, da det ikke var velset hos familien
og familiens tyrkiske omgangskreds, at
de gik til fest og drak sig fulde.
En af de roller, der tilsyneladende
hørte med til at være ”en stor mand” i
det tyrkiske samfund i Randers i hvert
fald frem til omkring 1990, var, at man
vejledte andre tyrkere i, hvordan de bur
de opdrage deres børn og tackle de kon
flikter, som mødet med den danske kul
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tur skabte i de tyrkiske familier. Med en
plads i toppen af hierarkiet blev man re
spekteret af byens øvrige tyrkere, og der
er gæstearbejderbørn, der fortæller, at
byens tyrkere til en vis grad adlød ”de
store mænd”.
Da hierarkiet i Randers var nyt og
skrøbeligt, var børnenes gode opførsel
meget vigtig for at fastholde en plads
i toppen. Det betød, at der blev lagt et
voldsomt pres på nogle af de børn, hvis
fædre befandt sig øverst i hierarkiet og
derfor havde mest at miste. Flere børn især piger - blev opdraget strengt. Nog
le af de døtre, som havde ansete fædre,
måtte ikke lege med danske børn, de
måtte ikke deltage i sociale aktiviteter
med skolen, og nogle piger måtte for ek
sempel heller ikke kigge på butiksvindu
er. De skulle komme lige hjem fra sko
le og være nogle, som de andre tyrkiske
familier kunne se op til. ”Altså min far
... var en meget velanset mand ... her i
Randers, men hans børn, de skulle godt
nok opføre sig ordentligt, fordi de skulle
være mønster for andre. ... Det var lige
hjem og lige ud, fordi (Xs) børn eller (Xs)
piger, ... det var nogen, man skulle se op
til. ... lidt adeligt var der i fars opdra
gelse ... Han ville ikke have, at der kom
nogen og sagde til ham: Vi så din dat
ter kigge på vinduer nede i byen. ... Vi
fik ikke lov til alle de ting, som de an
dre egentligt fik lov til. ... jeg følte, at det
var en meget streng opdragelse. Det var
ikke sådan i form af, at han var voldelig,
men det var sådan i form a f hans attitu
de og den måde, han opdrog os på. Altså
det var sådan den måde, hvor han sag
de: Det skal I ikke gøre, fordi ...n u når
jeg går hen og råder og vejleder andre i,
hvordan de skal være over for deres børn
og deres koner og sådan, så skal der ikke
være noget kuks i mit, fordi så mistede
han status. Så derfor... følte jeg, at vi fik
en meget strengere opdragelse.” 37
Undersøgelserne peger på, at også
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køn, alder og i mindre grad danskkund
skaber har været statusgivende fakto
rer, mens religiøs indsigt ikke nævnes i
denne forbindelse. Gæstearbejderne, der
kom til Randers omkring 1970, betegner
generelt sig selv som religiøse, men til
hører forskellige religiøse retninger. Et
par af de medvirkende sunnimuslimer
kommer regelmæssigt i moskeen, hvor
til der periodevis er tilknyttet en imam
udsendt fra Tyrkiet, men de fleste hol
der tilsyneladende religionsudøvelsen i
privatsfæren.38 Normsættet, moralen og
mange af de skikke, der knytter sig til
den tyrkiske landsbykultur, er stærkt
præget af Islam, men udover dette er
der ikke noget i de to undersøgelser, der
tyder på, at religionen spiller nogen af
gørende rolle i forholdet til omgivelserne
og andre mennesker, og ingen af de med
virkende synes at have en fremtræden
de religiøs status.
I den tyrkiske landsbykultur følger
der respekt og autoritet med alderen, og
der er tegn på, at de mænd, der kom til
at ligge øverst i hierarkiet i Randers, var
blandt den ældste gruppe af gæstearbej
dere, som var i 30’erne, da de kom til
byen omkring 1970. Måske er alder som
statusgivende faktor aftaget lidt, efter
hånden som opholdet i Danmark er ble
vet længere. I hvert fald mener en af de
mænd, der kom til at indtage en plads i
toppen af hierarkiet i Randers, at livet i
Danmark efterhånden har betydet, at de
yngre generationer ikke længere respek
terer de ældre i så høj grad som tidligere,
og i undersøgelsen fra 2005 kan der spo
res tegn på, at der i nogle familier har
været generationskonflikter. I enkelte
tilfælde fremgår det, at der er børn, der
har valgt en anden ægtefælle end foræl
drenes foretrukne. Desuden er der flere
tilfælde, hvor gæstearbejdersønner og
deres ægtefæller efter vielsen har bosat
sig i samme hustand som forældrene og
overdraget alle økonomiske midler til

faderen, så han som hustandsoverhoved
efter tyrkisk forbillede kunne stå i spid
sen for familien og økonomien. Dette har
i alle tilfælde ført til uenigheder og util
fredshed fra sønnernes side, således at
de har valgt at flytte fra forældrene, og
hos nogle børn kan der spores bitterhed
over den måde, hvorpå deres midler er
blevet forvaltet.39 Sådanne problemer
vil eventuelt kunne tolkes som udtryk
for de yngre generationers manglende
respekt over for de ældre generationer.
Det, at de tyrkiske gæstearbejdere, der
kom til Randers omkring 1970, aldrig
for alvor fik kendskab til dansk sprog
og kultur og dermed på mange områder
blev afhængige af deres børn og de yng
re generationer, har muligvis også un
dergravet en del af deres status. Selve
afhængighedsforholdet kan også have
bidraget til en oplevelse hos nogle gæ
stearbejdere af at have mistet magt og
status og af ikke at få så megen respekt,
som man traditionelt har krav på.
Inden for integrationsforskningen har
man blandt andet fundet, at traditionel
le kønsrollemønstre kan være en barri
ere i forhold til minoritetkvinders inte
gration på arbejdsmarkedet. I tråd med
Sterlings observationer fremhæver an
tropologen Lotte Bøggild Mortensen,
at det helt centrale element i den tra
ditionsbundne tyrkiske landsbykultur
er kønsforskellene og de klare kønsrol
ler. På trods af, at kvinden har en vital
plads i den ikke-mekaniserede tyrkiske
landbrugsproduktion, er hendes væsent
ligste rolle husmoderrollen, hvor hun
passer børn og hjem. Manden er familieoverhovedet og forsørgeren, som agerer
i det offentlige rum.40 Bøggild Morten
sen har blandt andet studeret tyrkiske
indvandrerkvinder i København, og hun
fremhæver, at mange af gæstearbejder
hustruerne, der fulgte deres mænd til
Danmark i 1970’erne, fik erhvervsarbej
de, men at de fortsat efter ankomsten til
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Danmark hentede deres identitet, magt
og anseelse ved at leve op til den traditi
onelle husmoderrolle i hjemmet. Det var
den rolle de selv, deres familie og den
tyrkiske omgangskreds vægtede og der
for den, der var statusgivende for kvin
derne.41
Nogle af de hustruer, der fulgte deres
mænd til Randers i 1970’erne, blev hjem
megående husmødre, mens andre fik er
hvervsarbejde. De fleste har dog kun
været på arbejdsmarkedet i en kortere
årrække og har derfor tilbragt megen
tid i hjemmet. Det er meget sandsynligt,
at kvinderne hentede deres identitet og
status i den traditionelle husmoderrolle,
sådan som Bøggild Mortensen fremhæ
ver. Det var i høj grad kvinderne - også
de udearbejdende, der stod for hushold
ningen og børnepasningen i gæstearbej
derfamilierne i Randers. Der er dog en
kelte eksempler på, at mændene godt
kunne tage sig af børnene, mens hustru
erne var på arbejde.42
Som tiden er gået, er det traditionelle
tyrkiske kønsrollemønster dog kommet
under pres i gæstearbejderfamilierne, og
det er blandt andet mandens status som
familieforsørger og den deraf følgende
magt i familien, der er blevet presset,
idet flere kvinder får egen indtægt. Såle
des påpeger en gæstearbejder for eksem
pel, at magtbalancen i nogle tyrkiske
hjem i Randers efterhånden har forryk
ket sig, da kvindernes indtægter i nogle
tilfælde er højere end mændenes.43 Ud
fra den traditionelle tyrkiske landsby
kulturs skarpe kønsrolleopdeling er det
et statustab for manden, at hans hustru
har en højere indtægt, end han selv har,
da han dermed ikke kan leve op til sin
væsentlige forsørgerrolle.
De tyrkiske kvinder, som kom til Dan
mark i 1970’erne, fik primært deres iden
titet og status fra husmoderrollen, mens
mange af deres døtre, der er opvokset i
Danmark, henter en del af deres iden
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titet i erhvervsarbejdet. Undersøgelser
af minoritetskvinders arbejdsmarkeds
integration viser, at nogle af disse døtre
oplever et pres fra familien om at ned
prioritere arbejdet for at hellige sig hus
moderrollen, når de stifter familie. Af
andre forhold, der kan hæmme minori
tetskvinders integration på arbejdsmar
kedet, nævnes eksempelvis også, at nog
le kvinder ikke må arbejde for langt fra
hjemmet, have aftenarbejde eller arbej
de sammen med mænd.44
Mens gæstearbejderhustruerne i Ran
ders har stået uden for arbejdsmarkedet
i hovedparten af den tid, de har opholdt
sig i Danmark, har deres døtre generelt
været aktive på arbejdsmarkedet, og
mange har været det allerede fra teen
ageårene, hvor de blev taget ud af sko
len. Selv om forældrene har sendt deres
døtre ud på arbejdsmarkedet, er der ek
sempler fra undersøgelsen i 2005, der
viser, at forældre og døtre ikke har væ
ret enige i deres syn på kvinders uddan
nelse og arbejdsmarkedsdeltagelse. Det
te kommer især til udtryk hos de døtre,
der i første omgang blev taget ud af fol
keskolen uden afsluttende eksamen,
og som efter en del år på det ufaglær
te arbejdsmarked påbegyndte uddan
nelser. Således fortæller en gæstearbej
derdatter, at hun efter at være kommet
ud på arbejdsmarkedet som 15 årig, var
nedslidt, da hun var i begyndelsen af
30’erne, og derfor blev tilbudt pension.
Hun afslog at modtage pensionen og tog
i stedet en uddannelse som pædagog.
En beslutning, som hendes familie var
stærk modstander af, da den fandt det
bedre, at hun tog imod pensionen og for
lod arbejdsmarkedet. En anden gæste
arbejderdatter i en lignende situation
fortæller, at hendes familie havde svært
ved at forstå, at man skulle gå i skole for
at lære at passe børn, idet det jo er no
get, kvinder opdrages til, fra de er små.
Ligeledes har familien haft svært ved at
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En a f de tyrkiske gæstearbejderfamilier fotograferet kort efter, at hele familien var blevet samlet
i Randers i 1975. (Foto i privat eje)

acceptere, at pædagogseminariet lå cir
ka 40 km. fra Randers. I begge tilfælde
har kvinderne dog modstået presset fra
deres familier og gennemført uddannel
sen, og de arbejder i dag inden for deres
uddannelsesmæssige felt45
Undersøgelser peger på, at der blandt
etniske minoriteter, der lever i Danmark
sker en opblødning i kønsrollerne, som
tiden går.46 Presset på det traditionelle
tyrkiske kønsrollemønster og de deraf
følgende statusforandringer i familien
er da også mest synligt i børnegenerationen i Randers - især hos gæstearbejderdøtrene, som i langt højere grad end
deres mødre er aktive på arbejdsmarke

det. Samtidig har de giftet sig med tyr
kiske mænd, som er opvokset i Tyrkiet
og ved ankomsten til Danmark først har
måttet lære sproget og kulturen at ken
de og finde ind på arbejdsmarkedet. Fle
re gæstearbejder døtre fortæller, at det
har været meget svært for deres mænd,
og nogle har følt, at der er blevet vendt
op og ned på kønsrollemønstret. ”Det har
været sådan lidt svært. Han har haft det
sådan lidt - han var manden dernede,
og så kommer vi herop, så er det ligesom
om, at det er mig, der er manden her.Jf47
Undersøgelsen fra 2005 tyder på, at
det i gæstearbejderbørnenes familier i de
fleste tilfælde er kvinderne, der laver det
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meste af husarbejdet, helt i tråd med det
traditionelle mønster. Der er dog også
nogle familier, hvor man deles om det
huslige arbejde. Flere gæstearbejderdøtre fortæller, at det har været fuldstæn
dig umuligt for dem både at varetage et
fuldtidsarbejde og klare alt i hjemmet på
egen hånd. De har derfor stillet krav til
deres mænd om at hjælpe til med hus
arbejdet, hvilket har skabt en del kon
flikter i flere familier. Da gæsterbejderdøtrenes ægtefæller kom til Danmark,
forventede de, at hustruen klarede alt
vedrørende børn og hjem, og flere døtre
fortæller, at det har været svært for de
res mænd at forstå, at de måtte hjælpe
til hjemme. Noget tyder også på, at det
at skulle udføre husarbejde har været en
svær barriere at overvinde for mændene. Flere gæstearbejderbørn - både søn
ner og døtre - fortæller, at der er en ten
dens til, at mange tyrkiske mænd i Ran
ders ikke ønsker, at andre får at vide, at
de hjælper til med husarbejdet, og at det
skal forblive en hemmelighed inden for
familien, fordi de er bange for at miste
status blandt byens andre tyrkere, hvis
det kommer frem. En undersøgelse af
forholdene blandt pakistanere, tyrkere
og somaliere i Danmark har vist en lig
nende tendens til, at der udadtil bliver
lagt vægt på at leve op til de traditionel
le kønsroller for ikke at miste anseelse
på trods af, at mændene godt kan hjælpe
til med husarbejde til daglig.48
Flere børn fortæller, at der er langt
flere skilsmisser i de tyrkiske gæstear
bejderbørns ægteskaber i Randers, end
der er i Tyrkiet. Dette bliver især tilskre
vet de statusforandringer, der er sket
i byens tyrkiske familier. Det er netop
kvindernes krav til mændene om at del
tage i husarbejdet, som traditionelt er
kvindernes område, der fremhæves som
årsag til mange konflikter. Samtidig
tilskrives det højere antal skilsmisser
blandt tyrkiske familier i Randers, at
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mandens status som forsørger kommer
under pres, fordi kvinden ofte tjener sine
egne penge, og samfundet giver i øvrigt
et økonomisk sikkerhedsnet, der gør, at
hun kan være økonomisk uafhængig af
manden, og dermed har en reel mulig
hed for at kræve skilsmisse. Dette er
ofte ikke tilfældet i Tyrkiet.49

Børneopdragelse efter tyrkiske
normer
Som beskrevet var det statusgivende for
de tyrkiske gæstearbejderfamilier i Ran
ders, at de var i stand til at efterleve de
tyrkiske landsbynormer, og i den forbin
delse var børneopdragelsen meget cen
tral. Undersøgelsen af de tyrkiske gæstarbejderbørn peger på, at pigerne gene
relt blev opdraget strengere end drenge
ne, og det er blandt pigerne, man finder
de børn, som fortæller, at de blandt an
det havde svært ved at få lov til at be
søge danske kammerater og deltage i so
ciale skoleaktiviteter.
Den stærke kønsopdeling er som be
skrevet et helt centralt element i den
tyrkiske landsbykultur. Børnene opdra
ges til disse kønsroller, og et af de væ
sentligste mål med børneopdragelsen er
at sikre børnenes fremtid, hvilket i ud
strakt grad er ensbetydende med at få
dem godt gift.50
Når børnene af de tyrkiske gæstear
bejdere i Randers skildrer den opdra
gelse, de selv har fået, ses det i mange
tilfælde tydeligt, at deres opdragelse tog
udgangspunkt i landsbyens normsæt, og
det har for eksempel været fremtræden
de, at pigerne er blevet opdraget til at
varetage rollen som tyrkisk husmoder.
Samtidig blev der lagt stor vægt på at
beskytte pigernes ære med henblik på at
sikre deres fremtid. Den måde, hvorpå
man ønskede at sikre døtrenes fremtid,
var netop ved at få dem godt gift - vel at
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En a f de tyrkiske gæstearbejderfamilier fotograferet kort efter, at hele familien var blevet samlet
i Randers i 1975. (Foto i privat eje)

mærke på det tyrkiske ægteskabsmar
ked. Af undersøgelsen fra 2003 frem
går det også, at det var meget vigtigt for
mange af gæstearbejderforældrene, der
kom til Danmark i 1970’erne, at deres
børn blev gift og fik børn.51 To gæstearbejderdøtre fortæller således om deres
opdragelse: ”... når der var skolefester
osv., der kunne han (broderen) jo godt
få lov at komme med, men det gjorde jeg
ikke, fordi jeg var pige. ... det har sim
pelthen været for at beskytte. Fordi ...i
vores kultur, der ser man meget på ære
...en pige skal helst være jomfru ... når
hun bliver gift ...”52
”Altså som pige og som dreng, der er
forskellige opdragelseskrav ... Kravene
har været ... jeg skal opdrages som en

kvinde, have de huslige pligter og gøre
rent og lave mad. Det fik jeg allerede at
vide, dengang jeg var 8-9 år også fra Tyr
kiet ... fra min bedstemoders side. Hvor
dan man gør et hus rent, hvordan man
henter vand, hvordan man laver mad,
og hvordan man passer børn. Man bliver
sådan opdraget til at være mor - få den
der kvindelige rolle.’*3
Det er ikke kun gæstearbejderdøtrene, der beretter om, at piger og drenge
blev opdraget forskelligt i de tyrkiske
gæstearbejderfamilier. En gæstearbej
dersøn fortæller for eksempel, at han
godt bemærkede, at hans søstre skulle
hjælpe meget til derhjemme og lave mad
osv., mens han ikke selv måtte deltage,
da moderen fandt det meget vigtigt, at
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døtrene skulle lære husarbejde for der
igennem at blive klædt på til fremti
den.54
Flere af pigerne føler, at den tyrkiske
opdragelse, de fik i Randers, betød, de
gik glip af mange af de ting, som de dan
ske børn oplevede, og nogle var kede af
det, mens de voksede op. De havde svært
ved at forstå, at de ikke måtte deltage i
de samme ting som deres brødre og de
danske børn. Flere måtte ikke deltage i
skoleudflugter, lejrskoler og andre socia
le skoleaktiviteter, og de mange huslige
pligter, som nogle piger havde, betød, at
det kunne være svært at få tid til at lege
med andre børn, når man havde fri fra
skole.
Den opdragelse, børnene af de første
tyrkiske gæstearbejdere i Randers fik,
fulgte de tyrkiske normer. Der var tale
om de normer, som havde været gælden
de hjemme i de tyrkiske landsbyer om
kring 1970, hvor fædrene rejste til Dan
mark. Flere af børnene mener, at det be
tød, at deres opdragelse blev strengere
og mere gammeldags, end den var ble
vet, hvis de havde levet i Tyrkiet. De pe
ger på, at Tyrkiet også var under vestlig
indflydelse, og at denne også nåede ud i
landsbyerne, samtidig med at mange af
de tyrkiske forældre i Randers kæmpede
for at undgå, at deres børn skulle blive
påvirket for meget af vestlige normer
og europæisk levevis. Frygten blandt de
tyrkiske gæstearbejdere for at blive for
europæiske blev taget med hjem, når fa
milierne tog på ferie i de tyrkiske lands
byer, og her bemærkede nogle af gæste
arbejderbørnene godt, at deres forældre
pålagde dem at leve mere traditionelt
tyrkisk, end tyrkerne i landsbyen leve
de. Det kom blandt andet til udtryk i de
påklædningskrav, som en gæstearbej
derdatter blev mødt med under et op
hold i landsbyen. ”Jeg måtte ikke tage
bukser på, fordi tænk hvis de nu sagde,
det er fordi, de er taget til Europa, så er
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de blevet mere europæiske. Jeg skulle al
tid have nederdel på i landsbyen. ... Det
var frygteligt, hvis jeg tog cowboybukser
på. Men pigerne i landsbyen ... - alle
mine jævnaldrende veninder, de havde
alle sammen cowboybukser på.”55
Det er ikke kun gæstearbejderdøtrene, der har oplevet kulturen og holdnin
gerne i det tyrkiske miljø i Randers som
mere gammeldags end kulturen i Tyrki
et, og nogen mener, at tyrkerne i Ran
ders stadig er mere gammeldags, end
man er i Tyrkiet. Således fortæller en
gæstearbejdersøn, at der i dagens Tyr
kiet er et langt mere afslappet syn på,
at unge mennesker er kærester, end der
er i det tyrkiske miljø i Randers. Han
mener endvidere, at tyrkerne i Tyrkiet
i dag er meget optagede af, at den unge
generation får en uddannelse, mens han
mener, at der fortsat er kræfter i Ran
ders, der har svært ved at forstå, hvor
for uddannelse er vigtigt, og derfor ikke
støtter de unges uddannelsesønsker.56
Det fænomen, at indvandrere ikke er
opmærksomme på de kulturelle foran
dringer, der sker i hjemlandet, kendes
også fra andre studier. Det samme gæl
der tendensen til, at nogle indvandrere
krampagtigt holder fast i de kendte nor
mer og værdier fra hjemlandet. Det kan
blandt andet ske med henblik på at styr
ke indvandrergruppens fælles ideologi
og indre bånd.57

Konklusion
Da de første tyrkiske gæstearbejdere
kom til Randers omkring 1970, var det
med en forestilling om, at opholdet var
midlertidigt. Planen var at tjene penge
i Danmark og vende hjem til en frem
tid i Tyrkiet. For langt de fleste blev
dette aldrig til noget, men for de færre
ste var det en aktiv beslutning at blive i
Danmark. Mændene hentede i løbet af
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1970’erne deres koner og børn til Ran
ders, og efterhånden som livet her blev
mere etableret, blev det stadig sværere
at vende hjem. For mange har drømmen
om at vende tilbage til en fremtid i Tyr
kiet dog varet, helt indtil de fik børne
børn, og denne drøm har på mange må
der præget livet i gæstearbejderfamili
erne i Randers.
De tyrkiske gæstearbejdere, der kom
til Randers, er socialt og økonomisk en
meget homogen gruppe. De fleste har en
fattig landsbybaggrund uden megen ud
dannelse, og i Randers fik de alle ufag
lært arbejde på byens industrivirksom
heder. Det samme gjaldt en del af hu
struerne. Næsten alle gæstearbejderne
og deres hustruer forlod arbejdsmarke
det i en relativ ung alder og har siden
levet af overførselsindkomster. Også
mange af gæstearbejdernes børn har
arbejdet som ufaglært arbejdskraft, og
først fra midten af 1990’erne er det ble
vet mere udbredt blandt børnene at ud
danne sig. Valget er i høj grad faldet på
de samme uddannelsestyper.
Udvandringen til Randers bød på
muligheden for social mobilitet. Mange
af de tyrkiske gæstearbejdere, der kom
til byen, havde en placering nederst på
den sociale skala i fødelandet, men med
flytningen til Randers fik gæstearbej
derne mulighed for at opnå en ny og hø
jere social status hjemme i de tyrkiske
landsbyer end den, de havde haft før ud
vandringen. Det, der - måske især i de
første år efter udvandringen - gav gæ
stearbejderne øget status i de tyrkiske
landsbyer, var, at de var blevet ”europæ
ere”, hvilket blev forbundet med økono
misk rigdom. Når gæstearbejderne be
søgte hjemlandet, skulle den nyvundne
rigdom gerne fremvises i form af vestlige
statussymboler. Blev den ikke det, kun
ne der sættes spørgsmålstegn ved den
nyvundne status.
I Randers omgik gæstearbejderne

især hinanden, og de har gennem ti
den kun haft stærkt begrænset kontakt
med danskere. I det nydannede tyrkiske
samfund i Randers dannedes hurtigt et
nyt hierarki, hvor nogle mænd, der hav
de ligget i bunden af den sociale skala i
Tyrkiet, fik mulighed for at opnå en be
tydelig social status og anseelse. I Ran
ders var det svært for gæstearbejderne
at skille sig ud fra hinanden på det øko
nomiske område. Noget af det, der i ste
det gav status, prestige og indflydelse
her, var at undgå at blive for europæisk,
hvilket var ensbetydende med, at man
søgte at leve op til de traditionelle tyrki
ske normer, som man kendte fra lands
byerne. Det var vel at mærke de normer,
der var gældende i landsbyen, mens fa
milierne boede der. Imens familierne i
Randers bestræbte sig på at overholde
disse normer og opdrage børnene efter
dem, gik udviklingen i Tyrkiet stærkt,
og meget tyder på, at indbyggerne i Tyr
kiet hurtigt blev mere moderne end tyr
kerne i Randers.
Børneopdragelsen var central for vi
deregivelsen af det tyrkiske normsæt, og
da efterlevelsen af de traditionelle tyr
kiske normer var statusgivende blandt
tyrkerne i Randers, kunne børnenes op
førsel få betydning for deres fædres sta
tus. Gæstearbejderne kom i et dilemma,
da deres børn kom i danske skoler og
blev påvirket af den danske kultur, som
var helt anderledes og vægtede modsat
rettede værdier end den tyrkiske. De
tyrkiske forældre i Randers konsulte
rede samfundets ”store mænd”, når de
skulle have løst nogle af de konflikter,
der opstod i familierne som følge af det
dansk-tyrkiske kultur- og normsam
menstød. For flere børn - især døtre af
”de store mænd” - betød dette, at foræl
drene opdrog dem strengt efter de tyrki
ske normer. Jo højere en placering man
indtog i det sociale hierarki, jo mere var
der på spil, og det nye hierarki i Randers
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var skrøbeligt. Skulle man opretholde
sin plads i toppen, var det vigtigt, at fa
milien - herunder børnene - opførte sig
upåklageligt.
Udviklingen i Randers, hvor de fleste
gæstearbejdere aldrig lærte et brugbart
dansk og levede uden megen kontakt til
danskerne i deres eget samfund med et
hierarki baseret på et ideal om at leve,
som man gjorde i de tyrkiske landsbyer
inden afrejsen til Randers, blev sand
synligvis fremmet af det faktum, at de
helt indtil, de fik børnebørn, drømte om
et fremtidigt liv i Tyrkiet. Man prøvede
i høj grad at forberede sig selv og ikke
mindst sine børn på fremtiden i Tyrki
et, som aldrig kom. Den danske livstil
og kravene til en fremtid i Danmark
var derfor ikke rigtigt interessante, og
gæstearbejderforældrene var samtidigt
bange for, at børnene skulle blive påvir
kede af danske normer. Mange gæstearbejderforældre kæmpede mod dette
og har derfor på mange måder kæmpet
imod integration - både deres egen og
deres børns. Derfor blev en del af foræld
regenerationen aldrig i stand til rigtig
at begå sig i det danske samfund, mange
forstår stadig ikke det danske system og
magter ikke sproget. Deres dagligdag er
foregået på tyrkisk i det tyrkiske sam
fund i Randers, og disse gæstearbejde
re blev meget tidligt afhængige af deres
børn for at klare kontakten til det dan
ske samfund.
Mens det er svært at få øje på inte
grationsprocessen hos forældregenera
tionen, er den noget tydeligere hos deres
børn, der er opvokset mellem den danske
og den tyrkiske kultur og har måttet for
holde sig til begge. Opdragelsen i hjem
met har været traditionel tyrkisk med
værdier som loyalitet mod familien og de
ældre og en skarp kønsopdeling med tra
ditionelle kønsroller, hvor manden tager
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sig af det udadvendte og kvinden tager
sig af hjem og børn. I skolen og det øvrige
samfund er børnene derimod blevet mødt
med danske normer som individualitet
og ligestilling mellem kønnene. Børnene
er blevet præget af begge dele, og mange
har i deres barndom og ungdommen følt
sig splittede og oplevet mange konflikter,
som bunder i de forskelligartede normer
og krav, de har mødt.
Børnegenerationen er stolt af deres
tyrkiske baggrund og af at tilhøre den
tyrkiske kultur med udtalte familievær
dier, og de har på mange områder levet
op til familiens ønsker og krav. De lever
dog på ingen måde traditionelt tyrkisk
som deres forældre, og de har i langt
højere grad integreret sig i det danske
samfund, hvor de fleste regner med, at
deres fremtid ligger. De fleste er aktive
på arbejdsmarkedet og har fritidsinte
resser, som mange danskere, og modsat
deres forældre taler de alle dansk og er
derfor fuldt ud i stand til at forstå, hvad
der foregår i samfundet. De fleste har
også danskere i deres omgangskreds. Et
af de punkter, hvor man tydeligt ser, at
børnene er påvirkede af den danske kul
tur, er i kønsrollemønsteret, som i nogle
hjem udvikler sig i en retning, som min
der mere om det danske end det tradi
tionelle tyrkiske. En udvikling man også
har fundet i andre integrationsstudier.
Et andet eksempel er, at flere gifte gæ
stearbejdersønner har opgivet at leve
sammen med deres forældre, hvor fa
deren fungerede som familieoverhoved
og tog sig af økonomi mm. Denne bolig
form er meget udbredt i Tyrkiet, men de
gifte gæstearbejdersønner, der forsøg
te sig med denne boligmodel i Randers,
har alle opgivet. De har i stedet etable
ret eget hjem, som det er normen blandt
danskere.
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Lokalhistoriens forhold til rigshistorien
Ole Degn
Fortid og N utid j u n i 2008, s. 131 -140
I D anm ark h a r vi en tradition tilbage til 1940’erne for a t diskutere forhol
det mellem lokalhistorie og rigshistorie, ja, egentlig går traditionen læ n
gere tilbage. Diskussionen i 1880’em e mellem Troels Troels-Lund og den
tyske historiker Dietrich Schäfer var vel ikke direkte en diskussion om
rigshistorie eller lokalhistorie. Striden stod mellem rigshistorie og ku ltu r
historie, men sidstnæ vnte h ar jo en n æ r tilknyting til lokalhistorien, og
m odsætningen rigshistorie-kulturhistorie er af samme art. Problem stil
lingen h a r i høj grad interesseret Fortid og N u tid s redaktioner gennem
tiden. I Fortid og N utid, bd. 14,1941-42, finder vi Johan Hvidtfeldts artikel
”Sam arbejdet mellem Rigshistorikere og Lokalhistorikere”, i bd. 15, 194344, A lbert Olsens artikel ”Lokalhistorie - Rigshistorie”, og i 1967 udgav
foreningen bag Fortid og N utid, D ansk H istorisk Fællesforening, bogen
Lokalhistorie-rigshistorie og andre artikler fra Fortid og N u tid med de
nævnte artikler og en ræ kke andre, der berører problemstillingen.
Ole Degn, født 1937, tidligere arkivar og seniorforsker ved L andsarkivet
for Nørrejylland. H ar skrevet disputats om Ribe-samfundet 1560-1660,
1981, og talrige bøger og artikler om lokalhistorie, økonomisk historie og
socialhistorie, by-, håndværker-, søfarts-, sk o le-, adm inistrations- og told
historie.

Rigshistorie - kulturhistorie:
Troels-Lund og Dietrich Schäfer
Baggrunden for striden mellem TroelsLund (1840-1921) og Dietrich Schäfer
(1845-1929) var den sidstnævntes omta
le af et af Troels-Lunds værker i en tysk
oversættelse. Schäfer var i 1888 blevet
professor i Tübingen og havde som emne
for sin tiltrædelsesforelæsning ”Histori
ens egentlige arbejdsområde”, hvor han
som statshistoriker af den preussiske

skole konstaterede, at staten, dens op
rindelse og vækst og den politiske histo
rie var historiens egentlige opgave. Men
nesket havde ikke skabt noget større end
de menneskelige samfund, staterne, og
al anden historie var bidiscipliner. Rets
historie, kirkehistorie, kunsthistorie, lit
teraturhistorie osv. skulle blot lede frem
til det egentlige: staten. Et værk som
Troels-Lunds Dagligt liv i Norden var et
skoleeksempel på afsporet historieskriv131
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ning. Med foragt så han på et arbejde,
der beskæftigede sig med bøndernes og
borgernes huse og deres indbo; det var
et arbejde af tvivlsom karakter. Han ad
varede i sin egen Geschichte Dänemarks
fra 1893 mod Troels-Lunds værk, ”hvad
angår umådelig bredde, kritikløs sammenrodning og lavbundet ræsonnement
slet og ret et misfoster af en historisk
fremstilling.” 1

Rigshistorie - lokalhistorie: Al
bert Olsen, Johan Hvidtfeldt,
Bjarne Stoklund, Knud Prange
I striden mellem Schäfer og Troels-Lund
var modsætningerne trukket skarpt
op og rigshistorien sat i relief. Træk af
Schäfers holdning ses på den tid også
andetsteds. Man hæfter sig ved, at den
store Danmarkshistorie, der kom i seks
bind i årene 1896-1907, har titlen Dan
marks Riges Historie - ironisk også tol
ket: de riges historie - og den senere ud
vikling er smukt afspejlet i titlerne på de
følgende store Danmarkshistorier, Det
danske folks historie, i 8 bind 1926-29,
Schultz Danmarkshistorie. Vort folks hi
storie gennem tiderne, i 6 bind 1941-43,
Politikens Danmarks Historie, i 14 bind
1963-66, Gyldendals Danmarkshistorie,
i 10 bind 1977-89, og Gyldendals og Poli
tikens Danmarkshistorie, i 16 bind 198891.
I 1940’erne fik man i tidsskriftet For
tid og Nutid en vigtig diskussion om
forholdet mellem lokalhistorie og rigs
historie. Tidsskriftet var blevet opret
tet i 1914 som et tidsskrift for kulturhi
storie og lokalhistorie, og i begyndelsen
af 1940’erne var der planer fremme om
at oprette et lokalhistorisk institut med
henblik på ”at fremme den videnskabeli
ge udforskning af dansk lokalhistorie for
derigennem at underbygge og uddybe
studiet af rigshistorien.”2 Målsætningen
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er tankevækkende, speciel og snæver, og
viser, at Schäfers opfattelse af historien
som statshistorien, rigshistorien, end
nu da var fremherskende: lokalhistorie
skulle tjene rigshistorien.
Udviklingen i opfattelsen af forholdet
mellem rigshistorien og lokalhistorien
fremgår af følgende tekster skrevet af
en række historikere op gennem 1900årene:
Albert Olsen (1890-1949) så i 1943
som et udgangspunkt, at ”enhver faghi
storiker, der beskæftiger sig med dansk
historie, gør før eller senere den erfaring,
at han for at skaffe sig det fornødne over
blik må ty til lokalhistorien.”2 Som en af
mange årsager nævner han som den vig
tigste den mangel på korrespondens, der
råder mellem centrallovgivning og lokal
administration. Det var ikke tilstrække
ligt at bruge reskripter og forordninger
som kilder til dansk nærings- og social
politik, ”idet centraladministrationens
kategoriske påbud næsten aldrig er ble
vet overholdt.” Et problem må helst un
dersøges særskilt for hver by, hvor mate
riale foreligger i tilstrækkeligt omfang,
og under alle omstændigheder for et så
stort antal købstæder, at man derved
stærkt begrænser muligheden for fejlkil
ders indflydelse på de generelle slutnin
ger, som drages, og lokalhistorien altså
bliver til almindelig rigshistorie. Hertil
bør så knyttes studier over sognets hi
storie gennem punktundersøgelser af
betydning for rigshistorien. Han nævn
te, at vi kommer ikke stort videre, hvis
det lokalhistoriske stof ikke ganske sy
stematisk inddrages i undersøgelserne.
Hertil kan den enkelte lokalhistoriker
eller faghistoriker naturligvis yde for
trinlige bidrag, men det forslår så lidt.
For at nå et virkeligt resultat må arbej
det ordnes og deles ud til flere kvalifice
rede forskere, som foretager lokale un
dersøgelser efter en vis plan og over et
bestemt ”opgivet” emne. Når man har
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tilendebragt dette forarbejde, der får
afgjort lokalhistorisk interesse og skul
le kunne give den ”frie” lokalhistoriske
forskning rige impulser, kan den almin
delige danske historie inden for det be
handlede område skildres.
Johan Hvidtfeldt (1908-79) havde
året før på Dansk Historisk Fællesfor
enings årsmøde udtalt, at der ingen tvivl
var om, at lokalhistoriens egentlige for
mål var det samme som rigshistoriens:
at udvide kendskabet til vort lands for
tid.4 Men lokalhistorien gør det gennem
at studere udviklingen i de enkelte dele
af landet. Rigshistorien må skildre ud
viklingen i hele riget, fremfinde de træk,
der er fælles, udrede de begivenheder,
der er nationens fællesoplevelser og be
stemmende for hele rigets skæbne. Lo
kalhistorien kan i sig selv virke som kul
turpædagogisk faktor og gør det uden
tvivl i allerhøjeste grad, men han ville
dog tro, at det er den almindelige histo
rie, som man i denne forbindelse først
og fremmest må ty til. Der er dog et vist
samspil mellem lokalhistorien og rigs
historien. Derimod er der et andet felt,
hvor et samarbejde skulle være natur
ligt, idet de to forskningsgrene har sam
me endemål: at udvide kendskabet til
landets fortid. Det skulle på forhånd sy
nes naturligt, at dette fællesmål skabte
et nøje samarbejde mellem de to forsk
ningsgrene, og at den ene støttede den
anden i arbejdet.
Bjarne Stoklund (f. 1928) fremlagde i
1987 på Dansk historisk Fællesforenings
årsmøde en række generelle og princi
pielle betragtninger vedrørende udvik
lingstendenserne i lokal- og kulturhi
storien, den aktuelle situation og dens
faghistoriske forudsætninger.5 Med ret
te fremhævede han årtiers holdning til
lokalhistorien som en følge af, at Diet
rich Schäfers opfattelse af historien som
statshistorien havde sejret. Inden for
kulturhistorien havde imidlertid siden

Anden Verdenskrig et paradigmeskifte
været undervejs. Interessen flyttedes
fra elementstudier til helhedsstudier,
strukturer og sammenhængende helhe
der, og man nåede til en erkendelse af,
at helheden er andet og mere end sum
men af delene. Efter studier af nutidige
lokalsamfund, fisker- og bondesamfund,
vendte man igen tilbage til det histori
ske studium af lokalsamfund, og i sam
me periode fremvoksede en voldsom in
teresse for lokalkultur og lokalhistorie.
Dermed var interessen vendt hen imod
lokalsamfundet. Man søgte viden om
hverdagens skiftende vilkår, om det lo
kale samfunds struktur og ændringerne
heri, om forholdet mellem rig og fattig
og mellem mand og kvinde, om opfattel
ser og tolkninger af tilværelsen. Dermed
er kravet til lokalhistorikerne om rigs
historisk målsætning forsvundet, og de
lokalhistoriske undersøgelser får en an
derledes selvstændig stilling. De har et
formål i sig selv, men kan også indgå i
sammenlignende studier på mange pla
ner.
Knud Prange (f. 1930) placerede på
samme tid også lokalhistorien i forhold
til rigshistorien på en ny konstruktiv
måde.6 Han fremhævede, at især i Eng
land havde man med stor styrke hævdet,
at lokalhistorien ikke blot kunne under
bygge og uddybe studiet af rigshistori
en, men også, at den er et område, der
var værd at studere for dets egen skyld.
Frem for at lede efter et ikke-eksisteren
de rigsgennemsnit vil der i mange tilfæl
de være langt større interesse i at påvise
variationsbredder.7Altså også ”kvarter
udvikling” i et helt land som Danmark,
lige som i en by eller et landsogn. Det
kan give anledning til, at man stiller
nye og frugtbare spørgsmål til kilderne,
og til at man får ny viden om rigets hi
storie. En sådan lokalhistorie, hvor man
sammenholder forhold og udviklinger i
forskellige lokaliteter, er måske det om133
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råde, hvor lokalhistorien kan yde sine
ypperste bidrag til rigshistorien, både
med hensyn til at bekræfte eller afkræf
te hypoteser og til at etablere årsagsfor
klaringer.8

Rigshistorie - lokalhistorie: mod
sætninger og sammenhænge
Rigshistorie og lokalhistorie er både
modsætninger og sammenhænge, og ved
iagttagelse af en række begreber bliver
dette klart:
Rigshistoriens område er lovgivning,
politik, centraladministration, stats
skatteopkrævning, krige, udenrigspoli
tik, statens fysiske miljø og befolkning
og aktiviteten på disse områder. Kilde
materialet er Rigsarkivets arkivalier fra
centraladministrationen og dennes loka
le institutioner, eksempelvis DSBs cen
tralledelse, etatens økonomi og strategi,
det samlede banenet.
Lokalhistoriens område er virknin
gerne af lovgivningen, af centraladmi
nistrationens aktivitet, af statsskatte
opkrævningen, krigene og udenrigspoli
tikken, hertil virkningerne af den lokale
administration og lokal skatteopkræv
ning og lokalsamfundets fysiske miljø,
befolkning og dennes aktivitet. Kildema
terialet er landsarkivernes materiale fra
lokale administrationer og centraladmi
nistrationens lokale administrationer,
eksempelvis DSB: livet på en station, en
bybane (S-tog).

Fra rigshistorie til lokalhistorie
I begyndelsen var kongerne og statsmændene, statsretten, udenrigspolitik
ken og krigene, siden fulgte de lærde
og godsejerne, embedsmændene og de
velhavende købmænd og senere endnu
den menige befolkning, håndværkere og
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bønder. Omtrent sådan kan man i grove
træk se udviklingen i historikernes in
teresse fra middelalderen (Saxos Gesta
Danorum) over 1600-1700-årenes lærde
(Danmarkshistorie, topografiske værker
med fremtrædende personer) til 18001900-årenes først få, senere flere profes
sionelle historikere og talrige amatører
med en stadig videre interesse for alle
lag og forhold i samfundet som helhed.
Johan Hvidtfeldt havde i 1942 iagtta
get det seneste skift og fremhævede de
yngre historikeres interesse for det kul
turelle, sociale og økonomiske liv.9 Han
understregede, at vil man drive forsk
ning på denne måde, må man bygge stu
diet op på et utal af enkeltundersøgel
ser. Hvis man ikke, når man skal skildre
Danmarks handelshistoriske udvikling,
kan nøjes med at redegøre for lovbestem
melser, for traktater, for relationer el
ler kommissionsbetænkninger, men vil
fastslå, hvordan handelen virkelig udfol
dede sig, så må man undersøge forhol
dene, som de formede sig i de forskellige
dele af landet. Hvert enkelt sted må man
ikke blot fastslå handelens omfang og
karakter, men også redegøre for de for
skellige vilkår, der arbejdedes under, og
de forskellige faktorer, der spillede ind.
Først når dette er klarlagt for de vigtig
ste handelspladsers vedkommende, kan
man give en sammenfattende skildring,
der ikke blot giver nogle oplysninger
holdt i almindelighed, men skildrer for
holdene i deres mangeartede former.
Sandsynligvis kan den skitserede se
nere udvikling ses i en vis sammenhæng
med den langsomt fremadskridende de
mokratisering af samfundet, der har fun
det sted, siden vi fik grundloven i 1849.
Heri ses måske også en vis forklaring
på skiftet i holdningerne fra rigshistorie
til lokalhistorie. En socialt velplaceret
gruppe med rigshistorien og overklassen
som interesseområde så oprindeligt ned
på en socialt dårligere placeret gruppe
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med lokalhistorie og menigmand som
interesseområde. Billedet af rigshistori
en tog farve af samlinger i Nationalmu
seet og på Rosenborg og i store bymu
seer med kostbare genstande fra over
klassens historie, sølvopsatser og andet
sølvtøj, venezianske glas, pragtmøbler,
kostbare dragter, ceremonisværd og
sølvindlagte skydevåben, mens lokalhi
storiens mere ydmyge emner farvedes af
små lokalmuseer, museer for bondekul
tur, med hornskeer, lerpotter, fyrretræsbænke og flettede halmbøtter, vadmels
dragter og træsko, rustne segl og høleer.
En lærd rigshistoriker og nationalhisto
riker ”anmeldte” i 1879 en lokalhisto
rie og konstaterede, at ”bondemand på
bondemand med deres samtlige koner og
børn føres frem for os i en svimlende uen
delighed”, den største del af de personer,
bogen handlede om, var i historisk hen
seende ”fuldstændige nuller.”10 Holdnin
gen svarede til den, man kunne møde i
middelalderen, ”almue er tidsspilde”,
men holdningen blev efterhånden æn
dret.
Det noget nedladende syn på lokal
historien sås dog endnu til langt hen
imod vores tid. En ung arkivansat hi
storiker fik omkring 1970 lejlighed til på
forespørgsel at oplyse, at han arbejdede
med sociale og økonomiske forhold i en
jysk købstad og fik af universitetshisto
rikeren bemærkningen, ”Nå, ja, det er
jo lokalhistorie, det kan ikke bruges til
en disputats”. Og kunne emnet alligevel
bruges som grundlag for en kandidatsti
pendiat- og seniorstipendiatansættelse
ved et historisk institut, så anførte dog
beretningen om instituttets virksomhed
ved 50-årsjubilæet vedrørende adskil
lige kollegers arbejde, at de omfattede
”studier over punkter i 16.-17. århund
redes historie”, mens stipendiatens ar
bejde med tilsvarende emner i et større
lokalt område betegnedes som ”ældre
jysk lokalhistorie”11 Siden har institut

tet dog lagt sig efter lokalhistorien og for
en periode etableret en uddannelse i lo
kal- og kulturhistorie.

Lokalhistorie over for rigshistorie
Det har været hævdet, at lokalhistorie
ikke må skrives for at illustrere almin
delige udviklinger i nationen som hel
hed, for så kommer man let til at give
et fordrejet billede af, hvordan livet vir
kelig var - både i lokaliteten og i natio
nen.12
Synspunktet holder dog næppe. Lo
kalhistorie kan ses som dele af landets
totale historie, og delene kan efterhån
den ses i sammenhæng. Lokale variatio
ner langt tilbage i tiden fremtræder gen
nem lokalhistoriske iagttagelser og un
dersøgelser, således som allerede Knud
Prange hævdede det i 1982. Det gælder
således den rolle, de forskellige landsde
le spillede som leverandører af lenenes
landgildeydelser og afgifter til kronen
omkring 1640, hvor man ser især Østjyl
land, Fyn, Nordsjælland og det sydligste
Sjælland som leverandører af rug, byg
og havre, Sjælland af malt, mel og brød,
Sjælland og Skåne af smør, Østjylland,
Fyn, Sjælland og Skåne af flæsk, Ribeområdet og området mellem Limij or
den og Ringkøbing af hvilling, torsk og
tørrede skuller, Kalø-, Skanderborg- og
Kolding-egnene, Vestsjælland, Skåne og
Blekinge af brændeved af bøg og el.13
Man ser det også i købstædernes for
skellige størrelse og ulige fordeling over
Danmark, som det er vist for året 1672,
og i store forskelle i antallet af lav i de
enkelte købstæder og igen disses forde
ling over landet.
Man ser det ligeledes af de varieren
de gårdstørrelser i landets forskellige
egne ifølge matriklen af 1688, med gen
nemsnitstal for Øerne på 6,3 og for Jyl
land på 4,9 td. htk., ligesom fænomenet
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enestegårde, enkeltliggende gårde, ikke
landsbyer, er karakteristisk alene for
Vestjylland.
Og man ser det af resultaterne af
Landhusholdningsselskabets virksom
hed med præmiering af veludført land
brugsarbejde i perioden 1770-1830, med
store regionale forskelle, således som det
fremtræder afkortet s. 137, i hovedtræk
meget lignende det billede, vi har set
ved midten af 1900-årene: med Nord- og
Vestjylland og Bornholm som områder,
der økonomisk ikke er så veludviklede
som andre dele af landet.
Lokalhistorien har værdi i sig selv,
som by- og sognehistorier eller en skoles
historie, og den har værdi som rigshisto
riens sonder ud over landet. Væsentlige
dele af rigshistorien må bygges på lokal
historiske undersøgelser.
Lokalhistoriens sonder af værdi for
rigshistorien/statshistorien ses klart på
områder som økonomisk historie', kon
junkturer og erhvervsliv, der har svin
gende kurver gennem tiden og for de
forskellige lokaliteter. Ligeledes social
historien, det danske samfunds social
grupper, familie, levevilkår, vekslende
gennem tiden og fra sted til sted. Og til
svarende vil man finde udprægede lokale
og regionale variationer, når det gælder
retshistorien, kirkehistorien, skolehisto
rien, kunsthistorien, bygningshistorien,
trafik- og kommunikationshistorien osv.
Lokalhistorie og rigshistorie er to lag i
administrative og sociale hierarkier og i
magthierarkiet:
Statsligt (centralt) regi: konge, rege
ring, centraladministration, personer:
regeringspolitikere, i særlige tilfælde
personer, der ikke har været politikere:
brygger Jacobsen, Tietgen, A.P. Møller,
Niels Bohr.
Lokalt (kommunalt og privat) regi: lo
kalregering, lokaladministration, perso
ner: lokalpolitikere og privatpersoner.
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Lokalhistoriske punktundersø
gelser
Muligheder. Disse er åbenlyse: man
kan for et begrænset område, med frit
valg mellem små og store byer, forstæ
der, sogne og landsbyer, arbejde med et
kildemateriale, hvor det er overkomme
ligt at undersøge og analysere flere el
ler mange sider af samfundet. Det er på
grund af områdets begrænsede størrelse
overkommeligt at arbejde på individni
veau og derved virkelig udnytte kilde
materialet og analysere forholdene. Man
kan for det enkelte område få et detalje
ret billede af forholdene og udviklingen,
og ud fra mange sådanne undersøgelser
bliver der mulighed for analyser også ud
fra variationsbredden.
Begrænsninger. Sådanne ses anført
med henvisning til repræsentativitets
problemer. Men sådanne problemer op
står vel væsentligst, hvis man blot be
tragter lokalhistorien som en hjælpedi
sciplin for rigshistorien, og dermed kan
have problemer, hvis man fra forholde
ne i et lokalt område vil slutte til Dan
markshistorien. Med de før nævnte re
gionale forskelle også bagud i tiden er
det klart, at det kan være svært at be
dømme et lokalhistorisk arbejdes re
præsentativitet, når det gælder ønsket
om at anvende resultaterne som dele i
et mere rigshistorisk orienteret arbejde.
Men det må her understreges, at lokal
historie jo også har værdi i sig selv, og at
det selvfølgelig er af interesse og tillige
nødvendigt at få også regionale forskelle
frem i rigshistorien. Repræsentativitets
problemerne vil her være de samme som
ved andet historisk, samfundsvidenska
beligt o.a. arbejde: kildematerialet skal
være omfangsrigt nok til at tillade de
slutninger, man drager.
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Præmievindere 1790 - 1809 i forhold til indbyggertal 1801 i de enkelte amter. De tyndeste skra
verede amter, som er svagest repræsenteret i præmiesystemet, udgør næsten de samme områder,
som mere end 150 år senere betegnes som egnsudviklingsområder. (Kort: Ole Degn, 1968, Er
hverv shistorisk Årbog)
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Lokalhistorie som redskab ved
problemformulering
I et mindre, lokalt samfund er forholde
ne mere overskuelige end i det store, og
kildematerialet vil være mere begræn
set, om end det ofte kan være skræm
mende stort. For rådstuarkiverne alene,
dvs. byernes arkiver frem til 1869, ses
således for Helsingør 99 hyldemeter, for
Tønder 86 m, for Odense 73 m, for Ålborg
og Randers 62 m, for Ribe 45 m. Forhol
dene vil dog være mere gennemsigtige,
og det lokalt tilblevne kildemateriale i
rådstue- og købstadarkiver, retsbetjent
arkiver og amtsarkiver afspejler, hvor i
samfundet det er blevet til, forhold, som
ikke vil kunne belyses af andet materi
ale.
Lokalhistoriens muligheder som in
spiration ved arbejdet med historiske
problemstillinger i forbindelse med for
holdet mellem rigshistorie og lokalhisto
rie kan illustreres ved en betragtning
af følgende begrebspar fra henholdsvis
rigshistorien og lokalhistorien:
Rigshistorien,
er udgangspunkt

Lokalhistorien
viser resultaterne

rigslovgivning:
love
skolelove
fattiglovgivning

retspraksis:
vider og vedtægter
lokale skoleplaner
fattigordninger

kopibøger:
kancelliets eller
ministeriets

kopibøger:
magistratens
købstadens

Lokalhistoriens og rigshistoriens
muligheder for gensidig støtte
For at kunne besvare de følgende af
snits spørgsmål om lokalhistorikernes
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og rigshistorikernes muligheder for at
drage nytte af hinanden, er det nødven
digt at gøre sig klart, hvilke muligheder
de forskellige fremstillinger giver. Den
gode byhistorie og sognehistorie skildrer
lokalitetens rum med terræn og bygnin
ger, dens mennesker og deres aktivite
ter i erhvervsliv og fritid. Det meste er
påvirket af og må mere eller mindre ses
med hensyntagen til statsstyrets aktivi
teter, lovgivning, skatteopkrævninger,
udskrivninger af personer, indkvarte
ring, krige. I et vist omfang kan det også
være nødvendigt at behandle rigshisto
riens elementer i særlige afsnit, f.eks.
om de generelle konjunkturer som bag
grund for udviklingen i lokaliteten.

Lokalhistorikernes udnyttelse af
den almenhistoriske baggrund
Lokalhistorikeren, der ikke har rigshi
storien som baggrund, kommer let til at
skrive perspektivløst om forhold, der en
ten er banale og selvfølgelige eller ikke
er forstået, fordi de ikke ses på bag
grund af den generelle lovgivning og den
almindelige udvikling. Her gælder selv
følgelig noget tilsvarende som for rigshi
storien, men set omvendt.
Ser man ud fra litteraturlister og no
tehenvisninger på lokalhistoriske vær
kers brug af rigshistoriske værker, fin
der man ikke overraskende store for
skelle.14Et blik på eksempelvis en række
byhistorier fra de senere år viser følgen
de: I Køges bys historie 1288-1988, 198588, synes af landsdækkende litteratur
blot benyttet et enkelt værk, Købstad
styrelsen i Danmark fra Kristian IVs tid
til enevældens ophør, 1900. I Haderslev
bys historie 1800-1945,1975, er benyttet
Holger Hjelholts Sønderjylland under
treårskrigen, 1-2, 1959-61, og Sønderjyl
lands historie, 4, 1943. I Århus. Byens
historie, 4, 1945-1995, 1995, er benyttet
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Plan og frihed - om vækst, omstilling og
lokalsamfund, 1985, Dansk byplanlæg
ning 1938-1992, 1993, Territorialitet.
Rumlige, historiske og kulturelle per
spektiver, 1994, Industriens vækst og vil
kår 1870-1973, 1988, Byggehåndværket
i Danmark, 1986, Dansk erhvervshisto
rie, 1989, og Kampen om kroppen. Dansk
idræts historie i 200 år, 1982.1Aalborgs
historie, 2, 1534-1680, 1988, er udnyttet
et større antal mere generelle værker,
således om Danmark-Norges handels
flåde 1650-1700, 1967, De danske køb
stæder 1660-1750, 1975, Håndværkets
kulturhistorie, 2, 1983, Danmarks len
og lensmænd i det sextende århundrede,
1897, Reformationen i Danmark, 1972,
Lokaladministrationen i Danmark,
1985, Dansk retshistorie, 1974, Købstad
styrelsen i Danmark fra Kristian IVs tid
til det 18. århundredes midte, 1900, og
Studier i Danmarks kornavl og korn
handelspolitik i tiden 1610-60, 1943. I
Odense bys historie 1559-1660, 1984, ses
udnyttet Erik Arups Danmarks historie,
2-3, 1932-55, Hexevæsen og hexeforfølgelser især i Danmark, 1896, DanmarkNorges handelsflåde 1650-1700, 1967
osv., i alt henved 80 værker af denne
art. Der er altså et vidt spand fra lokal
historiske arbejder med megen sparsom
brug af rigshistorisk eller mere generel
litteratur til arbejder med en meget ud
strakt udnyttelse af denne litteratur.

Rigshistorikerens udnyttelse af
lokalhistoriske arbejder
Rigshistorikeren, der ikke har lokalhi
storien som baggrund, må bygge på lov
givningens tekster, centraladministrati
onens arkivmateriale og generelle, i vir
keligheden ofte lokalt tilblevne beretnin
ger. De første Danmarkshistorier viser
klart, hvad sådanne begrænsninger be
tyder, og de seneste Danmarkshistorier

er da også i nogen grad blevet præget af,
at forfatterne inddrager resultater fra
lokalhistoriske arbejder, om end det kan
variere meget fra forfatter til forfatter.
Skildringen af Danmarks ”rum”, landet,
må for en del bygges på undersøgelser af
lokale forhold. Og befolkningens tal kan
vel for tiden siden 1769 belyses ud fra
”rigshistorien”s folketællinger (tilblevet
lokalt), men skildringen af de sociale
forhold må for en væsentlig del bygge på
lokale undersøgelser. Det vil også gælde
i væsentlig grad for erhvervsforholdene,
for folketællingerne erhvervsgruppe
rer på forskellig måde fra gang til gang,
således at udviklingen sløres eller for
vanskes.15 Begivenhedshistorien og be
folkningens liv vil kunne hente stof i el
ler suppleres med lokalhistorie. Tilbage
uden brug nødvendigvis af lokalhistorie
står kongen og kongehuset, regeringer,
politik, udenrigspolitik og krige.
Alligevel synes rigshistorien, i form af
de store Danmarkshistorier, ikke i sær
lig grad at have draget nytte af lokalhi
storiens resultater. Det kan være svært
at se direkte, for de store forkromede
værker behøver ikke at henvise til do
kumentation - selv om det egentlig kan
gøres diskret og uden særlig brug af si
deplads, som i eksempelvis Dansk Told
historie, i 5 bind 1987-90, og Dansk Sø
farts Historie, i 7 bind 1997-2001. Men
det ses klart af litteraturlisterne til dis
se Danmarkshistorier.
Den første, Danmarks Riges Historie,
1896-1907, rummer ikke sådanne lister;
den har vel været betragtet som histori
en, der ikke skulle suppleres. Men alle
rede Det danske Folks Historie, 1926-29,
har litteraturlister. For perioden 16481730 anføres af lokalhistorisk litteratur
under byer og byerhverv fire værker om
København samt ”forskellige købstad
monografier” og for perioden 1730-66
under byforhold et værk om København
og af ”købstadskildringer” et om Odense,
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mens en form for lokalhistorie nævnes
under landboforhold, nemlig ”godshisto
rier”, om Hørsholm, Vemmetofte, Gisselfeld og Nakkebølle. For perioden 17661814 nævnes intet om lokalhistorie, for
perioden 1814-48 under Byer og byer
hverv et enkelt værk om København.
I Schultz Danmarkshistorie, 1941-43,
anføres for perioden 1588-1648 i litte
raturlisten litteratur under grupperne
Christian 4., Formynderstyret, Kilde
samlinger, Den indre historie, Ånds
liv og musik, Lokalhistorisk litteratur,
Norge, Hertugdømmerne, Ydrepolitik
ken og krigene og Biografier.16 Det er
første gang, begrebet lokalhistorisk litte
ratur nævnes, og placeringen kunne an
tyde, at den er uformidlet. Spor ses da
heller ikke i teksten. Men listen anfører
otte værker, seks byhistorier (Køben
havn (2), Helsingør, Århus, Ålborg og
Ribe), en institutionshistorie (Børsen) og
en landsdelshistorie (Falster). Endda er
dette afsnit det, der vidner om den stør
ste interesse for lokalhistorien. For peri
oden 1648-1730 anføres i litteraturlisten
under Byer og byerhverv endnu en gang
fire værker om København samt ”for
skellige købstadmonografier.” For perio
den 1730-66 under Byforhold tre værker
om København og en ”købstadskildring”
(Odense). For tiden efter 1766 og frem
til værkets slutår, 1939, forekommer be
grebet lokalhistorisk litteratur overho
vedet ikke.
I Politikens Danmarkshistorie, 196366, anføres i litteraturlisterne med pe
rioderne 1596-1830 og 1870-1913 over
hovedet ingen lokalhistorisk litteratur,
mens bindene med årene 1830-70 næv
ner to byhistorier (om København!).
Gyldendals Danmarkshistorie, 197789, ”universitetshistorien”, er usædvan
lig også i kraft af nogle særdeles værdi
fulde, meget omfattende litteraturgen
nemgange og tilsvarende litteraturli
ster, der anfører den behandlede littera
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tur. I bind 2, perioden 1340-1648, anfø
res af lokalhistorisk litteratur, idet der
her bortses fra arbejder om en enkelt
bygning eller institution, i alt otte byhi
storier (Fåborg, Halmstad, Helsingborg,
Køge, Nibe, Odense, Ribe og Viborg)
samt en afhandling om Københavns len
og én om fynske købmænd. I bind 3, pe
rioden 1648-1730, anføres af lokalhisto
risk litteratur alene fire værker, ét om
Fyn og tre byhistorier (Fladstrand, Kø
benhavn og Odense).
Gyldendals og Politikens Danmarks
historie, 1988-91, har i hvert bind kom
menterede litteraturfortegnelser. Bindet
1500-1600 omtaler et enkelt lokalhisto
risk værk (Ribe). Bindet 1600-1700 næv
ner, at der findes adskillige udmærkede
byhistorier; ”da København spillede en
særlig rolle i 1600-tallet, skal her blandt
mange nævnes Københavns historie”
- og springet fra København til rigets
historie er jo heller ikke så stort. Bin
det 1700-1800 nævner fire byhistorier
(Køge, København, Odense og Ålborg).
Man må vel konkludere, at lokalhisto
rien endnu ikke har haft den store be
tydning for Danmarkshistorien, rigshi
storien. Det må ellers formodes, at man i
skildringen af det danske samfund gen
nem tiderne skulle kunne komme lidt
tættere ind på den brede befolkning.
Et problem for en mere generel udnyt
telse af lokalhistoriens resultater i rigs
historien er, at de mange lokalhistorike
re ser forholdene fra mange forskellige
synsvinkler og ud fra skiftende kriterier,
således at redegørelser for strukturer og
relationer ofte er så forskellige, at sam
menligninger og helhedssyn vanskelig
gøres.

Hvordan fungerer samarbejdet
mellem lokalhistorikere og rigs
historikere?
På grund af det meget store omfang af
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de seneste årtiers udgivne historiske og
lokalhistoriske arbejder, vil det være
vanskeligt mere nøjagtigt at vurdere
samarbejdet mellem lokalhistorikere og
rigshistorikere.
Et generelt indtryk er dog, at ikke
særlig mange historikere arbejder med
begge områder. Forfattergrupperne bag
byhistorier og sognehistorier er ofte ude
lukkende lokalhistorikere, og forfatter
ne bag Danmarkshistorierne har ikke i
mange tilfælde beskæftiget sig også med
egentlig lokalhistorie.
Den ovenstående gennemgang af lit
teraturlisterne i Danmarkshistorierne
viste, at den lokalhistoriske litteratur

her endnu spiller en mindre rolle. Som
et forsvar herfor kunne anføres, at op
gaven at skrive Danmarkshistorie er
omfattende, også uden, at den lokalhi
storiske litteratur gennemgås til brug
for samfundsbeskrivelserne. Vi savner
her en sammenfattende byhistorie og en
sammenfattende landbosamfundshisto
rie, som kunne være mere håndterlige.
Et skridt på vejen kunne her være, at
man i større omfang begyndte at arbejde
med regionalhistoriske undersøgelser,
synsvinkler og skildringer af den type,
man allerede har set flere eksempler
på.17 Det ville lette mulighederne for at
skabe samlede overblik.
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Jagten på den rygende pistol - eller ”Hvis vi
var i krig var det da godt, at tyskerne ikke
vidste det”1
Henrik Gjøde Nielsen
Fortid og N utid j u n i 2008, s. 143-155
I 2006 blev H ans Bondes bog Fodbold med fjenden valgt til Å rets H isto
riske Bog. Bogen havde allerede ved dens udgivelse påkaldt sig mere end
almindelig interesse, og gav efterfølgende anledning til en del debat, både
fordi den bevægede sig ind på et område, om hvilket der siden befrielsen
1945 havde væ ret konsensus, og fordi bogens emne, hvor historisk dette så
var, accentuerede den standende debat om forholdet mellem sport og poli
tik, eller om det manglende forhold mellem disse. Endelig var der stor op
mærksom hed omkring de dele af bogen, der berørte m indre heldige sider
af frem trædende danskeres optræden i dansk-tysk idræ tssam m enhæ ng
fra 1930’em e til 1945, sæ rligt G unnar ”N u” H ansen. H ans Bonde havde
tilsyneladende fundet ”en rygende pistol” i dansk historie: Forhold, som
mange havde foretrukket gemt og glemt. I herværende debatanm eldelse
diskuteres bl.a., om det er tilfældet, og i så fald: Hvilke forhold, og hvor
belastende var og er de for de enkelte aktører, organisationer og for vores
forståelse a f besættelsestiden.
Debatanm eldelse af: H ans Bonde, under m edvirken af M artin Frei: Fod
bold med fjenden. D ansk idræt under hagekorset. Syddansk U niversitets
forlag, 2006. 500 s., ill. 348 kr.
H enrik Gjøde Nielsen, f. 1960. Cand.phil. i historie. M useum sinspektør
ved Hals Museum, Nordjyllands H istoriske Museum. H ar bl.a. skrevet be
sæ ttelsestids- og idrætshistorie, senest Tre byer - tre befrielser, 2006, og A t
frem me sportens interesse, 2007.

Åres Historiske Bog 2006
Det er en velklingende titel, Hans Bon
de har givet sin bog: ”Fodbold med Qen
den - Dansk idræt under hagekorset.”
Titlen ligger godt for tungen, eller højre
fod, og kan vel i sig selv friste historisk
interesserede læsere i almindelighed, og

idræts- og besættelseshistorisk interes
serede læsere i særdeleshed. Det gjorde
bogen også, at dømme efter den store
omtale og velfortjente udbredelse den
fik, straks fra udgivelsen. I tilgift blev
Bondes arbejde så valgt til Årets Histo
riske Bog 2006. Prisen uddeles af Dansk
Historisk Fællesråd og sponseredes i
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2006 af tidsskriftet Skalk, magasinet
Alt om Historie og Kulturministeriet. Af
de 1.086 afgivne stemmer havde de 598
peget på ”Fodbold med fjenden.” Prisen
på 25.000 kr. blev overrakt af kulturmi
nister Brian Mikkelsen. Her var altså
tale om en gedigen sammenblanding af
sport, politik - og historie.
Det er et tankevækkende tilfælde, al
den stund Bonde i sin bog beskæftiger
sig med et aspekt af besættelsestidens
historie, som ikke tidligere er blevet
udforsket så systematisk på nationalt
plan. Der har været enighed om, som en
ikke uvæsentlig men ret uudtalt del af
den nationale konsensus efter besættel
sen 1940-45, at man ikke kunne og ikke
skulle sammenblande sport og politik,
og var det endelig sket, gjaldt det kun
for enkeltpersoners vedkommende; per
soner, som danskerne imidlertid havde
taget til deres hjerter igen, og tilgivet
ungdoms dårskab. Herregud, lad det nu
ligge, ikke sandt? Hvorfor nu rippe op i
det igen?
Fordi der ikke tidligere har været rip
pet op i det. Fordi man ikke tidligere
overordnet og systematisk har under
søgt forholdet mellem dansk idræt og
den tyske besættelsesmagt, hverken for
enkeltpersoners eller organisationers
vedkommende. Hvordan og hvorfor kun
ne det ske, at man fra dansk idræts side
så stædigt kunne fastholde, at der ikke
var nogen forbindelse mellem idræt og
politik, mens man fra tysk side lige så
åbenlyst erkendte og udnyttede idræt
tens politiske rolle? Hvordan kunne
man, selv i befrielsessommeren 1945,
glemme, at sportskommentatoren over
dem alle, Gunnar ”Nu” Hansen, havde
leveret begejstrede reportager fra De
Olympiske Lege i Berlin 1936, et af de
mest markante eksempler på nazister
nes inddragelse af idræt og sport i pro
pagandaøjemed? Hvad var det, der ske
te med dansk idræt under besættelsen,
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hvor man tilsyneladende uden besvær
kunne glide fra begejstring over sam
arbejde til afstandtagen, og gøre de, der
tidligere havde været varme fortalere
for idrætssamarbejde med besættelses
magten, til at have været (næsten) modstandsmænd gennem hele forløbet? Det
er bl.a. det, Bonde søger at finde svaret
på i ”Fodbold med Renden”.
Bonde bevæger sig således ind i det
minefelt, som besættelseshistorisk kon
sensus, trods visse rydninger, fortsat
er. I dette felt må man - hvilket kan
forudskikkes allerede inden læsning nødvendigvis komme ind på nationale
idrætsstjerners og -kommentatorers gø
ren og laden. Man må gå ud fra, at Bon
de forlods har haft en fornemmelse af, at
der var noget at komme efter. Men om
resultatet ville blive en konklusion i stil
med dét, som alle og enhver går og ved,
f.eks. på industriens område: Nemlig at
der var et vist samarbejde med tyskerne;
et samarbejde som var mere eller min
dre nødtvungent, men givende for de fle
ste, og at kun nogle få modbydelige blev
deciderede værnemagere. Om det skul
le blive resultatet, eller om der virkeligt
var noget at komme efter, dét måtte ti
den og undersøgelsen vise. I hvert fald
indledte Bonde med projektet sin jagt på
den rygende pistol.

Bonde og bogen
Nu gik Hans Bonde ikke ganske uviden
de til opgaven. Hans Bonde, født 1958,
professor ved Institut for Idræt, Køben
havns Universitet, blev i 2001 dr.phil. på
disputatsen ”Niels Bukh - En politisk
ideologisk biografi,” om højskolemanden
i Ollerup, som ingen med blot nogen vi
den om dansk gymnastik og idræt ville
unddrage at have nazistiske eller i det
mindste højreradikale tilbøjeligheder.2
Med disputatsen om Niels Bukh som
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udgangspunkt, var det potentielt be
tændte område (det idrætslige sam
arbejde under den tyske besættelse af
Danmark) altså ikke ganske ukendt
land for Niels Bonde. Ukendt kan det
heller ikke have været, at en nærmere
undersøgelse af området ville rokke ved
en gang vedtagne forestillinger, endog af
næsten hellig, national karakter. At ar
gumenter i den sammenhæng kan være
fuldstændig uden virkning, og end ikke
blive hørt, oplevede Bonde selv, da han
skulle forsvare disputatsen om Niels
Bukh. Under forsvaret rejste en tidlige
re Ollerup-elev sig og protesterede kraf
tigt mod Bondes afdækning af Bukhs fa
scination af Tyskland og homoseksuelle
tilbøjeligheder; manden havde overho
vedet ikke læst Bondes bog, men havde
ligegodt sin bestemte mening om tinge
ne.3 Så vidste Bonde ligesom, hvad han
var oppe imod.
Når hertil kom, at idrætten stort set
er ikke-eksisterende i den besættelses
historiske litteratur,4 var det klart jom
frueligt, men ikke fredeligt land, Bonde
begav sig ud i. Hans Bonde havde tilsy
neladende i erkendelse heraf foranle
diget, at cand.mag. Martin Frei skrev
speciale om udviklingen i hovedorgani
sationen Dansk Idræts-Forbunds (DIF)
forhold til besættelsesmagten, hvilket
siden skulle udgøre råteksten til de på
gældende afsnit i bogen, i hvilken Frei
da også krediteres som medforfatter.5
Freis speciale må altså siges at udgøre
et pioner arbejde, som samtidig yderlige
re har ansporet Bonde til at gennemføre
den store, systematiske undersøgelse.

Fodbold med fjenden
”Fodbold med Qenden - Dansk Idræt
under hagekorset” er en vigtig, nybrydende og problematisk bog. Den præcist
500 sider store bog indeholder, foruden

de nødvendige forværker, en indledende
del, der gør rede for teori, diskurs, be
greber og for besættelsesforskning om
idrætten og idrætsforskning om besæt
telsen, hvorpå følger 28 hoveddele, næ
sten alle splittet op på mindre afsnit, fra
redegørelse for 1930’ernes idrætssam
kvem over redegørelser for enkeltidræt
ter, begivenheder m.v., til de afsluttende
kapitler ”Slør over besættelsen,” ”Oprør
fra neden,” samt efterskrift, kildeover
vejelser og det videnskabelige apparat.6
Og til en start må man sige, at bogen
alene ved indholdsfortegnelsen synes
at kunne holde, hvad bagsideteksten lo
ver: En kortlægning af idrættens rolle
1940-1945, der viser, at det dansk-tyske
samarbejde foregik på alle idrættens ni
veauer, fra de lokale idrætsforeninger
til DIF’s topledelse, samt i øvrigt, at det
var de menige fodboldtilskuere, der ved
deres oprør på lægterne rystede de dan
ske og tyske myndigheder og afstedkom
politisk krise og synliggjorde den folke
lige modstand mod besættelsesmagten.
Da Danmark den 9. april 1940 blev be
sat af Tyskland, var det internationale
samkvem centralt for såvel den profes
sionelle idræt som for flere af DIF’s spe
cialforbund. Som udgangspunkt var DIF
en upolitisk organisation, men ville et
fortsat idrætssamarbejde med Tyskland
efter 9. april 1940 ikke kunne tolkes som
en politisk handling? Dette leder frem til
bogens hovedspørgsmål, nemlig: "Hvor
dan håndterede dansk idræt forholdet til
den tyske nazistiske idræt?" 7
Dette spørgsmål søges besvaret ved
hjælp af fire hovedteser eller knude
punkter i fremstillingen, nemlig: 1) I lø
bet af 1930’erne udviklede der sig inden
for dansk idræt en stærk fascination af
Det tredje Riges idrætspolitik, således
at der var opbygget stærk goodwill i for
hold til tysk sport, da Danmark blev be
sat 9. april 1940. 2) I starten af besættel
sen var idrætten under pres for at gen145
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optage idrætssamkvemmet, men senere
arbejdede dansk idrætsledelse aktivt på
at få idrætssamkvemmet til at fungere.
Det var uro blandt danske fodboldfans,
svigtende interesse fra besættelsesmag
tens side og den svenske idrætsledelses
dispositioner, der hindrede et mere ud
foldet dansk-tysk idrætssamkvem. 3)
Det dansk-tyske idrætssamkvem blev
den mest omfattende form for kulturelt
samarbejde under besættelsen, og det
eneste effektive. 4) Holdningen om, at
idræt er upolitisk, var plastisk og legiti
merede enhver af DIF’s handlinger, hvil
ket førte til den stærkeste politisering af
dansk idræt nogensinde.8 Med udgangs
punkt i den opfattelse, at historie ikke
kun er en følge af overordnede teknolo
giske og økonomiske forløb, men også af
individers handlinger og beslutninger,
analyserer Bonde centrale enkeltperso
ners ageren, og anvender her begrebet
”anskuelsessæt,” dvs. personers værdi
normer og virkelighedsbillede. Ansku
elsessættet i nærværende analyse æn
drede sig hastigt i løbet af besættelsen,
i takt med dennes konjunkturer, således
at ”... det i besættelsestidens første måne
der syntes illegitimt at samarbejde med
fjenden, i de næste par år syntes accepta
belt, for sluttelig i befrielsesrusen at blive
erstattet a f fodboldkampe med tyskernes
engelske fjende uden offentlig refleksion
over de mange kursskift.”9
I sandhed en noget svingende kurs,
som kan vække undren. Svaret leverer
Bonde sådan set selv i korthed, i konsta
teringen af, at Danmark placerede sig i
gråzonen mellem neutralt land og nød
tvungen tysk allieret. Dette førte til det
nok så bekendte økonomiske og politiske
samarbejde med besættelsesmagten i er
kendelse af, at Danmark hverken kun
ne yde militær modstand eller forsvare
sine grænser. Derfor blev et samarbej
de anset for at være den eneste måde,
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hvorpå den danske regering kunne be
vare så megen magtudøvelse som muligt
på danske hænder. Et økonomisk sam
arbejde med Tyskland var nødvendigt
for at undgå bankerot og sult; men var
det ligefrem nødvendigt at spille fodbold
med fj enden?
Et afgørende element i besvarelsen
af det spørgsmål er, at det var centralt
i DIF's ”ideologi” (Bondes udtryk), at
sport og politik ikke hang sammen; pro
blemet var, at det gjorde det for DIF’s
samarbejdspartner, de nazistiske sports
autoriteter. Allerede i udgangspunktet
kan man således konstatere, at DIF lag
de sig på maven for den tyske besættel
sesmagt, idet en afståelse fra samarbej
det i højere grad, mente man, ville blive
opfattet som en aktiv, politisk handling,
end det blot at fortsætte det idrætslige
samarbejde, som om intet var hændt.
Dette forhold blev yderligere forstær
ket af, at der i 1930’erne havde været
et nært dansk-tysk idrætssamkvem, og
var blevet opbygget en dansk fascinati
on af den tyske idræt, hvilket forlenede
dansk idræt med et svækket immunfor
svar mod fodbold med fjenden efter 9.
april 1940. Der gøres i bogen glimrende
rede for 1930’ernes dansk-tyske idræts
samarbejde, fra svømmepigen Jenny
Kammersgaards fremtrædende position
i dette, herunder Adolf Hitlers lykønsk
ningstelegram til Kammersgaard efter
hendes svømmetur over Kattegat i 1937,
til De Oplympiske Lege i Berlin 1936,
hvor hverken det danske medlem af Den
Internationale Olympiske Komité, prins
Axel, eller Danmarks Olympiske Komité
gjorde ophævelser over, at de nazistiske
magthavere i Berlin ikke levede op til
forudsætningerne for udtagelse af del
tagere, bl.a. ved at ekskludere jødiske
idrætsfolk fra den tyske OL-trup. Oven
i købet kastede Kong Christian X og
Dronning Alexandrine senere glans over
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arrangementet, da Leni Riefenstahls be
rømte eller berygtede Olympiafilm blev
vist i København i august 1938.
Hvad angår den centrale, danske ak
tør, DIF, så fortsatte man efter OL i Ber
lin samarbejdet med Tyskland og udvik
lede tætte relationer, der skulle vise sig
at vare ved ind i besættelsestiden, og
som ikke lod sig anfægte af Anden Ver
denskrigs udbrud i 1939. På et besty
relsesmøde i oktober 1939 blev det fast
slået, at Danmark var neutralt og stod
på venskabelig fod med Tyskland, hvor
for der ikke var nogen grund til ikke at
overholde aftaler om landskampe.
Heller ikke fra pressens side, stærkt
eksemplificeret ved Idrætsbladet, lod
man så lidt som en verdenskrig komme
i vejen. I en reportage fra Vintersportsu
gen i Garmisch Partenkirchen i febru
ar 1940, anfører korrespondenten i ly
set af en tilsyneladende lidt skuffende
forestilling, at nordmænd og svenskere
pga. krigen ikke stillede op, idet man på
den måde ønskede at håndhæve sin neu
tralitet. Danmark havde, anføres det,
taget det modsatte synspunkt, nemlig
at ”Sport har ikke noget med politik at
gøre...” og at Danmark vil drive sport
med enhver, der ville møde os sports
ligt.10
Denne position blev befæstet på et
møde 2. marts 1940, hvor repræsentan
ter for Danmark, Norge og Sverige mød
tes i Oslo for at drøfte den internationa
le situation. Norge og Sverige meddelte,
at de havde stoppet alt idrætsligt sam
arbejde med krigsførende lande; Dan
mark var det eneste land, der opretholdt
samarbejdet med Tyskland. Fra krigs
udbruddet i september 1939 og frem til
besættelsen i april 1940 havde DIF såle
des relativt stort politisk råderum, men
valgte altså som det eneste, ikkekrigsførende vesteuropæiske land fortsat at
have sportsligt samkvem med Nazitysk-

land; et samkvem, som netop i det lys
øgedes markant.
Banen var således kridtet op til en
”Belejring af dansk idræt 1940-41”. Når
man fra tysk side lagde så afgørende
vægt på at fastholde eller få genetable
ret idrætssamarbejdet med Danmark,
skyldtes det Hitler og Goebbels strate
gi for, hvorledes den danske befolkning
kunne vindes for Tyskland gennem pro
pagandatiltag som koncerter ved tyske
militærorkestre, besøgsdage hos den ty
ske værnemagt og sportsstævner, hvor
man samtidig fik drejet befolkningen
væk fra den angelsaksiske inspiration
over mod tyske kulturværdier. Tysk
land skulle fremstilles som en vital og
sportsglad nation, ikke som våbengale
fanatikere. Den egentlige hensigt med
tysk demonstration af sportslig overle
genhed kom dog klart til udtryk i den
tyske presse, hvor det i Völkischer Beo
bachter 22. maj 1940 hed: ”1 dag kamp
på grønsværen, på væddeløbsbanen og i
gymnastikredskaber, i morgen med vå
ben i hånd, i fly eller på havet - det er
den dybeste mening med hele den tyske
idrætsopdragelse.1
Det var denne vogn, Danmark så vil
ligt lod sig spænde for. Fra dansk pres
ses side gjaldt det først og fremmest
Danmarks største sportsavis, Idrætsbla
det, udgivet af Politiken. At dømme ud
fra den journalistik, der her blev lagt for
dagen, formidledes en stærk kontinuitet
i den positive indstilling til tysk sport
og ønsket om fortsat dansk-tysk samar
bejde. Og da endelig kritiske røster fra
DIF lød i besættelsens første tid, var ud
gangspunktet ikke en stillingtagen til,
om idrætssamkvemmet var moralsk for
kert, men mere en bekymring for, om til
skuernes reaktioner under kampe med
Tyskland kunne resultere i antityske
demonstrationer, og om idrætsfolkene
ville demonstrere mod besættelsen ved
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at undlade at stille op. I april 1940 hen
stillede DIF således til specialforbunde
ne, at idrætsudøvere fra udlandet, krigs
førende lande, i DIF’s skrivelse anført i
parentes, ikke skulle have tilladelse til
at konkurrere i Danmark, men måtte
efter kraftigt tysk pres i august samme
år stille specialforbundene frit. Ved at
fritstille specialforbundene undgik man
tillige, at DIF’s ledelse blev garant for
eller primus motor i det konkrete sam
arbejde.
Fra de professionelle idrætsudøveres
side sporedes ingen betænkeligheder
over for samkvem med idrætsfolk fra
besættelsesmagten. Det kan, som Bonde
anfører, hænge sammen med, at de pro
fessionelle betragtede sig selv på samme
måde som den øvrige økonomiske sam
arbejdspolitik; idræt var deres erhverv,
og trods symbolværdien, og til trods for
at nogle af de professionelle sikkert kun
ne finde anden levevej, var det trods alt
deres levebrød, det handlede om. Her
til kan man føje, at en mulig og endnu
mere central forklaring på samarbejdet
kan have været de enkelte idrætsfolks
personlige ambitioner, deres ønske om
ikke at få bremset deres karriere pga. en
krig. Fra tysk side opfattede man, helt i
tråd med politiseringen af idrætten, det
professionelle samkvem som et positivt
signal om normale forbindelser mellem
Danmark og Tyskland.
Også på amatørsportens område tog
man efter august 1940 fat på et ivrigt
idrætssamkvem med tyskerne, og deltog
bl.a. i stævner i Tyskland, hvor de dan
ske sportsfolk blev glimrende behandlet,
og hvor tyskerne, for at øge interessen
for samkvemmet, lovede at betale alle
udgifter i forbindelse med rejser i Tysk
land, hvilket dog ikke altid blev tilfæl
det. Også på dette område tog Tyskland
samkvemmet i brug i propagandaøje
med, og angav idrætssamkvemmet mel
lem Danmark og Tyskland som et vær
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difuldt bindeled i det venskabelige na
boskab mellem de to folk, mens man fra
dansk idrætspresses side, igen repræ
senteret ved Idrætsbladet, ikke kunne
spore den mindste reservation i forhold
til idrætssamkvemmet med besættelses
magten.
Fra tysk side forholdt man sig således
meget bevidst til politiseringen af idræt
ten, og udnyttede dygtigt denne i pro
pagandamæssig øjemed. Fra dansk side
engagerede man sig ivrigt i idrætssam
kvemmet med Tyskland, idet man i sa
gens natur var udelukket fra idrætssam
kvem med de nationer, som Tyskland
var i krig med. Udover Tyskland kunne
Danmark kun gennemføre idrætssam
kvem med det neutrale Sverige, lige
som man havde peget på Finland og det
tyskbesatte Norge.12 Man søgte altså at
opretholde et noget begrænset interna
tionalt idrætssamkvem, der i en snæver
vending, eller i det mindste ift. deltager
nes selvagtelse, antog et skær af norma
litet.
At der imidlertid kun kunne blive tale
om et skær, antydes af, at den eneste
danske bryder, der på forhånd ville være
favorit over for også tyske modstandere,
ikke kunne stille op til kampe i Tysk
land, og næppe heller ønskede det. Det
drejede sig om bryderen Abraham Kur
land fra den jødiske forening Hakoah.
Ikke desto mindre stillede danske bryde
re fra klubben Sparta op til landskamp
i München i november 1940, men altså
uden jøden Kurland, der næppe ville
være blevet hilst velkommen i Bayerns
hovedstad med Hakoah-medlemmernes
jødiske stjerne på idrætsdragten. Skønt
landskampdeltagelsen ikke var udtryk
for antisemitisme fra Spartas side, idet
foreningen senere deltog i Hakoahs ar
rangement juledag 1940, så vidner del
tagelsen dog om, at man stiltiende hav
de accepteret den nazistiske holdning
til jøderne, som altså også udelukkede
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disse fra tyske idrætsstævner. I den an
den ende af spektret findes eksempelvis
fægtelandskampen mellem Tyskland og
Danmark i november-december 1940 i
København, hvor en af de tyske fægte
re var SS-generalen Reinhard Heydrich,
bl.a. manden bag Wahnsee-konferencen
og ”Endlösung” på jødespørgsmålet. Ved
dette, som ved så mange andre dansk
tyske stævner, figurerede hagekorsban
neret og Dannebrog side om side. Og et
års tid inde i besættelsen begynder også
krigen at sætte sig sine spor, ikke fra
dansk, men fra tysk side. Allerede i vin
teren 1940-41 var den tyske befolkning
begyndt at lide under mangel på sko og
vinterbeklædning, og propagandamini
ster Joseph Goebbels blev betænkelig
ved, at den tyske befolkning blev fodret
med billeder fra idrætslige udstyrsstyk
ker, hvilket også kunne virke demorali
serende for tropperne ved fronten, hvor
for Goebbels i marts 1941 forsøgte at for
byde publicering af tekst- og billedgengi
velser fra elitesportsbegivenheder.
Fra dansk side kom det ulmende op
gør med den sportslige samarbejdspoli
tik hverken fra politisk hold, fra DIF, fra
professionelle idrætsudøvere eller fra
amatører. Opgøret tog afsæt i fodbold
publikum. Et varsel fik man ved lands
kampen mod Sverige i Idrætsparken i
november 1940, hvor publikum, ud over
at synge den danske og svenske natio
nalsang, også istemte ”Ja, vi elsker dette
landet,” i sympati med det besatte, nor
ske broderfolk. Der blev tillige uddelt lø
besedler af ”politisk indhold,” men i øv
rigt forløb kampen uden episoder. Sådan
blev det ikke ved med at gå.
5. juni 1941 kom ”Oprøret på lægter
ne.” Som antydet havde det ulmet nogen
tid, bl.a. under en kamp mod det østrig
ske hold Austria i maj 1941, hvor de
østrigske spilleres heilen havde irriteret
danske tilskuere, og der var opstået uro
og tumult. Og Grundlovsdag 1941 skul

le det østrigske hold Admira så spille
mod et udvalgt dansk hold i København.
Østrig vandt 4-1, og uagtet såvel Ekstra
Bladet som Idrætsbladet havde slået de
sportsligt-venskabelige toner an, så hav
de det allerede før kampens start vakt
vrede hos det danske publikum, at det
tyske soldaterpublikum havde hilst det
østrigske hold med heilen. Efter kam
pen gik det galt: Tyske soldater trak ba
jonetterne, danskere svingede med øl
flasker, der opstod slagsmål, og fire ty
ske soldater og en halv snes danskere
måtte efterfølgende på hospitalet. Såvel
tyskernes som de østrigske fodboldspil
leres heilen før og efter kampen havde
gjort det klart, at man spillede mod re
præsentanter for besættelsesmagten, og
nederlaget hjalp naturligvis heller ikke
på humøret. Urolighederne førte, sam
men med åbningen af Østfronten, til,
at den tyske gesandt Renthe-Fink nedprioriterede det dansk-tyske idræts
samarbejde, med aflysning af adskillige
planlagte arrangementer, herunder en
dansk-svensk landskamp, til følge. Den
tyske nedprioritering blev fulgt op af en
generelt voksende protestvilje blandt
danskerne. Fra officielt dansk hold ad
varede Scavenius om, at ”den terror,
der hedder dansk stemning”, kunne føre
til, at tyskerne indsatte et særligt po
liti i Danmark, og henviste til strafud
måling ift. demonstrationer i ord og ger
ning over for tyske tropper, mens man
fra Dansk Boldspil Unions side ensidigt
gav publikum skylden for aflyste arran
gementer og dermed politiseringen, uag
tet den tyske sport jo opfattede sig selv
som politisk. Fra dansk side fastholdt
man altså adskillelsen mellem sport og
politik, hvilket også gjaldt DIF, da man
ved formandsskifte i efteråret 1941 fik
lejlighed til at understrege det diffuse
synspunkt, hvilket indbragte forbundet
ros i den nazistiske avis Fædrelandet.
På trods af, at idrætssamarbejdet fra
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tyskernes side blev nedtonet, så fort
satte det dog, bl.a. med boksestævner i
efteråret 1941, hvor Idrætsbladet i dets
reportage, imod sædvane, ikke indledte
med kampreferater, men som hovedhi
storie bragte, at stævnet var forløbet no
genlunde roligt. Ikke desto mindre spo
redes ved stævner, der i Danmark blev
afholdt under omfattende politiopbud,
en betydelig angst hos såvel danske som
tyske arrangører. Når kampene blev
gennemført i Tyskland, begyndte kri
gen at sætte sit præg på såvel arrange
menterne som på reportagerne. På den
ene side anførte Sports-Bladet, at man
måtte tage tingene, som de var i Tysk
land, uden at mukke. På den anden side
angreb BBC's dansksprogede udsendel
se fra London i november 1941 i stær
ke vendinger idrætssamarbejdet, som
ifølge BBC fik danskerne til at fremstå
som tyskvenlige, når de således lod sig
udnytte i propagandaøjemed. Men offi
cielt holdt man fast i samarbejdslinien,
og mere end det: Dansk Bokse Union
nægtede at give en dansk dommer, der
havde været interneret af tyskerne, sin
licens tilbage, og i tilfældet Abraham
Kurland accepterede DIF, at en dansk
idrætsmand var udelukket fra at del
tage i udenlandske stævner på lige fod
med andre danske idrætsfolk, hvilket
i høj grad må siges at være en politisk
indrømmelse, og tillige en indikator for,
at DIF’s politiske råderum var betyde
ligt indskrænket.
Det blev idrætssamarbejdet også. 20.
november 1942 mødte det danske hånd
boldlandshold Ungarn; det blev den sid
ste landskamp mod et hold fra Aksemag
terne. Et internationalt - dvs. så interna
tionalt det nu kunne blive - atletikstæv
ne i Berlin i januar 1942, blev aflyst
med henvisning til Tysklands militære
vanskeligheder, der særligt på østfron
ten var alvorlige. I Tyskland satte kri
gen sig spor, bl.a. i form af sønderbom
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bede idrætsanlæg, og ligesom den tyske
besættelsesmagt i Danmark, som krigen
skred frem, nedtonede idrætssamarbej
de, begyndte man nu også i Tyskland at
nedtone det idrætslige arbejde, både som
følge af krigssituationen, og som følge af
propagandaværdien, eller det modsatte,
som da Sverige i september 1942 slog
Tyskland i fodbold i Berlin, hvilket fik
Goebbels til at forbyde sådanne arran
gementer i rigshovedstaden, da nederla
get gjorde tilskuerne deprimerede, efter
som det betød mere for tyskerne at vinde
en fodboldkamp, end at hæren indtog en
by i øst. Men fra dansk side holdt man
tilsyneladende fast. Da rigssportfører
Tschammers døde i marts 1943, og fik
en statsbegravelse, modtog Idrætsbladet
nyheden med sorg, idet Tschammers var
den, der havde organiseret OL i Berlin
1936, og taget initiativ til den nazisti
ske Kraft durch Freude-bevægelse; en
dygtig mand og værdifuld arbejdskraft i
idrættens tjeneste, anføres det.
I januar 1943 besluttede Tyskland,
at alt idrætssamarbejde med udlandet
skulle ophøre; situationen skærpedes,
også i Danmark, hvor Dansk Ungdoms
samvirke startede en underskriftsind
samling til en protestskrivelse mod jø
deforfølgelserne, der også var nået til
Danmark. DIF ville ikke skrive under,
idet man ikke ville have noget med ”det
te politiske foretagende” at gøre,13 hvil
ket skyldtes, at man ikke ville provoke
re besættelsesmagten på et tidspunkt,
hvor man kæmpede for en lettelse af re
striktionerne, så tilskuerpladserne, og
pengekasserne, igen kunne blive fyld
te. På det tidspunkt havde Gunnar Nu
Hansen forladt Idrætsbladet, der havde
nedtonet sin hyldest til det dansk-tyske
idrætssamarbejde, og ligesom den øvrige
idrætspresse vendt blikket mod den en
gelske idræt. Og mens stadigt flere gik
ind i modstandskampen, fastholdt DIF
sin ”upolitiske” linie. Idrætsfolk gik in-
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dividuelt ind i modstandskampen. DIF
ønskede ikke at lægge sig ud med besæt
telsesmagten.
Efter befrielsen 5. maj 1945 blev det
centralt for DIF at blive erindringen om
det dansk-tyske idrætssamarbejde kvit,
og ligesom sporten havde haft stærk
symbolværdi i samkvemmet mellem
Danmark og Tyskland, fik den det nu
også i samkvemmet mellem Danmark og
landets befriere, englænderne, som man
hurtigt fik arrangeret kampe med, lige
som man nu pludseligt øjensynligt var
indstillet på at blande sport og politik i
en hyldest til danske og norske friheds
kæmpere.
I forbindelse med retsopgøret efter be
sættelsen lykkedes det da også for DIF
at holde tingene tilpas flydende. De mest
belastende arrangementer havde fundet
sted i starten af besættelsen, og de dan
ske tilskuere havde ved deres oprør på
lægterne i 1941 hindret et mere udfoldet
samarbejde, hvilket blev fulgt op af ty
skernes stadigt mere aftagende interes
se. Faktisk var det tyskerne, der mod de
danske idrætslederes vilje havde stand
set idrætssamarbejdet. En grundig re
degørelse for idrætssamarbejdet blev
efterlyst, men er faktisk først fremkom
met med Bondes. I stedet lagde indbe
retningerne fra de enkelte forbund vægt
på tvangselementet, mens man i DIF
lagde sig fast på en forskydning af det
interne retsopgør fra idrætssamkvem
met til opgøret med partinazismen, og
i DIF’s egne retningslinier for indberet
ningerne nævnte man overhovedet ikke
ordet ”idræt”, hvorved man undgik, at
det idrætslige samarbejde i sig selv blev
bragt under mistanke for landsskadelig
virksomhed. Således blev undersøgel
sen, og et evt. opgør, forskudt fra DIF
som organisation, til at tage sigte på en
keltpersoner.
Der var andre end DIF, der havde
interesse i at kaste et slør over besæt

telsestiden. Gunnar Nu Hansen, der i
reportager i 1930’erne og i Idrætsbla
det i besættelsens første år havde hyl
det idrætssamarbejdet, udgav i 1945
fotobogen ”Danmarks Kamp for Frihed
og Ret,” med forfatteren selv i friheds
kæmperpositur på forsiden, uagtet kol
legaen Vilhelm Bergstrøm altid havde
troet, at Gunnar Nu Hansen hørte til
på den anden side. Det gjorde Gunnar
Nu Hansen så ikke, thi, som han skrev:
Under besættelsesårene var det lige så
farligt at rette et fotografiapparat (som
han angiveligt havde gjort siden 9. april)
som en maskinpistol mod tyskerne. Det
er jo nok en sandhed med modifikatio
ner, men den folkekære journalists age
ren faldt fint i tråd med det almindeli
ge ønske om at hævde det synspunkt, at
idrætssamkvemmet først kom i stand ef
ter kraftigt pres og trusler fra tysk side.
Det var, som Bondes bog har vist, ikke
tilfældet.
På den ene side var DIF’s ledelse, den
gennemsnitlige foreningsleder og den
almindelige danske eliteidrætsudøver
formodentlig ideologisk indifferente, li
gesom pressen fra 9. april 1940 var un
derlagt censur. På den anden side åb
nede netop DIF’s indifference og det
idrætslige samkvem mulighed for, at
mere ubefæstede idrætsudøvere og -til
skuere kunne få svækket deres åndelige
immunforsvar gennem kontakten med
tyskerne og deres propaganda, ligesom
man kan diskutere, om ikke pressen,
med Idrætsbladet i spidsen, gik langt vi
dere i sin forherligelse af de tyske atleter
og samkvemmet, end nødvendigt var
Såvel dansk idrætsliv i almindelig
hed og DIF’s ledelse og dennes ageren
i særdeleshed som den danske sports
presse nød umiddelbart efter befrielsen
godt af gennembruddet for idrætten som
folkebevægelse, og gled dermed hurtigt
og umærkeligt ind i den almindelige
konsensus om besættelsestiden: ”Der151
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med blev DIFs ideologi om ikke at sam
menblande sport og politik anvendt til at
legitimere den mest omfattende politise
ring a f dansk idræt nogensinde og resul
terede i det mest markante eksempel på
kulturelt samkvem med besættelsesmag
ten. Det er skæbnens ironi, at DIF fak
tisk var alt for upolitisk til at kunne hin
dre de kyniske tyske magthaveres brug
a f den danske sport til propagandafor
mål ,”14
Tilbage står så blot at konstatere,
at DIF gennemførte et beskedent, men
symbolsk vigtigt idrætssamkvem med
det sydafrikanske apartheidstyre 197386, uagtet Sydafrika allerede i 1970 var
blevet ekskluderet af den Internatio
nale Olympiske Komité, og at DIF den
ne gang ikke kunne henvise til besæt
telsens tryk. Det gælder også ift. afhol
delsen af De Olympiske Lege i Beijing
2008. Ligesom i Berlin 1936 er det til
syneladende vigtigere at være på tale
fod med totalitære regimer, at lade at
leterne gennemføre deres konkurrencer
og at lade et regime brugen sporten som
kulisse for selviscenesættelse. Er der
mon religiøse eller etniske grupper, som
er udelukket fra deltagelse i OL 2008?
Man kan med Bonde spørge, om verden
intet har lært siden Hitlers olympiske
lege i Berlin 1936.

Modtagelsen
Som antydet i indledningen, vakte al
lerede Bondes disputats om Niels Bukh
en vis opsigt. Det var imidlertid for in
tet at regne mod den modtagelse, som
”Fodbold med fjenden” fik. Bogen ryd
dede forsiden på Politiken, fyldte godt i
adskillige dagblades spalter, og forfatte
ren optrådte adskillige gange på tv og i
radio. Altså en modtagelse, der er abso
lut usædvanlig for et historisk værk. At
bogen har store kvaliteter, bl.a. som det
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første værk, der systematisk behandler
idrættens forhold under besættelsesti
den, stod fra starten klart. Det blev si
den understreget af, at ”Fodbold med
fjenden” som nævnt blev valgt som Årets
Historiske Bog 2006.
At der imidlertid også lød kritiske rø
ster, må synes lige så indlysende. Nog
le hæftede sig ved, at Bonde stramme
de sine konklusioner lige vel rigeligt,
særligt ift. DIF, i undersøgelsen af, om
dansk idræts samarbejde med NaziTyskland var udtryk for tyskvenlighed,
politisk naivitet eller et forsøg på at hol
de idrætslivet i gang. Desuden udtryk
tes betænkelighed ved forfatterens flitti
ge brug af Idrætsbladet og det nazistisk
dagblad Fædrelandet, der begge næppe
gav et komplet billede af de fremhersken
de følelser blandt publikum og idrætsud
øvere.15 Andre anmeldere fandt, at Bon
de i bogen har en kedelig tendens til moraliseren, og at han desuden ikke når til
bunds i diskussionen af forholdet mel
lem idræt og politik, men fremhæver i
øvrigt bogens karakter af standardværk
om idrætten under besættelsen.16 Bo
gens mange detailoplysninger om stæv
ner, kampe, forløb og resultater, med en
tilsvarende stor mængde personoplys
ninger, affødte en mindre disput mel
lem hækkeløberen Ole Dorph-Jensen og
Hans Bonde, idet Dorph-Jensen kunne
dokumentere, at han ikke havde delta
get i et bestemt stævne, som hævdet i
bogen.17 Og endelig bør det nævnes, at
en anmelder hæftede sig ved det eviden
te forhold, at idrætten i bogen fremstil
les som det kulturpolitiske område, hvor
der var størst kontakt mellem besættere
og besatte, og at samarbejdet fra dansk
side gik langt ud over samarbejdspoli
tikkens diktat.18 Endelig var der anmel
dere, der hæftede sig ved, at Bonde med
bogen dokumenterer, at Gunnar Nu
Hansen ikke blot var en dygtig sports
journalist, men også mester i disciplinen
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medløberi, hvilket nok ville have lagt en
dæmper på senere tiders fejring af man
den, hvis forholdet havde været almin
deligt kendt.19
Generelt må man sige at ”Fodbold
med Qenden,” trods de kritiske røster,
fik en begejstret modtagelse, særligt da
kritikken som hovedregel var indpak
ket i mere eller mindre udstrakt lovpris
ning. At Bonde med sin dokumentation
af særligt DIF’s problematiske ageren
under og efter besættelsen har revet en
flænge i den almindelige konsensus om
besættelsestiden, er uomtvisteligt, lige
som hans dokumentation af ikonet Gun
nar Nu Hansens uheldige optræden, der
i bedste fald lader sig forklare ved po
litisk naivitet, er overbevisende. Og der
er næppe tvivl om, at bogen er blevet
læst med bekymrede miner flere steder
i dansk idrætsverden. Bogen bragte nyt
for dagen. Det har næppe alle steder væ
ret velkomne nyheder.

Den rygende pistol
Fandt Hans Bonde så den rygende pi
stol, som han så ivrigt og dygtigt søgte
efter? Overspiller han forløbene, skyder
han gråspurve med kanoner? Svaret må
blive, at Bonde ikke fandt én, men man
ge rygende pistoler, med DIF som en af
dem med stor kaliber, og adskillige i dametaskestørrelse.
Faktisk kan det være vanskeligt at
lokalisere de rygende pistoler i bogen,
uanset kalibre. Det skyldes, hvilket blot
er antydet i det foregående, at bogen
er uhyre detaljerig. Der redegøres ikke
blot for ballade og optøjer ifm. dette el
ler hint arrangement, men også for det
sportslige forløb, om hvorvidt kampen
var elegant gennemført, om idrætsfolke
nes tidligere præstationer osv. Redegø
relserne er måske metodisk relevante i
bestræbelsen på at identificere de enkel

te arrangementers rolle i og som eksem
pler på idrætssamkvemmet. Dette myl
der af oplysninger vil uden tvivl interes
sere den primært sportsinteresserede
læser, men gør det til en større opgave
at udsondre de centrale, problematiske
begivenheder og beslutninger, de ry
gende pistoler. Værket ville have stået
stærkere, hvis Bonde, efter nærværende
anmelders mening gerne på bekostning
af denne gennemgående detaljerigdom,
som Jes Fabricius Møller efterlyste det
i sin anmeldelse, havde søgt at nå mere
til bunds i diskussionen af forholdet
mellem politik og idræt.20 Faktisk angi
ver Bonde selv et centralt element i en
mulig forklaring på dansk idræts sam
arbejde med tyskerne, i Scavenius-citatet fra 1945 om, at hvis vi var i krig, var
det da godt, at tyskerne ikke opdagede
det. Hvis det var den holdning, sammen
med opfattelsen af idrætten som upo
litisk, DIF og andre lagde til grund for
beslutninger og ageren, forstår man jo
sådan set udmærket, at man ikke fandt
grund til ikke at gennemføre et tæt,
idrætsmæssigt samkvem med tysker
ne. Lad så være, at denne holdning var i
tråd med Goebbels udtalelse i National
tidende 9. marts 1941 om, at Danmark
ikke var besat, men havde indgået en
overenskomst med Tyskland.21 Med en
pistol for panden, kunne man tilføje.
I forlængelse her af kan man, sat lidt
på spidsen, spørge, om ikke idrættens si
tuation under besættelsen 1940-45 me
get godt ligner resten af Danmarks situ
ation, herunder erhvervslivets, hvor li
det glorværdig denne situation så måtte
være. Samarbejdet med tyskerne fulgte
krigens konjunkturer, baseret på begej
string, skræk, gustent overlæg eller po
litisk naivitet. Set i dét lys, dokumen
terer Bondes bog på idrættens område
det, som alle og enhver går og ved. Og
det er jo i sig selv fortjenstfuld nok.
”Fodbold med fjenden” er en grundig
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bog. Den er problematisk, primært i de
mange omstændelige referater af sports
kampe, der gør det vanskeligt at udson
dre brændpunkterne; dvs. de områder,
hvor idræt og politik støder sammen, el
ler går op i en højere enhed. Men ”Fod
bold med Renden” er også banebryden
de og nødvendig, fordi den blotlægger et
ikke blot upåagtet men også nedtonet
område, og fordi den nedbryder nogle af
de glorværdige forestillinger, der er så
behagelige at have, og så ubehagelige at
miste, fra den mest danske sportsjour
nalist af dem alle, der efter at have væ
ret gennem Bondes behandling står med
tydelige ridser i lakken, til en klar doku
mentation af, at idrættens stædige hæv
den af at være upolitisk i tiden 1940-45,
gjorde perioden til den tid, hvor dansk
idræt vel mere end nogen sinde før var
politiseret. Dengang.
Og nu? Som det er blevet påpeget, så
findes der også i dag sportsmedier og eli
tesportsfolk uden horisont til det omgi
vende samfund.22 På den måde har Bon
des bog også et aktuelt budskab: Spor
tens fascinationskraft, karriere og pen
ge betyder, at man også i dag i mange

tilfælde vil foretrække at adskille po
litik og sport. Men som ”Fodbold med
Renden” viser, lader det sig ikke gøre.
Alene at hævde at kunne gøre det, er
naivt. Men det er altså en sportsopfat
telse, som også medier og sportsfolk gør
sig til talsmænd for i dag. Og kronprin
ser, som på den baggrund må se sig selv
betegnet som naive.23 Det er naturligvis
OL i Beijing 2008, der er tale om.
Har vi da intet lært siden Hitlers
olympiske lege i Berlin 1936, spørger
Bonde. Intet lært af Hitler. Jo, Hitler
søgte at indførte rygeforbud i det of
fentlige rum i Tyskland 1938-45, og det
danske naziparti, DNSAP, havde med
inspiration i det tyske naziparti store
planer for fremme af folkesundheden i
Danmark; planer, der bl.a. indeholdt to
timers idræt hver dag i alle landets sko
ler, og lovpligtig gymnastik og idræts
udøvelse for hele befolkningen.24 Og af
Bonde har vi så lært, at den tilsynela
dende både velmente og uskyldige sy
slen med idræt og sundhed kan lede en
i dårligt selskab, og at politik og idræt
hænger sammen, uanset om vi vil det
eller ej.
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Noter
1

2

3

4

5
6

Hans Bonde, under medvirkende af Martin
Frei: Fodbold med Fjenden. Dansk idræt under
hagekorset. Syddansk Universitetsforlag, 2006,
s. 87. Citatet skyldes Erik Scavenius, 1945.
Disputatsen blev i 2003 udgivet i populærud
gave under titlen ”Kampen om Ungdommen”,
og i 2006 i bearbejdet engelsk udgave, ”Gym
nastics and Politics - Niels Bukh and Male Ae
sthetics”, bilagt dvd’en ”Niels Bukh - A visu
al documentation on Gymnastics and Politics
1912-52”, som også er udgivet som selvstændig
dvd, og tillige i 2007 som cd-rom, med den origi
nale disputatstekst, 910 s., med filmklip, fotos
og tegninger integreret i teksten; et pionerar
bejde i digital historieformidling, dygtigt gen
nemført af Museum Tusculanum. Hertil kom
mer, at Bonde er forfatter til en lang række bø
ger, artikler og afhandlinger om idrætshistorie,
moderne kulturhistorie og mandeforskning.
Søren Bang: Historiens magt. 2. maj 2003. Fin
des på www.dif.dk, Dansk Idræts-Forbunds
hjemmeside.
Bonde 2006, s. 12; med den lokalhistorisk base
rede idrætsorienterede litteratur som en mulig
undtagelse, som f.eks. nærværende anmelders
arbejder: Sportens spor, 1994, særligt s. 59-74,
Spring og sport, 1996, s. 28-30, sam t At fremme
sportens interesse, 2007, s. 21-24.
Bonde 2006, s. 12, sam t titelark s. 3.
En opremsning af samtlige kapitler, alene ved
hovedbetegnelsen, ville sprænge denne anmel
delses rammer, men forfatteren bevæger sig
fra overordnede akademisk orienterede tem a

er som ”Diskursanalyse” (s. 20-22) til afsnit om
enkeltsportsgrene, enkeltbegivenheder og en
keltpersoner, som f.eks. ”Ragnhild Hveger og
Jenny ”Østersøen”” (s. 188-196), hvilket angi
ver spændvidden i bogen, og tillige dens brug
barhed på forskellige niveauer.
7 Bonde 2006 s. 13.
8 Bonde 2006 s. 14.
9 Bonde 2006 s. 18.
10 Bonde 2006 s. 84.
11 Bonde 2006 s. 106.
12 Bonde 2006 s. 122. Det begrænsede udbud af
lande varieredes en smule ift. sportsgrene, men
de primære danske modstandere i besættelses
tiden var Tyskland, Sverige og Norge.
13 Bonde 2006 s. 362.
14 Bonde 2006 s. 439.
15 Henrik H. Brandt: Idræ t og politik på spidsen.
22/12 2006. Findes på Idrættens Analyseinsti
tuts hjemmeside, www.idan.dk.
16 Jes Fabricius Møller: Dansk idræts kamp med
nazismen, i Politiken 17/11 2006.
17 Weekend-Avisen, Bøger, 5/1 2007.
18 Casper Licht [Anmeldelse af]: Hans Bonde:
Fodbold med Çenden. I: Historisk Tidsskrift,
hefte 2, 2007, s. 606-608.
19 Andreas Skov [Anmeldelse af]: Hans Bonde:
Fodbold med fjenden, 11/1 2007. Findes på
www.historie-online.dk.
20 Møller 2006.
21 Bonde 2006 s. 87.
22 Brandt 2006.
23 Lars Fink: Idrætsforsker: Naivt, Frederik. BT,
12/2 2008.
24 Bonde 2006 s. 126.

Anmeldelser

Bodil Frandsen: Til glæde og salighed.
Guds Legemslav i Aalborgs senmiddel
alder (Aalborgbogen 2007). Selskabet
for Aalborgs Historie i samarbejde med
Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Histori
ske Museum 2007, 110 s., 128 kr.
Papegøjegildet v ar det folkelige navn på A al
borgs vigtigste gilde i senm iddelalderen. N av
net refererede til et a f højdepunkterne i den
årlige cyklus a f gildefester: skydekonkurrencen ved pinsetid. M ålet var en træ figur forestil
lende en papegøje, m an kunne skyde med en
ten arm brøst eller bøsse, og vinderen fik titel af
”fuglekonge”, lov til igennem hele det følgende
år a t bæ re en sølvpapegøje i en kæde om halsen
sam t tillige gratis øl ved alle gildets sam m en
komster!
Papegøjeskydningen og de m ange sam m en
komster, hvorunder øldrikning var en vigtig in
grediens, tegner et billede a f et gilde med ho
vedvægten på det sociale. E t hovedsynspunkt i
Bodil F randsens lille bog om det aalborgensiske gilde er, a t m an i stedet skal hæ fte sig ved
gildets officielle navn, Guds Legemslav, hvorved
de religiøse aspekter rykker i centrum .
M an kan sige, a t bogen leverer en lokalhi
storisk casestudy til illustration a f det æ ndrede
forskningssynspunkt på senm iddelalderens gil
der, som kom til udtryk i L ars B isgaards bog
om gildernes religiøse rolle, De glem te altre fra
2001. De senm iddelalderlige gilder var a f flere
forskellige slags og havde norm alt også flere
forskellige funktioner, men en central ingredi
ens v ar altid a t sørge for, a t afdøde gildemed
lem m er fik en anstæ ndig begravelse og m in
dedes ved regelm æssige m esselæsninger. Med
henblik herpå havde m ange gilder deres eget
alter med en sæ rlig gildepræst. Med bogtitlen
De glemte altre ville L ars Bisgaard påpege, a t
den danske forskning i gilderne sto rt set havde
overset, eller i hv ert fald undervurderet, hele
denne religiøse side a f gildernes virke.
D et sam m e anliggende h a r Bodil Frandsen.
Den forskningstradition, hun gør op med, er den
ældre aalborgensiske lokalhistories behandling
a f Guds Legemslavet. Den h a r b etrag tet fæno
m enet ud fra en efter-reform atorisk optik, både
ved a t bedømme gildet uden megen forståelse
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for den senm iddelalderlige religiøsitets særlige
indhold og udtryksform er, men også ved a t gå
ud fra, a t gildets senere k a ra k te r a f social og
faglig sam m enslutning for Aalborgs velstående
købm ænd gik tilbage til grundlæggelsen i før
ste halvdel a f 1400-tallet. Det gjorde den ikke,
påviser Bodil Frandsen. D et er korrekt, a t køb
m æ nd udgjorde en vigtig del a f m edlem merne,
og a t der v ar en tæ t forbindelse mellem byens
købm andsdom inerede styre og gildet, men der
var ikke tale om, a t andre grupper i byen auto
m atisk v ar udelukket. Tværtim od viser to beva
rede lister over m edlem m er fra 1400- og 1500tallet en om fattende og bredt sam m ensat m ed
lem sskare, med f.eks. også mange rep ræ sen tan 
ter for Aalborgs gejstlighed.
På grundlag a f det relativ t om fattende kil
dem ateriale, der er bevaret fra Guds Legemslav,
giver Bodil F randsen en d etaljeret gennem gang
af gildets grundlæggelse, interne organisation
og forhold til bystyret, ligesom h u n gennem går
gildeårets gang med de m ange ”gildedrikke”
sam t den særlige religiøse karakter, som lå i til
knytningen til ”Guds legeme”, Corpus Christi.
Funktionen som Corpus Christi-gilde er ikke
sæ rlig velbelyst i kildem aterialet, men ud fra
vores generelle viden om K risti Legem sdyrkel
sen i senm iddelalderen og den rolle, gilderne
spillede i den, formoder Bodil F randsen, a t gil
det ikke m indst h a r m ark eret sig stæ rk t ved
den årlige procession på festen for Corpus C hri
sti, foruden at det havde et sæ rdeles veludsty
ret K risti Legem salter i Budolfi kirke.
Også to andre forhold af sæ rlig interesse i
Guds Legem slavets senm iddelalderlige histo
rie, dels det ligeværdige forhold mellem d an 
ske og tyske købmænd i gildet, dels den snæ v
re kobling mellem byens styre og gildet og dets
ledelse, diskuteres a f Bodil F randsen. Det vig
tigste nye i hendes bog er dog k la rt tolkningen
af det aalborgensiske Guds Legemslav som et
K risti Legemsgilde. Den er overbevisende, selv
om frem stillingen på dette p u n k t skæ m m es af
en ræ kke fejl: Den latinske eller rom erske kir
ke kaldes for ”den vestrom erske k irk e”, Thomas
A quinas skrives hele tre gange som ”A qina”,
og konciliet i Vienne i 1311 placeres fejlagtigt
i Wien (s. 83f). D et er sjusk, m ens m an m åske
bedre k an forstå, a t forfatteren i frem stillin
gen a f skæ rsildstanken (s. 20f og 95) kommer
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til a t sam m enblande m iddelalderens to forskel
lige og delvis uforenelige domsforestillinger, det
m an k alder ”den kollektive dom” (af den sam 
lede m enneskehed ved dommedag) og ”den in 
dividuelle dom” (af det enkelte m enneske ved
dets død).
Også andre fejl antyder, at Bodil F randsen
ikke er helt fortrolig med det emne og den tids
periode, h un behandler. Flere detailtolkninger
virker ikke overbevisende, og m an får en m is
tanke om, a t forfatteren ikke altid evner a t
læse den datidige skrift og forstå det latinske
og gam m eldanske sprog i de uudgivne kilder.
Som et eksempel blandt flere k an nævnes, a t
det på s. 93, i en billedtekst til et opslag fra den
ene a f Guds Legemslavets medlemsprotokoller,
hedder, a t til venstre stå r klostergejstligheden
indskrevet, til højre den sekulæ re gejstlighed.
Læser m an selv efter på illustrationen, siger de
latinske overskrifter over de to sider im idlertid,
a t m an på den ene side h a r abbeder, provster
og priorer, altså præ laterne, på den anden side
de alm indelige præster, ”såvel sekulæ re som re 
gulæ re”.
Som helhed m å m an dog sige, a t Bodil
F randsen h a r leveret en sæ rdeles in teressan t
undersøgelse, der k la rt h a r perspektiver ud
over det lokalhistoriske. Netop derfor kunne
m an som professionel historiker godt have øn
sket sig, a t em net havde fået en større og mere
dybtgående behandling, og a t frem stillingen
havde bragt noter og henvisninger undervejs og
ikke blot den afsluttende liste over kilder og lit
teratur. Der er dog ingen tvivl om, a t den lokale
læ serkreds blandt det udgivende byhistoriske
selskabs m edlem m er i Aalborg, som bogen først
og frem m est er re tte t til, absolut k an væ re til
freds.
Per Ingesm an

Vivi Jensen: Dorothea. Guds vilje og
Dronningens. Gads Forlag 2007, 256 s.
M useum sinspektør ved Koldinghus M useum
Vivi Jensen h a r skrevet denne omfangsige bio
grafi om en noget overset dansk dronningeskikkelse, der var født i det lille nordtyske h ertug
dømme Sachsen-Lauenburg i 1511, og som i
1525 blev gift med den davæ rende h ertu g C hri
stian a f Slesvig (den senere konge, C hristian
III). F ra 1537 v ar h un D anm arks dronning og
enkedronning fra 1559 til 1571, hvor h un døde
på Sønderborg Slot.
Vivi Jensen h a r flere gange tidligere leveret

gode kortere skildringer a f bogens hovedperson
(senest i D anm ark og R enaissancen 1500-1650,
red. a f C. Bach-Nielsen et alii, 2006), m en denne
gang drejer det sig om en d etailleret kildebase
re t biografi, der også sæ tte r hovedpersonen ind
i en alm en europæ isk og dansk historisk kon
tekst. M ålgruppen er den almindelige historisk
interesserede læser, der aldrig før h a r h aft en så
om fattende, pædagogisk v eltilrettelag t og vel
skrevet biografi til rådighed, og det skønt der
længe h a r foreligget publikationer med breve
fra hovedpersonerne og fra deres fyrstelige og
adelige omgangskreds.
To kom ponenter indgik i Dorotheas verden:
Den dybe L utherskpræ gede religiøsitet og hen
des stæ rke moder- og familiefølelse - den sidste
stræ k t præ get a f en h ang til dom inans over alle
andre. I C h ristian I ll’s tid (til 1559) v ar h u n den
stæ rke og lyoale dronning, m en h u n tråd te først
rigtigt i (barsk og stædig) karakter, da husbon
den v ar død. H un havde født fem børn, og de
res frem tid skulle sikres med alle midler. Den
ældste, d atteren Anna, blev noget så fornem t
som hertuginde i K ursachsen; F rederik II var
som dansk konge fra 1559 forsørget, m en skulle
hele tiden erindres om a t hjælpe de andre sø
skende - til sønnens konstante irritation. Så
v ar der problem barnet Magnus, der gav afkald
på sin arv eret i hertugdøm m erne mod a t få det
a f sta te n erhvervede Øsel i Ø stersøen som her
tugdømme; noget h an forvaltede så dårligt, a t
han sn a rt blev sa t u nder dansk adm inistration.
D erpå d atteren Dorothea, der blev hertuginde
a f Braunschw eig-Lüneburg, og så endelig den
sidste dreng, yndlingssønnen den artige H ans
(den Yngre), der trods moderens kraftige in tri
geren ku n blev afdelt og ikke regerende h ertu g i
hertugdøm m erne ved arvedelingen i 1564. Vivi
Jensen får ved skildringen a f forholdet til bør
nene givet et kritisk, m en yderst plausibelt bil
lede af den myndige og rethaveriske enkedron
ning, der på skift lagde sig ud med n æ sten alle
sine børn - m est dog med den regerende F re
derik II, der ved m oderens død m å have følt sig
voldsomt lettet. H an kom end ikke til hendes
dødsleje i Sønderborg i 1 5 7 1 .1 forholdet til den
ældste d a tte r A nna blandede hun sig så m eget
i dennes børneopdragelse, a t Anna, der v ar sin
mors u d try k te billede, advarede hende og gav
hende en alvorlig opsang, hvori h u n bl.a. k u n 
ne fortælle, a t m an h er ved det kursaksiske hof
kaldte hende ”den danske bræ ndenæ lde” og gav
m oderen skylden for det. Deres forhold bedre
des dog efterhånden.
I forholdet til kong F rederik kom det n æ r
m est til et brud fra han s side. D orothea blan
dede sig i en m ængde sager, der ikke vedkom
hende som ex-regent, og sendte på eget initiativ
fredsfølere til Sverige u n d er den nordiske syv-
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årskrig. H un blandede sig også med henblik på
at begunstige H ans den Yngre ved arvedelingen
i 1564. D et lykkedes som næ vnt ikke. H un sør
gede for, a t Sønderborg Slot i det m indste blev
ombygget til en præ sentabel bolig for sønnen,
der ville overtage om rådet ved hendes død. I sit
testam ente fra 1571 søgte h u n en sidste gang
a t favorisere H ans den Yngre, m en det blev om
stødt a f F rederik II.
Vivi Jensens dom over D orothea er konse
kvent og skarp, og derved får h u n godt og g run
digt ryddet op i m yterne om den ædelbodige
og gavm ilde slotsfrue i Kolding og Sønderborg,
hvad h un dog også v ar (med initiativer til op
rettelse a f hospitaler, skoler, fattighuse m.v.)
Den velstrukturered e frem stilling, der er
skrevet i et k la rt og ligetil sprog, er kronologisk
opbygget men krydses dog rim eligt nok a f te 
m aer som f.eks. forholdet til børnene, godsbe
styreren og bygherren. Der er også interessante
redegørelser for hoffet i fest (bl.a. kroningsfe
sten) og i hverdagen. For a t nå sin m ålgruppe
h a r forfatteren også indarbejdet redegørelser
for den almindelige historiske udvikling i indog udland - ikke m indst berettes der om den
løbende stæ rke påvirkning fra det lutherske
miljø i W ittenberg, isæ r koncentreret om den
a f L u ther selv udpegede Bugenhagen og hans
mission i D anm ark i 1530’erne. Den system a
tiske fastholdelse af, hvorledes denne første
postreform atoriske fyrstegeneration så a t sige
etablerede og udviklede sig u nder de nye vilkår,
er en a f bogens store styrker.
E t p ar k ritik p u n k ter skal dog til sidst næ v
nes: For det første er der i de sidste p ar genera
tioner - ikke m indst a f tyske historikere - fore
tag et en lang ræ kke kom parative studier af
hoflivet og dets udvikling i tidlig m oderne tid
såvel i de nye protestantiske fyrstehoffer som i
den katolske del a f E uropa (W erner Paravicini
og m ange andre).
D et frem går ikke a f bogen, om Vivi Jensen
er bekendt med dette nye interessante forsk
ningsfelt. Og det gør det ikke, fordi bogens ab
solut største m angel er, a t der k un er en yderst
nødtørftig angivelse a f litte ra tu r under beteg
nelsen ”udvalgte kilder og udvalgt litteratu r.”
Hvis forfatteren k an videresende denne anke
til forlagsredaktionen og melde hus forbi, skul
le det glæde mig. For hvad skade skulle den al
mindelige læ ser dog tage af, a t der v ar et afsnit
om den om fattende litte ra tu r og de righoldige
adelige kildesam linger, der netop foreligger til
1500-tallets danske historie (eksempelvis den
m ægtige udgave a f Mogens G yldenstjernes
Breve I-III). D et frem går heller ikke klart, om
h u n er opmærksom på en så central historiker
som Frede P. Jensen (med det banebrydende
væ rk om den nordiske syvårskrig, flere a rtik 
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ler om Peder Oxe og han s strid med kongehuset
1558 og en udgave a f F rederik IPs få egenhæ n
dige breve) eller på Jørgen Steen Jensens væ rk
om H ans den Yngre. D et er rigtigt æ rgerligt, bo
gens øvrige k v aliteter ta g et i betragtning.

Helge Gamrath

Kalendernotiser. Dagbok fôr olika år
1644-1657 av Lauritz Christensson Bachér (Lars Bager). Noteringer om perso
ner och liv på Gotland. Med kommenta
rer av Geir Kamsvaag Berntsen, Karin
Felderman och avskrivaren Anders R.
Johanson Dokumentserien, bd. 4, Haimdagars forlag, Lärbro, 2. opl. 2005. 50 s.
60 SEK.
Lars C hristensen Bager (ca. 1627-1667) blev
født og døde i Visby. H ans far v ar tilflyttet fra
selve D anm ark (s. 5). F ra 1644 til 1657 er der
bevaret delvis gennem skudte alm anakker med
optegnelser fra L ars Bagers hånd. Gotland kom
som bekendt 1645 i svensk besiddelse, men B a
ger blev ved med a t skaffe sig danske alm an ak 
ker og a t skrive i dem på dansk.
I denne lille bog udgives de håndskrevne op
tegnelser. E nkelte a f dem kom m enteres også i
fodnoter. Editionen blev lavet på baggrund af
en mikrofilm. O riginalerne befinder sig ifølge
fortalen i U ppsala (s. 3). D esvæ rre præciseres
det ikke videre, m en det kan oplyses, at der er
tale om to sam lebind i universitetsbibliotekets
håndskriftsafdeling med signaturerne Y 150a
og Y 150b. Trykkene er desvæ rre ikke k atalo 
giseret i de try k te bøgers katalog. Bindene in 
deholder alm anakker for årene 1644, 1645,
1646, 1653, 1654, 1656 og 1657 - alle try k t i
København. Dem fra 1650erne er forfattet af
Thomas Rasm ussen Walge(n)ste(e)n, der også
var gotlæ nder (jvf. DBL, bd. 15, 3 udg. 1984, s.
25 lf.). Som stem plerne i de to sm å bind oplyser,
blev de indbundet a f ”Univ.-Bibl:s Bokbinderi” i
1928. H åndskriftskatalogen oplyser ikke deres
proveniens, men det er ikke usandsynligt, a t
biblioteket erhvervede trykkene først ved den
ne tid. D er er vist ikke grundlæ g for udgiver
nes formodning om, a t bøgerne kom til Uppsala,
fordi Bagers søn Georgius L au ren tiu s Bacherus
læ ste i U ppsala (s. 5). H an blev godt nok ind
skrevet dér den 21. april 1680, m en senere blev
h an sognepræ st på G otland (U ppsala universi
te ts m atrikel, bd. 1, udg. v. A. Andersson, A.B.
Carlsson og J. Sandström , U ppsala 1900-1911,
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s. 264; O.W. Lemke: Visby stifts herdam inne,
Örebro 1868, s. 104).
Teksten er for det m este skrevet på dansk,
men indim ellem skifter den til latin. T rans
skriptionen a f den danske tek st er som regel i
orden, selv om teksten endda i originalen kan
væ re svæ r a t læse pga. den m eget lille skrift. De
latinske p artier derimod transskriberes på den
m est eventyrlige måde.
O ptegnelserne vedrører for det m este døds
fald (sam t dødsårsagen, hvis den ikke havde
v æ ret naturlig), bryllupper, forfatterens ind
tæ g ter og elever sam t h ans præ dikener (nogle
gange også præ diketeksten eller den anvendte
postille) i forskellige kirker, m en også højtstå
ende personers afrejse eller ankom st.
Ved læ sningen a f disse optegnelser kan vi
følge en gotlandsk gennem snitspræ st, der for
søger a t få en fod ind på det pastorale arbejds
m arked. H an skal have væ ret hospitalspræ di
k an t i Visby (s. 5), m en det kunne h an nok ikke
leve af. Derfor arbejdede h an som p rivatlæ rer
for forskellige børn, og h an holdt enkelte præ di
kener ved forskellige kirk er i præ stens forfald.
Først i ju n i 1657 lykkedes det ham a t få noget,
m åske en stilling som kapellan, i H ejnum og
Bäl. Den 9. december 1657 blev h an ordineret,
og den 26. december sam m e år kunne h an gif
te sig med ”Wennel H erculis d a a tth e r” (s. 49),
dvs. d atteren til præ sten Hercules Davidsson i
Hejnum og Bål (s. 6, 47, 49). 1659 blev sviger
faderen sognepræ st i Rute, mens Bager avan
cerede til sognepræ st i Visby. N år h an først var
kom m et ind i varm en, gik det altså h u rtig t vi
dere med karrieren. Sønnen, b arnebarnet og to
børnebørnebørn blev også p ræ ster på Gotland.
L ars Bagers uddannelse og skriftsprog havde
v æ ret dansk, m en for h ans efterkom m ere blev
d et svensk. Også det hører til billedet a f en gen
nem snitlig gotlandsk præstefam ilie.
A lm anakoptegnelserne om taler hverken sko
legang eller studier. B ager v ar om trent jæ vnald
rende med alm anakforfatteren Walge(n)ste(e)n,
der begyndte a t læse ved Københavns U niver
sitet i 1644 efter at have besøgt latinskolen i
Viborg. M ens der hos denne stå r ”G otlandus” i
m atriklen (S. B irket-Sm ith (udg.): Kjøbenhavns
U niversitets M atrikel, bd. 1, Kbh. 1890, s. 187),
nævnes der ved disse å r ikke nogen ”L auren
tiu s C hristierni G otlandus”, mens flere Laurentii C hristierni uden oplysning om hjem stavnet
optræ der i m atriklen. Om én af dem v ar Lars
Bager, er svæ rt a t afgøre (jvf. også H. Friis-Petersen: S tudenterne ved Københavns U niversi
te t 1611-1667 (1942), KB: Ny kgl. Saml. 3729,
4°, bd. 2-4).
At dømme fra alm anakoptegnelserne, så sy
nes disse allesam m en a t væ re blevet nedskre
vet på Gotland. Da Bager senere blev sogne

p ræ st ved en bykirke, m å m an ved m idten af
1600-tallet egentlig kunne forudsæ tte, a t han
havde besøgt et universitet. U dgiverne h a r i
to gotlandske k irkearkiver fundet belæg for, a t
h an i 1652 fik u d b etalt en understøttelse - nok
et stipendium for teologiske studier (s. 23).
K alendarierne i disse års alm anakker blev
som regel fulgt a f tillæ g - det være sig astrolo
giske prognostika, korte kongekrøniker eller en
oversigt over postforbindelserne. Dem h a r eje
ren ikke villet arkivere. De er i de fleste tilfælde
blevet sk året bort. Kun kalendarierne med de
personlige optegnelser h a r v æ ret a f interesse.
Jürgen Beyer

Laura Bertram og Thomas Oldrup: Hald
Hovedgaards historie - sted for sted.
Hald Hovedgaard, 2006. 136 s., ill. 125
kr.
Skønt H ald H ovedgaard ved Viborg er udm æ r
ket rep ræ sen teret i den herregårdshistoriske
litteratu r, så er det næ ppe for vovet a t påstå,
a t H ald først og frem m est er k endt som et bog
sted; som hjem sted for F orfatterforlaget Arena,
for Arkiv for Ny L itte ra tu r og for D et D anske
F orfatter- og O versættercenter. Med forfatteren
og m useum sm anden P eter Seeberg (1925-1999)
som ankerm and, rykkede Forlaget A rene og Ar
kiv for ny L itte ra tu r ind på H ald i 1975. H ald
blev ram m e om arkiv, forlag og oversæ ttercen
ter, kursussted, refugium og arbejdssted for ad
skillige forfattere, og ram m e om arran g em en ter
som Store Bogdag, det litteræ re folkekøkken og
Den L itteræ re In stitu tio n uss (= un d er stadig
skælven). D et er prim æ rt i disse sam m enhænge,
H ald Hovedgaard er kendt, men H ald Hoved
gaard h a r selvsagt også sin egen historie. Fak
tisk h a r H ald flere historier, eftersom den byg
ning og det anlæg, som udgør ram m en om det
litteræ re H alds m ange aktiviteter, h a r ikke
m indre end fire forgængere på egnen. Men det
er det nuvæ rende Hald, det 5. Hald, der stå r i
centrum i næ rvæ rende bog, naturligvis med til
bageblik til forgængerne, hvor det er nødven
digt.
S n ittet lægges elegant og u trad itio n elt kon
sekvent a f forfatterne B ertram og Oldrup: Der
er tale om en a r t rejsefører til de nuvæ rende
bygninger, ”... den historie, m an endnu kan se
og røre ved. ... Intentionen er at pege p å histori
ens arvæv.” (s. 9). Forfatterne gennem går H ald
rum for rum , og skønt de både undsiger krono
logien, og eksplicit h a r b estræ b t sig på ikke at
blive ”historikernørdede” (s. 9), så får vi histori-
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en u dm æ rket beskrevet, fra det 5. H alds første
ejer, ”den gale” kam m erherre og landsdom m er
Frederik Schinkel fra 1780’erne, til Den selv
ejende institution H ald 2006.
F astholder vi disse y derpunkter i H alds h i
storie, gives i kap itlet om R iddersalen (s. 6872) en glim rende beskrivelse a f det konkrete
rum , dets indretning, brug og udvikling, og i
tilgift en fin kultu rh isto risk ekskurs, baseret
på h elt traditionelle kildestudier i L andsarki
vet for Nørrejylland, om netop den gale Schin
kel og h ans konflikt med den tilsyneladende
ligeså pedantiske og perfide p ræ st ved den lo
kale Dollerup Kirke, T hura. Schinkels kone
Edel H elene M argrethe Schinkel, døde 23. juli
1790. H endes lig blev ført til Dollerup Kirke 6.
august, og 7. august 1790 hentede Schinkel så
sin kones lig og førte det tilbage til H ald Hovedgaard, hvor det henstod til septem ber 1791,
altså i m ere end et år! Sagen afstedkom en h å n 
lig korrespondance mellem Schinkel og T hura,
hvor sidstnæ vnte i et brev spurgte, om Schin
kel skulle have nogen hem m elig tra n g til a t afgudsdyrke liget eller gøre det til ”inventarium ”
(s. 70), ligesom T h u ra sladrede til am tm anden,
som udbad sig en redegørelse fra Schinkel. I sit
brev til Schinkel anfører am tm anden i øvrigt, a t
der efter så lang tids forløb næppe ”fra liget kan
kom m e nogen ond lugt” (s. 71). Forklaringen var
ifølge Schinkel den enkle, a t Schinkel ønskede
a t bygge et kapel til sin afdøde h u stru , og a t det
først skulle færdiggøres. Men a t have konens
lig liggende et helt år, er dog noget. I øvrigt var
F ru Edel gudm or til Steen Steensen Blicher, og
Schinkel fadder ved hans dåb (s. 94-95).
G år vi fra det traditionelle k u ltu rh isto ri
ske studium til det a f forfatterne undsagt historikernørdede, så går der, heldigvis, decideret
nørderi i sagen, i det stykke litteratu rh isto risk
arkæologi vi præ senteres for i redegørelsen for
T årnet (s. 83-89), hvor der grundigt oplyses hvil
ke forfattere der h a r skrevet hvad under ophold
i T årnet (s. 87), og for de såkaldte T årnsam taler
(s. 88-89). Spændvidden i det litteræ re H ald an 
gives a f Blicher og h ans H ald-inspirationer på
den ene side (sæ rligt s. 94-95), og a f forfattere
som Per Højholt, H enning M ortensen, D an Turéll og P eter Laugesen og deres Hald-forhold på
den anden (sæ rligt s. 87-89).
I øvrigt lever B ertram og O ldrup op til de
res intention om a t gennem gå H ald, sted for
sted, h elt ned til de enkelte, m ere eller m indre
anonym e værelser, som ”V ærelse 7 og wc/bad”
(s.62-63), køkken, trapperum , mellemgange, og
om rådet udenfor, fra ”P arken” (s. 90-91) over
”R uinen” (s. 105-106) til ”S m edehuset” (s. 118119). For alle lokaliteter gælder, a t de beskrives
i kultur- og bygningshistorisk kontekst, deres
tidligere og nuvæ rende anvendelse gennem 
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gåes med grundighed og akkuratesse, og ofte
med et videre perspektiv, hvor de enkelte rum
sæ ttes ind i moderne dansk litteratu rh isto risk
sam m enhæng. Ikke m indst det sidste er uhyre
vægtigt, da en stor del a f de m est betydnings
fulde danske forfattere i forrige og nuvæ rende
århundrede h a r h aft en større eller m indre til
knytning til Hald. Bogen afsluttes med ejerfor
tegnelse og oversigt over kilder og litteratu r.
Skønt B ertram og O ldrup h a r b estræ b t sig
på ikke a t være historikernørdede, så viser bo
gen ikke desto m indre, a t de m estrer historisk
metode, og bogens te k st viser, a t de også m e
strer a t formidle. H ald Hovedgaards historie sted for sted er godt skrevet, i et m u n d ret sprog
og ofte med hum or som gør, a t den slaviske - og
lidt nørdede? - vandring fra rum til rum bliver
en lystvandring i stedets bygninger og omgivel
ser, med bogens sæ regne tone u n d erstreg et a f
Flem m ing B. Jeppesens stem ningsfulde tegnin
ger, med til tider indbyggede og let skjulte over
raskelser, som trap p e tårn e t ”befolket” af svæ
vende bøger (s. 86). I tilgift får læ seren så en
god portion viden om de m est betydningsfulde
forfattere i moderne dansk litteratu r; en viden,
som ikke er alm indelig kendt, og som m an som
læ ser ofte føler sig eksklusivt betroet. Så altså:
E t stykke dansk herregårdshistorie og et sty k 
ke d ansk litteratu rh isto rie, serveret på en og
sam m e gang; en ret, der ligesom det litteræ re
folkekøkken absolut k an anbefales.
H enrik Gjøde Nielsen

Lene Andersen og Palle Ove Christian
sen (red.): En rigtig familie: Mellem nye
og gamle idealer. Folkemindesamlin
gens Kulturstudier bd. 11. C.A. Reitzels
Forlag, 2007. 176 s., ill. 175 kr.
Hvad er en rigtig familie? Hvis danskere skal
svare, bliver det vist noget i retningen a f en
m and og en kvinde, hvis forhold bygger på ægte
rom antisk kæ rlighed og en del sex. Og så ca. to
børn som de h a r produceret n atu rlig t, og som
er opkaldt efter oldeforældre. D et er også en fa
milie, der h a r tykke album s med billeder af den
store familie, og som er stolte over fam iliens
trad itio n er ved f.eks. højtider. Og m an kunne
fortsæ tte med surdej og stiklinger, hjem m ela
vede m åltider på faste tidspunkter, fisketure og
w eekender ved havet.
Drømmen om den perfekte kernefam ilie sæ l
ger. D et ved eth v ert reklam ebureau, og resu l
ta te t kan hver eneste dag ses i aviser og blade,
på TV og ved stoppesteder. D erfra siver det ud i
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de danske familier, der reproducerer idealerne,
m en også omformer dem og forsøger a t få dem
til a t fungere i liv, fam ilier og dagligdage, der
langt fra ligner idealets glansbillede.
Det er i dette felt mellem idealer og medie
skabte virkeligheder og folkelig praksis, a t an
tologiens forfattere arbejder. En indledning og
seks punktnedslag, der h a r m eget forskellige
genstandsfelter og metode, men som i sam let
form giver et m eget tankevæ kkende billede af
den mangfoldighed a f problem stillinger, der er
på spil n å r genstandsfeltet er m oderne familie
former.
Palle Ove C hristiansen h a r skrevet ind
ledningen, som frem hæ ver det paradoksale i
1930’ernes fam iliedebatter, der erklæ rede fam i
lien i opløsning og nutidens kernefam ilieideali
sering, der viser a t det er gået stik modsat. Or
det iscenesæ ttelse kom m er i spil som noget, der
både gæ lder fam ilielivet og den enkelte. M an vil
både have et perfekt familieliv, et slæ gtstræ og
tid til sig selv og sin karriere.
K arin L ützen tager fat på familien i historien
og drøm m en om de gode gam le dage. H un ven
der tilbage til nogle a f fam iliehistoriens svæ r
væ gtere - både sociologerne Le Play og Tönnies
i anden halvdel af 1800-tallet og historikerne
P eter L aslett og John Haj nal i begyndelsen af
1960’erne. A rtiklen er en frem ragende indfø
ring i nogle a f fam iliehistoriens grundbegreber
og grundlæggende problem stillinger, og sam ti
dig en klog analyse af, hvordan de nostalgiske
ideer om en varm g ern guldalder for familien
stadig fylder i den folkelige forestillingsverden.
Lützens bidrag skal fremhæves, fordi det udgør
et forbilledligt eksempel på en antologi-artikel.
D et er velskrevet i et lettilgæ ngeligt sprog. Det
p ræ sen terer forskningsrødder og nyere skud på
stam m en. D et h a r en overordnet ide og en rød
tråd , der er gennem ført uden slinger i valsen.
Og det m edtager nutidige relevante, og for alle
tilgængelige, eksempler, der viser bogens poin
te - f.eks. hvordan dronningens n y tårstale i år
2000 v ar et eksempel på en fam ilienostalgi, der
viderebringer et tem m elig forkert billede a f for
tidens danske familieformer.
Bjarne K ildegaards forsøger a t dissekere
nogle a f de m edieskabte forestillingsverdener
om kring begreber som Det grå guld, Singler og
Den kreative klasse og vise, hvordan de er kon
struktioner. Ideen er fin nok, m en analysen af
f.eks. konceptet R u nning D inner er tem m elig
k ejtet og generelt fungerer bidragets analyser
ikke sæ rlig godt - de virker m ere som postula
te r end egentlig forskning.
Så er der m ere gods i Tine Tjørnhøj-Thom
sens nutidige studie a f de familiebilleder, ufri
villigt barnløse videregiver. A rtiklen bygger på
et ph.d-studie og benytter en m arginalgruppes

italesæ ttelse a f det vanskeligt opnåelige som
om drejningspunkt for a t frem analysere n u ti
dens frem herskende familiebilleder. D et h æ n 
ger fint sam m en med pointen i bogens indled
ning om fam ilien som et m oderne projekt, n år
artiklen f.eks. viser, hvor forstyrrende det er,
a t ”den reproduktive tim ing bliver forkludret”.
Tjørnhøj-Thomsen skriver også om foræ ldre
skabet som identitetsm arkør, og om de autencitetsideologier om kring reproduktion der lig
ger bag, a t en familie h a r stream eren ”rigtige
m æ nd får øko-tvillinger” på bilen. D et er velar
gum enteret og godt a t blive klog af.
M aruska la Cour M osegaards studie a f ho
moseksuelle fædres forestillinger om kernefa
m ilien h a r en anden problem stilling, m en meto
den er den sam m e som med stu d iet a f barnløse.
Ved a t undersøge en m arginalgruppes italesæ t
telse a f forestillinger om kernefam ilien kom
m er m an næ rm ere en forståelse a f eksisterende
idealbilleder. F ra en historisk synsvinkel er det
sæ rlig in teressan t, n å r forfatteren viser, hvor
dan bøssers og lesbiskes forskellige m uligheder
for a t få børn hæ nger sam m en med idealer i vo
res sam tid, der er betingede a f nogle k u ltu relt
indlejrede forestillinger om køn og slæ gtsskab;
om m oderskabs p rim at over faderskab og mor
b arn relationens derm ed forøgede au ten citet og
eviggyldighed. E t udgangspunkt homoseksuelle
m æ nd bliver nødt til a t godtage, hvis de vil være
fædre i dag. Men sam tidigt noget de m å udfor
dre ved a t forsøge a t tilkæ m pe sig den legitim i
te t som mødre autom atisk får. H vordan de gør
det, giver artik len flere eksem pler på.
B ritta Bjerrum M ortensen giver et bud på,
hvilken betydning m enneskers forskellige op
væ kst k an have for deres samlivsforhold. Fo
kus er på de norm ative og m oralske holdninger,
m an h a r med i ’fam iliebagagen’, og hvordan de
influerer partnervalg. E t valg der m åske slet
ikke er så frit, som vi går og tror. H un berører
derm ed et vigtigt emne for nutidens fam iliehi
storikere. Nemlig a t stoppe med a t skrive om
fam ilien som om den v ar en social homogen en
hed og i sted et fokusere på den som en gruppe
a f individer, der kan have vidt forskellige dags
ordener. Derm ed også a t fokusere på det store
konfliktpotentiale, der er indlejret i en familie
enhed - en enhed hvis grundstam m e slet ikke
er forbundet med blod. E n banal pointe som dog
alligevel ofte bliver overset - også a f antologi
ens bidragsydere - n å r det diskuteres, hvor m e
get slæ gtskab betyder, og hvordan det define
res.
Sidst skriver Else M arie Kofod om ritu a ler og
idealfam ilien. Om hvor idealer stam m er fra, og
hvordan de æ n d rer sig over tid. H un viser bl.a.,
hvordan familieliv de sidste 30 år h a r h andlet
om a t balancere øget ligestilling med ritualise-
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rede forskelle. At m anden kom m er med blom
ster, a t det er ham , der skal fri, a t h an til bryl
luppet bæ rer festtøj, m ens h u n bæ rer jom fruens
symbol etc., er ritualiserede lege, som ophæver
hverdagen for et øjeblik, m en som begge p ar
te r godt ved er dram aturgi. Men sam tidig med
a t positionerne mellem kønnene er blevet m ere
fleksible, er der f.eks. stadig få økonomisk lige
stillede par. Store rom antiske bryllupper er igen
på mode som en del a f en generel ’nyrom antisk
bølge’. Vi gider ikke lighed mellem kønnene, der
skal væ re plads til forskellighed. Men i forhold
til 1800-tallets rom antiske kæ rlighed er der i
dag endnu en dim ension - seksualiteten. Begge
sider a f kæ rligheden - forelskelsen og seksua
liteten - er lige vigtige. Og det kan være svæ rt
a t finde en grim asse, der k an passe i et sam 
fund, hvor det er blevet en pligt a t være lyk
kelig. Kofod konkluderer, a t denne optagelse af
trad itio n er er en m åde a t skabe modvægt til de
forandringer, der foregår. Sam m enhæ ngen med
fortiden skaber en følelse a f kontinuitet.
Antologien er ikke helt nok fremme i skoen
med nyere forskning til rigtig a t batte i forsk
ningsm æssig sam m enhæng. Derfor forbliver
det også lidt uklart, hvem den egentlig henven
der sig til. Som debatbog får den nok svæ rt ved
a t være aktuel.
N år det er sagt, er den stadig anbefalelses
væ rdig læ sning for folk med interesse for em 
net. D et bugner nem lig med bøger om fam ilie
liv i selvhjælps- og selvrealiseringskategorien,
m ens bøger, der forsøger a t gå m ere k ritisk og
analytisk til værks, er langt sjældnere.
E n rigtig fam ilie m inder om, hvor vigtigt
det er ikke a t se familie som noget statisk, m en
som noget der hele tiden forandrer sig. Og der
for er det vigtigt, a t fortolkningen a f de foran
dringer ikke koloniseres a f et bestem t m edie
billede. For antologien viser også, a t der er en
stadig tiltagende regulering a f alle aspekter af
familieliv, som h a r stor betydning for enkelte
m enneskers liv. H vordan vi ta le r om og forestil
ler os den ’norm ale’ familie h a r betydning for
den lovgivning, der kom m er ud fra C hristians
borg.
Mette Tapdrup Mortensen

Skovfoged Axel Mortensens forstlige erin
dringer 1927-1944. Skovens folk fortæl
ler III. Skovhistorisk Selskab 2007. 147
s. ill. Pris ikke oplyst.
I 1978 udgav Skovhistorisk Selskab første bind
a f Skovens folk fortæller med forstlige erindrin
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ger fra ni personer med tilknytning til dansk
skovbrug. I 1990 kom så bind 2 med bidrag
fra to skovridere og to skovfogeder og nu igen
i 2007 bind 3, der h elt udfyldes a f den del af
skovfoged Axel M ortensens erindringer, der om
hand ler h an s uddannelse til skovfoged, han s tid
som ung skovfogedapirant og de første å r ved
staten s ungdomslejre. Redaktionen h a r valgt
a t slu tte med 1944, hvor Axel M ortensen som
m odstandsm and blev tag et a f Gestapo, men gi
ver som indledning en kort oversigt over hele
h ans liv fra fødselen i 1910 til h an s død i 2005.
E rindringerne er m eget velskrevne, og m an
føler sig i godt og hyggeligt selskab med den en
gagerede og sym patiske unge m and, der trods
sin landbrugsbaggrund absolut ville væ re skov
foged. 17 å r gam mel begyndte h an skovfoged
u ddannelsen på A sm ildkloster Landbrugssko
le. U ndervisningen h er strak te sig fra april til
septem ber 1927. H erefter fulgte den treårige
elevtid, først to å r på Næsbyholm Skovdistrikt
og derefter et å r på G iesegård Skovdistrikt. I
1930 bestod h an skovfogedprøven, og herefter
fulgte aspirantårene, først ved Sorø, siden på
Bornholm, i Viborg Statsskovdistrikt, i Silkeborgskovene og til sidst på Klosterheden. For a t
kunne blive an tag et som statsskovfoged skulle
m an nem lig have tilb rag t m indst et å r i en h e
deplantage. Fire somre i asp iran ttid en deltog
h an desuden som m ålem edhjæ lper ved Skovre
guleringen ru n d t om kring i lan d et og læ rte på
den m åde m ange skove grundigt a t kende.
I 1938 v ar asp iran ttid en overstået, og Axel
M ortensen rejste med det nye lyntog (indsat
1935) til København for a t mødes med direk
tøren for statsskovbruget. Trods en glim rende
gennemførelse a f elev- og asp iran tåren e kunne
m an dog ikke g aran tere ham en ansæ ttelse som
statsskovfoged, fordi afgangen a f skovfogeder
v ar for lille og tilgangen af asp ira n te r for stor.
D irektøren bad ham dog blive på K losterheden,
fordi ”noget” v ar u n d er udvikling. D et viste sig
kort tid efter a t væ re en statsungdom slejr på
Klosterheden. H er havde m an brug for en skov
fogeduddannet arbejdsleder. D enne stilling fik
Axel M ortensen i 1939, og h an indledte derved
en lang k arriere inden for sta te n s skoler for
ufaglæ rte. Det v ar sikkert u d m æ rk et i den giv
ne situation, m en for læ seren, der med stigende
indlevelse h a r fulgt den unge m ands udvikling
i den lykkelige tid i skoven, er det en stor skuf
felse, a t h an ikke skulle få en livsgerning inden
for skovbruget.
E rindringerne er som allerede sagt velskrev
ne og giver et levende billede a f livet for en
skovfogedelev og -asp iran t i 1920’rne og 30’rne.
Vi hører om de m angeartede opgaver i skovene,
både de spæ ndende og de m ere trivielle. B landt
de sidste var vedligeholdelse a f skovvejene, for
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selv om den unge elev nok kunne forstå, a t det
v ar vigtigt a t have gode veje, var det ikke mor
som t a t arbejde i dage og uger i grusgraven.
Også arbejdet i planteskolerne kunne føles tr i
vielt. Så v ar der m ere udfordring i a t fælde et
vanskeligt træ på den m est hensigtsm æ ssige
måde.
Sæ rligt det første elevår var det vanskeligt
a t få pengene til at slå til. Der skulle ikke ale
ne betales for kost og logi, m en der skulle også
anskaffes værktøj, og skovrideren skulle b eta
les for teoriundervisningen. Elever kunne tjene
noget ved arbejde i skoven, m en ikke tilstræ k 
keligt for vores unge m and, så selv om skovri
deren lod ham få gratis teoriundervisning, mod
a t h an passede skovridergårdens have, m åtte
h an tage ek stra arbejde om søndagen med bl.a.
udlæ gning a f m usegift og om n a tte n ved kryb
skyttepatruljering. K rybskytteriet v ar åbenbart
et alvorligt problem dengang, og på Asmildkloste r blev eleverne undervist i boksning og stok
kefæ gtning med henblik på sam m enstød med
krybskytter. D et kom da også nogle gange til
voldsomme episoder i skoven, endog en enkelt
gang m ed udveksling a f skud.
Ja g t fylder en del i erindringerne. Skovfo
gedeleverne m åtte deltage som klappere, og
d et kunne væ re h å rd t i dårligt vejr, m en også
spændende. Axel M ortensen fik efterhånden ry
som en god ”ræ vem and”, der forstod a t behand
le skindet godt. Engang, da h an havde udført
dette arbejde for en forstassistent, blev h an un
der et påskud lokket op på loftet, hvor skindet
lå. Oven på det fandt h a n da en flot fangstkniv
med beskeden: ”Tak fordi du mig strejfed så flot,
ta k fordi du mig passed så godt. H ilsen fra moseræ ven”.
Sådanne stolte øjeblikke husker m an n a tu r
ligvis resten afliv et, m en i øvrigt er der jo altid
det problem ved erindringsstof som historisk
kilde, a t det ofte er nedskrevet m ange å r efter
begivenhederne, i dette tilfælde m ere end et
h alv t århundrede. D et ville således væ re m æ r
keligt, om der ikke skulle være opstået visse
erindringsforskydninger, efterrationaliseringer
og ubevidste ”forbedringer”, men hovedindtryk
k et af Axel M ortensens erindringer er absolut
troværdigt.
E rindringerne er illu streret med fotogra
fier, der enten er taget a f Axel M ortensen selv,
a f han s kam m erater eller a f andre i h ans næ r
m este omgangskreds. Redaktionen h a r forsynet
bogen med forklarende noter, m est vedrørende
identifikation a f personer og lokaliteter, men
også enkelte ordforklaringer og præciseringer.
Viggo Petersen

Henrik Gjøde Nielsen: Tre Byer - Tre Be
frielser. Aalborg 5. maj 1945 - 23. maj
1947. Helberskov 5. maj 1945 - 10. maj
1945. Hals 5. maj 1945 - 17. maj 1945.
Nordjyllands Historiske Museum, 2006.
48 s., ill. 60 kr.
H enrik Gjøde N ielsen tag er os i denne bog
på et strejftog gennem befrielsen, og hvad deraf
fulgte i 3 udvalgte byer inden for det område,
som N ordjyllands H istoriske M useum dækker.
H ovedintentionen er a t fokusere på han d lin 
ger i det m agtm æ ssige og retslige vakuum , der
opstod efter 5. maj 1945. I Aalborg lægges fo
kus im idlertid på selve besæ ttelsestiden og de
5 dødsdomme, der blev eksekveret i efterkrigs
tiden. D et er in teressan te historier; m en mere
en del a f historien før og efter befrielsen. Det
er svæ rt a t argum entere for, a t befrielsen i Aal
borg strak te sig fra 5. maj 1945 til 23. maj 1947
- datoen for den sidste dødsdom. I Helberskov
og H als er der m ere fokus på den kaotiske situ 
ation i de faktiske befrielsesdage. Begge steder
spillede indsejlingen fra Ø stersøen en væ sentlig
rolle. I Helberskov førte det b landt andet til et
regulæ rt mord på lodsen Ib Welling og en k lar
m arkering fra den tyske bastion ved indsejlin
gen til M ariagerfjord ”Festung H elberskov” om,
a t m an k u n ville overgive sig til regulæ re engel
ske tropper og ikke til illegale danske styrker.
D et skete først den 10. maj efter m ange forvik
linger. I H als v ar situationen om m uligt m ere
kompliceret, og der v ar læ ngere til Den milde
Kyst. M odstandsbevægelsen talte a f gode g run
de ikke m ange i forhold til an tallet a f tyskere.
Den lokale pasto r N ielsen spillede en væ sent
lig rolle i forsøgene på a t undgå skæ bnesvang
re konfrontationer, som der flere gange v ar op
træ k til. Den tyske indstilling v ar den sam m e i
Helberskov, og m an m åtte vente h elt til den 17.
maj, før der kom englæ ndere til H als og k u n 
ne form alisere befrielsen - som det sidste sted
i D anm ark.
H enrik Gjøde N ielsen h a r skrevet nogle gode
historie-fortæ llinger om usæ dvanlige lokale epi
soder, som er e t godt nuancerende bidrag til den
nationale historie, og så m å m an bæ re over med
den lidt konstruerede befrielse i Aalborg.
Jens Topholm
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Anders Branth Pedersen: Fra landvin
dingspolitik til naturgenopretningspoli
tik - policy-netværks magt og forandring.
Forlaget Politica, 2006. 359 s., 125 kr.
I årene 1962-68 blev Skjern Å udrettet, ”lagt i
læ n k er”, som en a f de lokale hovedm ænd bag
foretagendet u dtrykte det. H erved blev 4.000
h e k ta r enge afvandet og forvandlet til agerjord.
Fyrre å r senere er åen som bekendt blevet gen
slynget, og store dele a f om rådet er - som det
hedder - naturgenoprettet. Disse projekter h a r
tilsam m en kostet sta te n enorme beløb, m indst
en halv m illiard kroner, regnet i vore dages
mønt. D et rejser unæ gtelig spørgsm ålet, hvad
det er for kræfter, der h a r k u nnet gennem trum 
fe så kostbare forvandlinger a f et så afsideslig
gende vådom råde.
S varet stå r a t læ se i A nders B randt Peder
sens bog, der er udsendt som en sam fundsvi
denskabelig ph.d.-afhandling a f In stitu t for
S tatsk u ndskab ved Å rhus U niversitet. A fhand
lingens sigte er altså sam fundsvidenskabeligt
og form elt set ikke historisk; ikke desto m indre
spiller historiefaget en afgørende rolle i afhand
lingen. F orfatteren gennem går landvindings
politikkens og naturgenopretningspolitikkens
historie fra 1866 indtil i dag (s. 65-167). L and
vindingspolitik er h er forstået som offentligt
subventionerede foranstaltninger, der havde til
formål a t forvandle fjorde, vige og søer sam t så
k ald t ”vandlidende” arealer, d.v.s. moser, k æ r og
enge, til produktiv landbrugsjord. (Hedeopdyrk
ning og grundforbedring af allerede eksisteren
de landbrugsjorder indgår ikke i denne defini
tion). De følgende om trent hundrede sider (s.
168-266) er viet en dybtgående og spæ ndende
casestudy af Skjern Å-projekterne fra 1940’erne
til i dag. To m indre kapitler til slu t (s. 267-305)
h an d ler om henholdsvis et landvindingsprojekt,
N æ rå S trand på Nordfyn, og et n aturgenopret
ningsprojekt, Søborg Sø i N ordsjælland, som al
drig blev ført ud i livet, skønt det var tæ t på.
Afhandlingen bringer således et om fattende
og vedkom mende stof for dagen, som den histo
risk interesserede læ ser kan have megen fornø
jelse af. H er er navnlig m eget a t hente, hvis m an
in teresserer sig for de sidste årtiers udvikling i
miljøspørgsmålet. Trods de talrige djøf-agtige
fagudtryk og den konsekvente - m en ikke sæ r
lig heldige - brug a f historisk præ sens skriver
forfatteren et let læ seligt og engageret sprog.
Der er dog alt for m ange gentagelser. Selve bog
udgivelsen er billig i pris, hvad der til gengæld
gør, a t siderne er tæ tskrevne og bogstaverne alt
for små. Bogen er forsynet med enkelte tabel
ler og figurer, m en m an savner illustrationer i
form a f billeder og kort over de udvalgte om rå
der, f.eks. Skjern Å.
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D et første store afsnit om landvindingspoli
tikken er grundigt og detaljeret. E n del stof er
kendt i forvejen, m en navnlig behandlingen a f
de seneste årtier er in te ressa n t læsning. Skjern
Å -afsnittet indeholder, i lighed med N æ rå
S tand og Søborg Sø, et sto rt m ateriale, h en tet
i forskellige arkiver, bl.a. Skov- og N atu rsty rel
sens arkiv, S taten s Landvindingsudvalgs arkiv,
H edeselskabets arkiv og Vagn Jensens arkiv.
(Det sidstnæ vnte befinder sig hos D anm arks
N aturfredningsforening (DN) og h a r vist sig at
være m eget givende). A rkivstoffet indeholder
bl.a. protokoller fra lukkede m øder i landvin
dingsudvalgene og i H edeselskabet, hvad der
gør forfatteren i stan d til a t bringe citater og re 
ferater, der i dag virker nok så pikante og kon
troversielle. U nder udarbejdelsen a f kapitlerne
om Skjern Ås genopretning h a r forfatteren des
uden ført indgående interview s med lokale po
litikere og organisationsfolk sam t med topfolk
højere oppe i system et. Skjern Å -afsnittet h a r
derfor ikke kun lokalhistorisk interesse, m en i
k raft a f de om fattende politiske og organisato
riske berøringsflader også D anm arkshistorisk
interesse.
Så vidt, så godt! Anders B ran th Pedersen er
ikke faghistoriker, og dette faktum giver anled
ning til nogle k ritisk e overvejelser. Ifølge forfat
teren s tese h a r der siden begyndelsen af forrige
århundrede ek sisteret to policy-netværk, lan d 
vindingsnetvæ rket og n atu rb esk y ttelsesn et
væ rket, der h a r k o n k u rreret om ”m agten over
n a tu re n ”. N avnlig det førstnæ vnte var k a ra k 
teriseret ved et sam m enfald a f personer, der
havde indflydelse i flere forskellige interesseor
ganisationer og offentlige institutioner, hvilket
i og for sig er en k en d t sag, m en hvad forfatte
ren h er k an dokum entere ud i yderste detalje. I
k raft a f en overvældende ”stru k tu rel m agt”, for
stå e t som magtudøvelse gennem ”regler, proce
du rer og tro ” (s. 30), lykkedes det landvindings
netv æ rk et a t holde natu rb esk y ttelsesn etv æ r
k et godt og grundigt nede indtil ca. 1970. D ette
gjaldt f.eks. DN, der i 1955 billigede afvandin
gen a f Skjern Å, dog ikke uden officielt a t give
u dtry k for en vis beklagelse (s. 182-183).
E n sådan konklusion virker im idlertid u n u 
anceret og ikke overbevisende nok. Adskilligt
m ateriale i B ran th Pedersens afhandling viser,
a t der indtil begyndelsen a f 1960’erne ikke v ar
nogen reel m odsæ tning mellem de to netvæ rk.
Forklaringen på denne situation skal søges i
D anm arkshistorien, hvilket forfatteren i og for
sig h a r blik for, m en ikke tag er det fornødne
hensyn til. Således h a r h an ikke megen sym pa
ti for landbrugets bekæm pelse a f såk ald t ”sk a
deligt vand” eller ”vandlidende jo rd er”, hvad
der i et n u tidigt m iljøperspektiv er forståeligt
nok, for det h a r i sidste ende ført til um isteli
ge tab i dansk flora og fauna. Set i et historisk
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perspektiv h a r indsatsen helt tilbage fra 1700tallet mod disse vandlidende jorder ikke desto
m indre h aft en afgørende betydning for den
økonomiske og sociale udvikling i D anm ark.
Da denne indsats ud over a t forøge landbrugets
afkast også var beskæftigelsesfrem m ende, var
der skabt en bred national konsensus om forde
lene ved, navnlig i perioder med lavkonjunktur,
a t yde endog m eget stor sta tsstø tte til grund
forbedring og landvinding. Indtil 1960’erne var
der så godt som enstem m ighed i Folketinget
bag denne politik, som også n aturbeskytterne
godkendte, blot der blev sikret dem nogle god
bidder a f videnskabelig og friluftsm æ ssig in 
teresse. Spørgsm ålet er derfor, om der overho
vedet v ar tale om nogen konflikt a f betydning
mellem de to netvæ rk. I 1930’rne var det såle
des k arak teristisk , a t Stauning, hvilket bogen
giver gode eksem pler på, uden kvaler a f nogen
a r t kunne agitere for naturfredning og landvin
ding på sam m e tid.
B etragtet som historisk afhandling er An
ders B ran th Pedersens bog et m eget grundigt
og spæ ndende arbejde, som h a r bud til en stor
kreds a f historisk interesserede. F orfatteren
lægger et om fattende stof frem og giver en me
get d etaljeret gennem gang af em nerne. Dette
gælder isæ r det vigtige Skjern Å-afsnit, som i
om arbejdet form, ren set for de m ange aparte
fagudtryk, burde udsendes i en m ere folkelig og
smagfuld udgave.
Asger Sim onsen

Hans-Christian Eisen: Fra forskole til
byskole - Hedegårdenes Skole gennem
100 år. Hedegårdenes Skole, 2007. 135
s., 100 kr.
To enklaver i det nuvæ rende østlige Roskilde
hørte for 100 å r siden under Skt. Jørgensbjerg
sogn mod vest. Børnene herfra m åtte krydse by
m idten for a t komme i skole, men det blev der
lavet om på ved a t grundlægge en forskole som
et led i en reform a f sognekom m unens skole
væsen. D er skulle bygges et gym nastikhus på
Skt. Jørgensbjerg og indføres hverdagsundervisning i alle sognets skoler. Man havde køb
stadsaspirationer, forstået på den måde, a t børn
i et landsogn som Skt. Jørgensbjerg helt frem

til 1958 ikke havde re t til undervisning, der
gav dem lige m uligheder for a t komme i købsta
dens mellemskole. Sognet forsøgte a t råde bod
på den åbenlyse forskelsbehandling mellem n a 
boer, m en mødte naturligvis m odstand fra de
kredse, der ikke ønskede a t ødsle skattepenge
på nyttesløst tøjeri som a t jage børnene i skole
hver eneste dag. I 1927 blev der dog vedtaget
en udligningsordning, der tillod landkom m u
nens børn a t gå i byens skoler. Der blev givet en
muligvis lidt for god pris for jorden h elt derude
på Københavnsvej, der i dag indtager en efter
hånden central beliggenhed i byen lige over for
et indkøbscenter med vokseværk og en nyopsat
ry tte rsta tu e a f D ronning M argrethe I a f Anne
M arie C arl Nielsen.
Den oprindelige forskole voksede med byen
længe inden Skt. Jørgensbjerg sogn blev ind
lem m et i Roskilde by i 1938. Skolen blev med
m oderne udbygninger og fremsynede ledere en
m ønsterskole i 1960’erne, og dertil byens stør
ste med 675 elever og 19 lærere. D et v ar den
gang en skoleinspektør gik med slips. I skoledi
strik te t blev der opført en del etagebyggeri, og
skolen løfter i dag med held en m eget stor del
a f integrationsopgaven i Roskilde. Skolen h a r i
dag 390 elever, 65 læ rere og en spritny m ultihal.
E isen er en prøvet lokalhistoriker og giver
et kildenæ rt billede a f store og sm å tildragelser
gennem alle årene. H an kunne med fordel have
hæ vet blikket a f og til og jæ vnført udviklingen
med skolelovgivningen og den alm indelige sam 
fundsudvikling, der ville have givet forklaring
og kontekst til frem stillingen. Eisen h a r flittigt
gennem gået sognets og kom m unens forhand
lingsprotokoller og fulgt sagerne op i byens avi
ser og andre kilder. H an refererer flere tilfælde
a f sager, hvor der er blevet klaget over m isbrug
a f læ reres revselsesret til og med 1940. M an læ 
rer også, a t børn blev fritaget for religionsun
dervisning allerede fra 1933. Vi hører om skole
badning, -bespisning, -læge, -tandpleje, -psyko
log, -nævn, -blad og -patrulje. Sidstnæ vnte var
ikke m indst vigtigt, fordi skolen ligger lige ud
til hovedvej A l, der indtil m idten a f 1960’erne
befordrede al biltrafik til og fra København
vestover.
H edegårdenes skole h a r fået en loyal og
grundig historie, der føjer sig til en lang og in te
ressa n t ræ kke a f institutionsfestskrifter.
Jes Fabricius Møller
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Lene Andersen:

Good Luck. Notions of Luck in Legends and Folk Tales, Recorded by
Evald Tang Christensen, the Folklorist, about 1870.
Fortid og Nutid, June 2008, page 83-106
Today, legends and tales are frequently regarded as imaginative and preponderantly
untrue stories. The tales that ordinary people in the country told one another in the
19th Century should, however, be seen as far more than “good stories”. They may in
fact provide an insight into the cultural standards, values and notions of people. The
tales that were told in the parishes of Gjellerup and Sunds near Herning in Jutland,
containe some very different explanations of why people encounter luck and bad luck
than we do today. In the same way, the tales contain some very different notions of
what luck is. The present article provides an insight into the outlook of the storytel
lers by examining their notion of the idea of happiness. At the same time it becomes
clear that tales and legends can be useful sources in a historical study of popular
standards and notions.

Vibeke Kaiser-Hansen:

Social Status and Status Changes among the Turkish Guest Workers
Who Came to Randers in the Early 1970s.
Fortid og Nutid, June 2008, page 107-130
The Museum of Cultural History in Randers has for a number of years been carrying
out research into the industrial history of the town, and in recent years the Muse
um has likewise intensified its work with the immigration history of the town. Inter
alia, the Museum has documented the history of the first Turkish guest workers who
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came to Randers and the history of their families. This has been done in two series of
interviews, which were funded by the Cultural Heritage Administration and by the
Museum Council of Aarhus County respectively. In 2003, B.A. Marie Andersen talked
to 20 persons who represented 11 married couples with children from those families
of guest workers that came to Randers before 1973. The other study - involving 17
children of guest workers - was carried out in 2005. Today, the children are grown up
and range in age from their mid-twenties to their mid-forties - some born in Turkey,
others in Randers. The present article is based on the results of these two studies. It
presents a picture of how the migration from Turkey to Randers provided an opportu
nity for social mobility. One could rise in the social hierarchy and achieve a high so
cial standing - both “at home” in Turkey and in the newly formed Turkish community
in Randers. The interviews indicate that the struggle for a high position in the new
community in Randers in some cases helped determine the upbringing of the children
of the guest workers.
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Vejledning til forfatterne
Fortid og Nutid udkommer i marts, juni, september og december. Manuskripter kan ind
sendes løbende til redaktionen, hvis adresser findes i kolofonen. En udførlig forfattervej
ledning findes på tidsskriftets hjemmeside, www.fortidognutid.dk - nedenfor anføres blot
enkelte overordnede retningslinier.
Artikler bør ikke være længere end 20-25 A 4-sider og bedes skrevet i pkt. 12 med
halvanden linies afstand. Debatindlæg bør ikke være på over 10 sider. Alle artikler for
synes med en kort manchet, hvori artiklens/debatindlæggets tema og hovedresultater
præsenteres. Desuden skal artiklen/debatindlægget være forsynet med en kort forfat
terpræsentation.
Gældende retskrivning skal følges, og anvendelsen af fremmedord begrænses til det
strengt nødvendige. Særlige udtryk, som ikke kan forudsættes almenkendte, bør forkla
res førsté gang de optræder.
Citater sættes med citationstegn og i kursiv. Er citaterne hentet fra fremmedsprogede
værker, oversættes de til nudansk, evt. med en henvisning i en fodnote til, at det er forfat
terens oversættelse.
Artikler bør - så vidt muligt - være skrevet i Microsoft Word.
Notehenvisninger foretages ved tal, som sættes højt hævet over linien, og altid efter
evt. tegnsætning. Noterne sættes som fodnoter nederst på siden i en mindre punktform og
uden linieskift mellem noterne. Som hovedregel bør noter alene indeholde litteratur- eller
kildehenvisninger. De skal altid være så fyldige, at den interesserede læser uden besvær
vil kunne finde frem til den benyttede litteratur og det anvendte kildemateriale.
Forfatteres navne og titlerne på den anvendte litteratur skrives altid fuldt ud første
gang de nævnes. Herefter kan der foretages forkortelser og henvises til den note, hvori
den fulde reference optræder. Fortid og Nutid anvender ikke litteraturoversigter.
Artiklerne forsynes med illustrationer. Det er op til forfatteren at komme med et ud
spil til, hvilke illustrationer der skal benyttes. Ligger man selv inde med billedmateria
let, kan der, ved artiklens fremsendelse, medsendes en fotokopi af illustrationerne med
reference til, hvor originalen findes, og hvorledes den kan rekvireres eller evt. scannes fra
originalmaterialet. •
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