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Fremmedgørende politik
Henrik Hertz og kritikken af 1830’ernes politisering
Bertel Nygaard
Fortid og Nutid, september 2009, s. 163-188.
Nutidige mennesker er flasket op med en moderne forestilling om politik som en fast,
afsondret sfære af deltagelse i det offentlige liv, præget af politikere, politiske par
tier og særligt afsondrede debat- og beslutningsfora. For deltagerne i den offentlige
danske debat i perioden 1830-48 var denne moderne forestilling om politik imidlertid
noget radikalt nyt, som kaldte på kritisk refleksion og stillingtagen. En af de væsent
ligste kritikker af periodens nye politikforståelse og den liberale bevægelse, som førte
an i processen, var Henrik Hertz’ roman Stemninger og Tilstande fra 1839. I denne
bogs skildring af den moderne verdens, og navnlig den moderne politiks, fremmedgø
rende karakter ligger måske endda en nøgle til forståelse af et eksistentielt grundlag
for den afstandtagen til politikkens sfære, som også præger vor egen tid.
Bertel Nygaard, f. 1977, ph.d., adjunkt ved Institut for Historie og Områdestudier,
Aarhus Universitet.

Ingen i 1830’ernes dannede københavn
ske offentlighed kunne undgå at bemær
ke, at der var sket et gevaldigt skift i den
offentlige stemning med den franske ju
lirevolution i 1830 og åbningen for debat
om stænderforsamlinger i den danske
helstat: Man var begyndt at tale åbent
om politiske spørgsmål - at ’politisere’,
som det kaldtes. En af de fremmeste tals
mænd for årtiets hastigt fremvoksende
liberale bevægelse, Orla Lehmann, så
heri et vældigt fremskridt, en ”Folke
livets og Folkefrihedens Morgendæm
ring”. Dette var Danmarks ”Gjenfødelse”
efter de forudgående årtiers ”Stilleben”,
hvor man ikke talte om politik, men blot
”æstetiserede”.1 Andre, som f.eks. Søren
Kierkegaard, så tværtimod den samme
udvikling, og navnlig den liberale bevæ
gelses dominans, som udtryk for en ab
strakt og formel stræben i modsætning
til ”Ideen” og ”Livet”.2

Slutresultatet af denne proces var en
dansk tilegnelse af en ny, moderne opfat
telse af politik som en særlig afgrænset
og institutionaliseret sfære af deltagelse
i det offentlige liv, forbeholdt en ny kate
gori af borgere, ’politikerne’, som blev mo
biliseret i det borgerlige samfunds offent
lighed. I tilknytning til denne overgang
fra en stort set rent litterær og æstetisk
offentlighed til en politisk offentlighed
opstod en række nye begreber og institu
tionsformer, herunder et nogenlunde fast
politisk-ideologisk trekantsforhold mel
lem ’liberale’, ’konservative’ og ’radikale’
holdninger, et begreb om ’politikere’ osv.
Fordi dette resultat stort set har kunnet
tages for givet af senere generationer,
har eftertiden oftest overset den grund
læggende kritiske refleksion over dette
moderne politik-fænomen, som ligger i
diskussioner fra 1830’erne. I stedet har
man ofte temmelig ukritisk tilbageført
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Fig. 1. Henrik Hertz (1797-1870) læses i dag kun yderst sjældent, men var i sin egen tid blandt de mest
fremtrædende danske digtere og teaterforfattere. Både æstetisk og politisk lagde han sig efter Johan Ludvig
Heibergs ønske om at forene traditionen og den bestående dannelse med en anerkendelse a f nye, moderne for
mer. Det skabte et kritisk, men flertydigt forhold til den liberalt dominerede politiske offentlighed, der voksede
frem i Danmark efter 1830. Stemninger og Tilstande fra 1839 udtrykker dette forhold. Portrættet a f Hertz er
malet 1834 i Rom a f Ditlev Conrad Blunck. Olie på zink. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Foto: Hans Petersen.
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senere tiders politiske forståelseskatego
rier på tider, før disse kategorier voksede
frem. Således har senere iagttagere ofte
betegnet Orla Lehmann som politiker og
liberalist, mens Kierkegaards og andres
kritik af politiseringen er blevet asso
cieret med konservatisme, uden nøjere
diskussioner af, hvad f.eks. kategorier
som ’politiker’ eller ’konservativ’ må in
deholde for denne tid.3 Derved betragtes
udviklingen alene som en optakt til den
parlamentarisk-demokratiske eftertid,
ikke som en konfliktfyldt konfrontation
af det gamle og det nye. Omvendt har
litteraturhistoriske fremstillinger ofte
enten lagt sig efter de virkningshistorisk
etablerede traditioner for stofudvælgelse
eller inddraget mere eller mindre glemte
værker og forfatterskaber primært ud fra
en interesse i deres eventuelle blivende
æstetiske eller rent litterære værdi.
Dette spændingsfyldte felt af tanker,
handlinger og begreber kan man komme
nærmere ved at studere et af de første
forsøg på at formulere en samlet kritisk
karakteristik af det moderne politiske
liv: Henrik Hertz’ roman Stemninger og
Tilstande, der udkom i sommeren 1839.4
Denne bog er ofte blevet omtalt i både
senere fremstillinger af periodens politi
ske historie og dansk litteraturhistorie.5
Omtalen har dog oftest været kort, i flere
tilfælde også noget stedmoderlig - vel
sagtens fordi bogen har været vanskelig
at genkende som enten ’rigtig’ politik
eller ’rigtig’ litteratur. Endnu klarere
forekommer denne fagmæssige grænse
dragning i den nyeste større fremstilling
af dansk litteraturs historie, hvor Stem
ninger og Tilstande end ikke nævnes i
afsnittene om Hertz.6
Hvis vi skal nå til en mindre teleolo
gisk forståelse af fremvæksten af moder
ne danske politiske kulturer og deres re

lation til en bredere livsverden, der også
rummer kunst, poesi, religion og filosofi,
foruden hele intim- og privatsfæren,
må vi søge at overskride senere tiders
fagskel. Skribenter på Hertz’ tid havde
baggrund i et bredt dannelsesideal, der
omfattede et engagement i samfunds
mæssige spørgsmål som led i det at være
et dannet menneske. Den moderne hypo
stasering af enkelte sfærer, f.eks. politik
ken, skete ikke gnidningsfrit eller inden
for nogen allerede afgrænset ramme,
men på tværs af genreskel og udtryksfor
mer inden for dette brede dannelsesfelt.
Den enhed af samtidshistorisk tidsskil
dring, fokus på lokalmiljø, politisk ind
læg og forsvar for et poetisk ideal, som
ses i Stemninger og Tilstande, er et godt
eksempel på dette. En nøjere kontek
stuel analyse af bogens form og indhold
kan dermed bidrage til en forståelse af
ikke kun antiliberale politiske holdnin
ger, men også problematiseringer af po
litiseringsprocessen som sådan og af den
moderne politik i den ovennævnte snæv
re, institutionaliserede forstand ud fra
poetiske og bredere dannelsesmæssige
idealer.
Over de følgende sider skal Stem
ninger og Tilstande følgelig tolkes dels
som en opsummering af og refleksion
over den hastige politiseringsproces i
Danmark efter 1830, dels som en inter
vention både inden for den og imod den.
Herunder skal fremdrages forbindelser
mellem politiseringserfaringen og en
bredere tidserfaring, der hos Hertz frem
står som en generel fremmedgørelsesfor
nemmelse, foruden værkets opfattelser
af nationalitet som en modsætning til
fremmedgørelsen og af skellet mellem
poesi og politik. Dette skal bestemmes
både ud fra værket selv og ud fra en
samtidig idé-, begrebs- og socialhisto165

Bertel Nygaard

Fig. 2. Titelarket fra Henrik Hertz Stemninger og tilstande - Scener og Skildringer af et
Ophold i Kjøbenhavn, 1839.
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risk kontekst - først og fremmest som
den fremstår i den samtidige debat om
Hertz’ værk, men også i en bredere for
stand. Idet den politiseringserfaring,
som ses i værket, afspejler fremvæksten
af et moderne politisk landskab, som fik
varig betydning for eftertidens danske
politiske kultur og for forholdet mellem
politisk engagement og skønlitteratur,
er det en grundantagelse i det følgende,
at man gennem en historisk-kontekstuel
analyse og fortolkning af Hertz’ værk fra
1839 kan fremdrage træk af mere bliven
de værdi, som oftest er blevet overset af
eftertiden.
Efter en skitse over almene udvik
lingstræk i politiseringsprocessen efter
1830 og Hertz’ første reaktioner herpå
vil følge et kort afsnit om teoretiske for
udsætninger for særtræk ved Hertz’ poli
tiseringskritik som optakt til en analyse
af selve Stemninger og Tilstande og rele
vante enkelttemaer i dette værk og den
debat, det vakte.

Julirevolution, politisering
og kritik
Den politiseringsproces, som Hertz for
holdt sig til, havde langsigtede rødder
i fremvæksten af dannede opinioner i
Danmark og andre dele af Europa i løbet
af 1700-tallet. Efter tre årtier med æste
tisk dominans og udbredt depolitisering
af den offentlige debat i Danmark siden
den både juridiske og praktiske indskær
pelse af trykkefrihedens begrænsninger i
slutningen af 1790’erne blev det imidler
tid julirevolutionen i Frankrig i 1830, der
atter udløste en hastig politisering af de
batten. I snæver forstand var julirevolu
tionen en ret kortvarig parisisk opstand,
rettet mod de indskrænkninger i trykke
friheden, som Bourbon-kongen Karl den

Tiende havde søgt at indføre i samråd
med sin rådgiver Polignac. Dens umid
delbare resultat blev et dynastiskifte,
hvorved Louis-Philippe af Orléans over
tog kongemagten, ledsaget af en lettere
redigering af det restaurerede monarkis
forfatning fra 1814, chartet. Den sym
bolske værdi var imidlertid betragtelig.
Hvor Karl den Tiende havde været kon
ge af Frankrig, blev Louis-Philippe kro
net som det franske folks konge. Denne
symbolske ændring udtrykte på den ene
side julirevolutionens langsigtede rød
der i den verdenshistoriske nyudvikling
af det politiske landskab, som var blevet
sat på den europæiske dagsorden med
den første franske revolution fra 1789 og
frem, foruden en både social og politisk
konjunkturkrise, der havde hjemsøgt de
restaurerede monarkiers Europa siden
slutningen af 1820’erne. På den anden
side udløste den, ikke mindst i kraft af
Frankrigs stilling som politisk-ideologisk førende land på den tid, en hel bølge
af opstande mod absolutistiske styrer
og national undertrykkelse rundt om i
Europa, bl.a. hos belgierne og polakker
ne og i en række tyske fyrstendømmer.7
Hovedresultaterne af denne europæi
ske revolutionsbølge blev bl.a., at den
massebaserede politik og revolutions
model, som den første franske revolution
havde indvarslet, nu atter blev en mulig
hed, og at der, med den tyske historiker
Reinhart Kosellecks ord, skete en både
politisk og socialt betinget ’forskubbelse
af den politiske geografi som helhed’.8
Herunder blev nogle af de mest centrale
begreber, som har præget eftertidens politisk-historiske forståelse, udarbejdet,
bl.a. ’liberalisme’, ’konservatisme’, ’radi
kalisme’, ’socialisme’ og ’kommunisme’.9
I Danmark kom det ikke til opstand,
men den politiske udvikling her blev
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Fig. 3. Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) var Hertz’ store forbillede som digter, kritiker og samfundsbe
tragter. Hertz godtog dog ikke det omfattende filosofiske grundlag for Heibergs virke. Portrættet er udført
a f Sophus Schack omkring 1840. Olie på lærred. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Foto:
Sophus Bengtsson.
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grundlæggende formet af revolutionsbøl
gen. Revolutionsnyhederne fra Paris og
andre steder mødtes med ængstelse hos
kongen og regering, foruden bekymrede
kommentatorer som biskop Mynster,
B.S. Ingemann og N.F.S. Grundtvig.10
Store dele af offentligheden hilste dog
den pludselige folkelige politiske delta
gelse som en genvækkelse af ’almenån
den’, dvs. borgernes tilsidesættelse af
privatinteresser til fordel for almenvel
let.
Dette begreb om ’almenånd’ knyt
tede sig samtidig til de anerkendelser af
’publikum’, ’opinionen’ og ’den offentlige
mening’, som havde været centrale i den
oplyste enevældes politiske teori siden
slutningen af 1700-tallet.11 I de følgende
år blev partibetegnelser som bl.a. ’libe
ral’ og ’konservativ’ indarbejdet i forstå
elsen af danske forhold.
Blandt de første til at hylde revolu
tionen og dermed politisere offentligt var
Johan Ludvig Heiberg. Ved julirevolu
tionen ”har Civilisationen gjort et uhyre
Skridt fremad, ikke blot i Frankrig, men
i Verden”, skrev han begejstret til sin far,
den politisk eksilerede P.A. Heiberg.12
Han åbnede straks sit tidsskrift, Kjøben
havns flyvende Post, for nøjere refleksio
ner over revolutionen, navnlig en lang
analyse af den senere redaktør af den
liberale avis Fædrelandet, C.N. David,
der hyldede denne revolutions overens
stemmelse med loven og dens mådehold,
men advarede samtidig mod dens mu
lige udartning i enten republikanisme og
pøbelvælde eller kontrarevolution.13 En
tilsvarende, men på længere sigt mere
gennemført politisering af pressen i for
bindelse med denne revolutionsbølge sås
i Kjøbenhavnsposten. Denne begejstring
og frygten for en udbredelse af den revo
lutionære bølge til Danmark blev afgø

rende for kongens kundgørelse af snar
lige stænderforsamlinger i 1831.14
Den politisering af den offentlige de
bat, som fulgte med disse udviklinger,
frastødte ikke mindst de digterkredse,
hvis poetiske idealer havde været i høj
sædet i 1800-tallets første årtier. Den
politiske debat truede religionens og po
esiens stilling og dermed den ’organiske’
helhedsforståelse, som var et udbredt
ideal blandt de dannede på denne tid.15
Blandt poeterne kan man groft skelne
mellem to reaktioner på politiseringen.
Oehlenschläger og ’soranerne’ Carsten
Hauch og B.S. Ingemann var tilbøjelige
til at afvise politiseringen blankt som en
trussel mod poesien. Derfor viser deres
skrifter også forsøg på flugt fra samti
dens sociale realiteter til fortiden, det
individuelle indre eller poesiens ’evig
hed’, forankret i en særlig poetisk fø
lelse eller ’umiddelbar anskuelse’.16 Den
yngre kreds af digtere med J.L. Heiberg
i centrum, heriblandt Hertz, fordrede fra
cirka 1825 og frem en poesi, der kunne
genvinde en organisk helhed på et nyt
og højere plan i fremtiden gennem en
indarbejdelse af samtidens endelighed.17
Tilsvarende kombinerede denne yngre
kreds en fascination af den moderne po
litik med en kritik af den aktuelle poli
tiserings ensidige fortabelse i det ende
lige.18 Det sidstnævnte, kritiske element
udvikledes her i en generel bevægelse
fra indledende fascination af den politi
ske opvågnen omkring 1830 til en større
afstandtagen fra omkring midten af år
tiet og frem. På grund af dette særlige
tvetydige forhold til den moderne politi
sering er det navnlig i dette miljø, man
kan finde nøjere kritiske refleksioner
over det moderne politiske liv ud fra po
etiske, delvis også filosofiske dannelses
idealer.
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Heibergs politiske optimisme i julirevo
lutionens kølvand stod således i nær for
bindelse med hans æstetiske program.
Imod den ældre digterskoles tanker om
en umiddelbar, følelsesbåret kontakt
til evigheden eller en mytisk fortid via
poesien udarbejdede han fra midten af
1820’erne en fordring om digterens for
midling mellem ”det Nærværende”, dvs.
det eksisterende middelklassepublikum,
som ”den timelige Magt”, og ”Smagen”
og ”Fornuften” som organiske helhe
der.19 Så i stedet for at afvise samtiden
og det endelige måtte man ifølge ham
danne det eksisterende publikum med
udgangspunkt i dets aktuelle niveau og
behov, dvs. gå igennem den moderne
krisetilstand for at nå til en fremtidig
højere organisk helhed.20 Hans vaude
viller var et forsøg på at realisere dette
program æstetisk, ligesom hans politi
ske skrifter blev et forsøg på at realisere
det på samfundsplan.21 Denne insisteren
på en dialektisk enhed mellem det en
delige og det uendelige med en filosofisk
fornuft som nøglebegreb indebar samti
dig en streng fordring om enhed mellem
indhold og form i det enkelte digterværk.
Denne kom navnlig til udtryk i Heibergs
forsvar for Jens Baggesens poesi imod
Oehlenschläger og digterkredsen i Sorø,
især Carsten Hauch.22
Denne polemik gav anledning til
Henrik Hertz’ tilslutning til det heiberg
ske programs hovedpunkter. Hertz’ ano
nyme udgivelse i 1830 af rimbrevsan
tologien Gjengangerbreve, i form af et
’svar’ fra Baggesen i det hinsides til
hans kritikere, forenede den heibergske
samtids- og nutidsorientering med for
dringen om en enhed af form og indhold.
Samtidig drog Hertz paralleller mellem
æstetik og politik, som var væsensiden
tiske med Heibergs. Hertz’ rimbreve fra
170

1830 insisterede på, at digtet og digteren
kun opnåede virkelig evighed gennem
forankringen i tiden og det endelige, og
at den poetiske harmoni måtte vokse
frem gennem overensstemmelse mellem
form og stof.23 Digtningen måtte således
stemme med de toner, som ”Culturens
Vexlinger, Revolutionerne” havde bragt i
”Tænkning, Smag, i tusind Interesser”.24
De politiske implikationer af dette blev
her understreget gennem politisk termi
nologi og paralleller til aktuelle politiske
udviklinger, især i Frankrig, der sås som
forsvarer af ”Culturens Sag”, ”fransk
Elegants” og ”fransk Respect for Love”
imod ”Despotismus og Barbarie”.25 Imod
denne kultur blev Heibergs modstande
re, især Carsten Hauch og Kjøbenhavnspostens redaktør A.P. Liunge, fremstillet
som ”Pøbel-Aander”, despoter og barba
rer, der udviste ”plebejisk Plumphed”.26
Hauch blev betegnet som en ”Ästhetikkens Polignac”, fordi han ligesom denne
julirevolutionens reaktionære udløser
var hovmodig, ”stokdøv for sin Samtids
Stemme”, lod hånt om ”Folkets Trang”
og ”Folkets Røst” og så stort på ”Ästhetikkens Charte”.27 Hertz’ Baggesen be
tragtede heroverfor sig selv som en La
fayette, dvs. som en parallel til det nye
Frankrigs konsensusskabende skikkelse
med rødder i den første revolutions fri
hedsprincipper.28
Hertz’ Gjengangerbreve viste dermed
en påfaldende æstetisk og politisk opti
misme på tidens og folkets vegne: Folket
blev fremhævet som noget godt imod
despotismen; Hertz’ Baggesen erklærede
sig for at være med sin samtid, der var
udtrykt ved folkets fremskridt fra des
potisme og barbari til friheden; og han
betegnede her ”Politikken” som noget
positivt og lagde sig æstetik-politisk i
forlængelse af julirevolutionen.
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Samtidig røbede dette dog også udgangs
punkter for senere politik-kritik - paral
lelt med Heibergs udvikling - nemlig
den skarpe begrebslige sondring mellem
’folket’ og ’pøblen’ og i opfattelsen af ju
lirevolutionen som en revolution for lo
ven og det bestående imod Polignac som
despotisk lovbryder. Dette åbnede logisk
for hans afvisning i Stemninger og Til
stande ni år senere af ’pøbelens’ politiske
deltagelse og den abstrakt-ubetingede,
’revolutionære’ forandringstrang som
kendetegnende for moderne politik. Op
gennem 1830’erne så især kredsen om
kring Heibergs Kjøbenhavns flyvende
Post da også sådanne træk i tilløbene til
partidannelse i valget af repræsentan
ter til den første samling af provinsialstænderne i efteråret 1834, samt i den
polarisering af det politiske landskab,
som udvikledes i takt med de liberales
forsvar for trykkefriheden imod regerin
gens forsøg på at stramme den.29

Hertz og filosofien
Efter at Hertz i 1832 præsenterede sig
for den lidt ældre Heiberg som den ano
nyme forfatter til Gjengangerbreve, blev
han en central del af den heibergske
kreds. Hans væsentligste uenighed med
Heiberg angik dennes tysk inspirerede
hegelianske filosofi. Heiberg selv frem
stillede den indsigt i Hegels filosofi, som
han tilegnede sig i 1824, som den væ
sentligste kilde til den ”Respect for de
endelige Ting”, som lå i hans kunstlære,
herunder vaudevillerne, fordi Hegel un
derstregede ”det Endeliges Forhold til
det Uendelige”.30 Som det vil fremgå, var
dette centralt for Heiberg både æstetisk
og politisk.31
Hertz delte langtfra denne beundring
for Hegel. I en notesbog bemærkede han,

at hegelianismen var ”for de Oplyste og
Vantro det samme som Religionen er for
de Eenfoldige og Troende, en bristende
Illusion, en Forklaringsmaade eller
en Række Antagelser, hvorpaa Begge
troe”.32 Desuden, tilføjede han, havde
hegelianismen den grundfejl, at den var
rodfæstet i det tyske sprog og dermed i
udanske tankeformer. Derfor bestod der
i hegelianismens forhold til det danske
sprog ”en Tænkningsforskjel, der gjør, at
den tydske Philosophie aldrig hos os kan
blive National-Eiendom for alle Danne
de”.33 Denne opfattelse var ikke kun rod
fæstet i hans stærke tilknytning til det
nationale, men også i en beundring for
den anerkendelse af det endelige, som
han fandt i fransk og engelsk videnskab.
Hertz kan således umiddelbart bestem
mes som betydeligt nærmere realismen,
sådan som bl.a. Heiberg forstod og tog
afstand fra den, dvs. ”den Anskuelse,
som bliver staaende ved Tingene, som
endelige”.34
Dette kan dog ikke uden forbehold ge
neraliseres til Hertz’ udgangspunkt som
helhed.35 Han drog alligevel både æste
tiske og politiske konklusioner, som i
det væsentligste var parallelle med Hei
bergs. Ser man ud over denne isolerede
kritik af den tyske idealisme, bliver det
ydermere klart, at han delte mange af de
romantiske og idealistiske forudsætnin
ger, som var udbredte blandt hans dan
nede samtidige, herunder hegelianerne,
nemlig idealet om en organisk helhed,
udtrykt som en bekendelse til ”det Evi
ges Idee”.36 Som det vil fremgå senere i
denne artikel, var et sådant ideal om en
organisk helhed afgørende for hans kri
tik af politiseringen og navnlig den yder
ligtgående liberale reformlinje. Hans af
stand til den tyske idealisme betød dog,
at han ikke kunne dele Heibergs håb om
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en hegeliansk-filosofisk forankret ophæ
velse af den aktuelle, endelige politik i
en ”ny og høiere Form”, dvs. et politisk
fremtidsscenarie, der skulle bygge på
en heibergsk-hegelsk lære om statens
behov som udgangspunkt for politiske
reformer.37 Af samme grund kom Hertz’
kritik af den aktuelle politisering, som vi
vil se, i strid med sit nutids- og fremtids
rettede programmatiske grundlag ved
sin signifikante mangel på en fremadret
tet udvej fra den aktuelle politiserings
krisesituation.

Stemninger og Tilstande
Stemninger og Tilstande - Scener og
Skildringer af et Ophold i Kjøbenhavn,
1839, skildrer over sine små 450 sider
den fiktive midaldrende fortæller Jakob
Thomsens oplevelser gennem et år i Kø
benhavn. I den fiktive ramme indarbej
des dog både elementer af selvbiografi og
virkelige politiske diskussioner i kredsen
omkring Heiberg i midten af 1830’erne,
dvs. samtidig med, at mange af de sam
me holdninger blev udtrykt i Heibergs
blad, Kjøbenhavns flyvende Post. Bogen
havde dermed været længe undervejs, i
hvert fald siden 1833, hvor Hertz havde
oplæst et kort idéudkast i Studenterfor
eningen.38
Efter mange år i provinsen og udlan
det vender fortælleren Thomsen tilbage
til København et års tid for at hjælpe
Mathilde, den forsømte datter af hans
ungdomskærlighed, Henriette, som dog
blev ulykkeligt gift og døde, efter hen
des stadigt mere fordrukne og forgæl
dede ægtemand, hr. Müller, havde for
ladt hende. Thomsen får Mathilde væk
fra den forfængelige og perfide familie
Hjelm og ind hos den sympatiske justits
råd L**’s familie, hvor hun trives bedre.
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Gennem Thomsens fortsatte besøg hos
både familien Hjelm og familien L**
skildres udviklingen i begge familier,
navnlig de halvvoksne børns amourøse
forbindelser. Thomsen selv betages først
af sin værtindes jævne, men sanseligt
indtagende datterdatter, Marie, men se
nere forelsker han sig dybt i den mere
åndeligt dannede og forfinede Mathilde,
der minder ham om hans ungdomskær
lighed.
Thomsens forbløffelse over den poli
tisering af åndslivet, som er sket i hans
fravær, danner grundlag for bogens fyl
dige passager med politiske samtaler i
en lille kreds, der mødes på madam Børresens restaurant. De to dominerende
skikkelser er her Harriet, der sandsyn
ligvis dækker over Hertz’ gamle skole
kammerat P.V. Jacobsen, muligvis sam
mentænkt med andre virkelige figurer,
og Translatøren, der uden megen tvivl
kan identificeres som Søren Kierke
gaard.39 Begge udtrykker samme grund
læggende holdning til det politiske liv,
men i forskellige former: Translatøren
som en hård satiriker og polemiker, der
kan give indtryk af at ”disputere blot for
at disputere”; Harriet mere ligefremt.40
Thomsen ytrer sig ikke om politik ud
over en almindelig støtte til bredere poli
tisk deltagelse i det politiske, kombineret
med kritik af den støjende og udannede
adfærd, han oplever i en københavnsk
politisk forening. Det er derimod Har
riet og Translatøren, der udvikler den
politiske analyse og overtaler Thomsen
til at sætte deres budskaber på skrift.
Dermed gøres de to til talerør for Hertz’
budskab.41 Andre faste medlemmer af
middagsselskabet er Verner og drøm
mersjælen Amadis, hvor den sidste især
bygger på H.C. Andersen. Den mest vir
kelighedsnære gengivelse synes at gælde
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Translatørens udtalelser, der både i form
og indhold ligger temmelig tæ t op ad den
unge Kierkegaards kritik af den liberale
presse.42 Ingen af de fiktive figurer kor
responderer dog fuldstændigt med vir
kelighedens forbilleder, men er tydeligt
filtreret gennem Hertz’ genfortælling og
sammenfatning.
Fordi bogen navnlig rettede en om
fattende kritik mod den liberale opposi
tion, den liberale presse og det moderne
politiske liv overhovedet, vakte den en
del postyr i periodens tidsskrifter. Den
måtte da også hastigt genoptrykkes i et
andet oplag, hvilket især hos de libera
les kritikere blev taget til indtægt for, at
forfatteren ”har talt i en Aand og med en
Følelse, som har fundet Gjenklang hos
det større, dannede Publicum”.43 De to
oplag må skønnes at have bragt antal
let af solgte eksemplarer op omkring de
1000, men bogens faktiske læserskare
har sandsynligvis været større.44 Den
har med andre ord nået et publikum,
der i antal har kunnet måle sig med, el
ler endda overgå, Kjøbenhavnspostens
læserskare, om end ikke Fædrelandets:^
Selv om denne udbredelse næppe uden
videre kan betragtes som et barometer
over støtten til Hertz’ opfattelser, viser
den i det mindste en ret udbredt interes
se for sådanne kritikker af det moderne,
af materielle interesser dominerede og
politisk liberale liv.

Individuel og social fremmed
gørelse som tidsskildring
Skildringen af Thomsens privat- og in
timsfære er umiddelbart formelt adskilt
fra de kapitler, der gengiver de litterære
og politiske diskussioner. Begge sfærer
præges dog af samme grundopfattelse
af den moderne udvikling som frem

medgørende og fremmedgjort.46 Allerede
i kærlighedshistorien om hans vaklen
mellem Marie og Mathilde antydes det
idealistiske dannelsesideal, som ligger
til grund for bogens værdier som hel
hed. Mathilde skildres som den ”poeti
ske Blomst”, en ”jomfruelig Hellighed”,
hvorimod Marie er ”jordisk”.47 Mathilde
er præget af ”Dannelse og Udvikling”,
hun er ”tilbageholdende”, ”ydmyg” og
”tænksom”, mens Marie er ”lattermild”
og ”snaksom”, men har ”faa Ideer”.48 Ma
rie repræsenterer således sanselighed
og timelig fænomen-eksistens uden ’ide’.
Derfor kan Thomsen nok føle sig tiltruk
ket af hende på et erotisk-sanseligt plan,
idet hun uforvarende blotter sit bryst,
mens han våger over hende under hen
des sygdom, men tager sig straks i det.
Hans kommende hustru må kunne lin
dre hans lidelser ved at ’fatte grunden’
til dem.49 Han vælger med andre ord
totaliteten, evigheden, ideen og ånden
som grundlag for den sande kærlighed,
i modsætning til timelighedens øjeblik
kelige lyst.50 Denne platoniske kontra
stering af ideen som noget evigt og den
atomiserede, rent empirisk-sanselige
dyrkelse af de materielle, endelige fæ
nomener dannede ligeledes grundlag for
hans politisk-historiske bedømmelser.
Tiden skildres som en ”Gjærings-Periode”, dvs. en overgang, hvori ”[g]amle
Forestillinger kjæmpe med nye og true
til begge Sider med Extremer”.51 Denne
gæringstid er samtidig en ”Anticiperingens Tid”, hvori man vil gribe til slutnin
ger og konsekvenser umiddelbart, uden
at skaffe forudsætningerne herfor.52 Den
væsentligste fare ved den nye politise
ring ses i dens forhastelse, der truer med
at løsrive den danske politiske udvikling
fra enhver organisk forbindelse til det
bestående, det gamle, traditionen. Med
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denne samtidsanalyse lagde Hertz sig i
forlængelse af bl.a. Heibergs betragtnin
ger. Selve opfattelsen af gæring synes
dog at have været alment accepteret og
kom atter og atter til udtryk i periodens
overvejelser over samfund, historie, lit
teratur, filosofi og religion.
Dette politiske nye afvises dog ikke
ganske. Alle middagsgæsterne på ma
dam Børresens restaurant er enige om,
at de politiske forhold ikke kan stå stille,
men tværtimod må reformeres i retning
af friere politiske forhold og en større
grad af deltagelse. Harriet anser da også
sig selv for at høre til ”Frihedens Ven
ner”.53 Tilsvarende bemærker Translatø
ren midt i sin kritik af de liberale:
”At en stor Mængde af de Gjenstande,
vore liberale ønske reformerede, trænge
til Reform, indrømmer jeg Dem gjerne. ’*4
Det nye fremstilles dermed nok som
fascinerende, både i kærlighedens skik
kelse og i den udbredte interesse for
politik, men det tilskrives også stærke
elementer af forfald. Nok må man ”holde
Skridt med Tiden”, men nutiden ”in
deholder flere Tab end Erobringer”.55
Forfaldet ligger i den moderne frem
medgørelse: Subjektet indordnes under
fremmede objekter og gøres derved af
mægtigt, iagttagende, kontemplativt og
receptivt snarere end virkeligt aktivt og
skabende.
Et sådant fremmedgørelsesforhold
signaleres allerede i Thomsens bemærk
ning, at han er beskuer til menneskenes
liv snarere end deltager, og at denne rolle
er blevet forstærket gennem hans man
geårige ophold i udlandet og provinsen.56
Denne rumligt betingede fremmedhed
udgør dog hovedsagelig en baggrund
for romanens fokus på subjektets frem
medgørelse fra den nye tid, men også det
københavnske åndslivs både rumlige og
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tidslige fremmedgørelse fra dets gamle
traditioner og dets specifikt danske rød
der.
I både personlige relationer og po
litiske diskussioner er Thomsens rolle
reduceret til iagttagerens, i yderste fald
mæglerens. Hans erotiske tiltrækning til
Marie bliver som nævnt aldrig til andet
end kontemplation og kortvarig, skam
fuld iagttagelse. Og selv ikke over for sin
attråede Mathilde formår han at handle
selv. Det er kun pga. indgriben fra først
fru L**, siden den tilbagevendte, svæk
kede fader, Hr. Müller, at de to føres
sammen.
Betragtet som politisk dannelsesro
man er bogen tilsvarende bemærkel
sesværdig ved, at Thomsens politiske
standpunkt udvikles ganske passivt og
receptivt gennem overtagelse af Harri
ets og Translatørens synspunkter. Idet
han ved bogens slutning atter forlader
København for at bosætte sig på landet
sammen med sin unge kone - hvis væ
sentligste egenskab for ham bemærkel
sesværdigt nok synes at være, at hun
ligner sin mor, hans uopnåede ungdoms
forelskelse57 - fjerner han sig fra alle bo
gens aspekter af fremmedgørelse, rumlig
og tidslig, personlig og politisk.
Frem for at besejre fremmedgørelsen
søger han dermed at undslippe den ved
at søge tilbage til det gamle, dvs. lige
som Oehlenschläger, Ingemann og andre
flygter han her bagud fra moderniteten.
Også politisk kommer dette til udtryk i
den sidste sammenkomst hos madam
Børresen, hvor ’Harriet’ holder tale i an
ledning af årsdagen for provinsialstændernes indførelse.
Indholdet er en forsoning med det
gamle, med traditionen: ”Kongen, Lan
det og Institutionen”.58 Nogen egentlig
forløsning kan dette dog ikke skabe:
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Det nyes og det unges fascination består
uovervundet.

Det nationale og det fremmede
Det vel nok væsentligste argument i bo
gens politiske dele mod den liberale be
vægelse er, at dens forsøg på at forhaste
tiden —at anticipere —er fremmed for
dansk tradition og dermed unational og
uhistorisk.59 De liberale har ladet sig fa
scinere for ensidigt af det nye, det unge.
Som Harriet bemærker:
”Man er saa tilbøielig til, efter andre
Landes Exempel, at tale om det unge
Danmark. Det gælder ikke hos os. Vi byg
ge paa en gammel Grund.”™
Enhver organisk politisk udvikling
må dermed bygge på ”vort Lands og det
hele Folks Eiendommeligheder”:
”Vi ansee disse og deres nationale Ud
vikling som vort sande Palladium, og vi
betragte ethvert Forsøg, i det større Rum
som i det Mindre, paa at fortrænge eller
voldsomt omdanne dem, som et Attentat
paa hiint hellige Klenodie.,A31
Nationen og den nationale tradition
står dermed for Hertz og hans inspira
tionskilder som det sted, hvor man som
dansk borger hører hjemme, både i tid og
i rum. Det danske er for dem kendeteg
net ved en rolig historisk udvikling, der
afspejler det danske folks ”Pietet”, dets
”besindige, eftertænksomme Characteer”.62 Over for Amadis’ drømmerier om
de sydlige bjerglandes romantik forsva
rer Harriet sin kærlighed til Danmark
og det danske landskab, der præges af
havet.63 Kontrasten til Hertz’ Frankrigsbeundring i julirevolutionens år er slå
ende.
I modsætning til denne høren-hjemme
i det nationale hævdes den liberale op
position at ville gøre politikken fremmed

på flere måder. Ikke mindst har denne
opposition ifølge Hertz’ lille kreds over
taget sin politik fra udlandet. ”Deres Op
position hviler paa en fremmed Basis”,
og ”den udenlandske Aande, der lufter i
vore nye politiske Rørelser”, risikerer at
”gjennemtrænge vort hele sociale Liv og
tilsidst gjøre os fremmede for os selv.”64
Accentuering af en national udvikling
i modsætning til udenlandske liberale re
formbestræbelser var et af standardgre
bene hos de liberales modstandere. En
af de liberales dygtigste og mest vedhol
dende kritikere var filosofiprofessor F.C.
Sibbern, der nærmest gjorde det til et
varemærke at protestere mod det ”Raab
og Skraal (...) som ingen reel Grund har,
men kun har sin Grund i nogle løse Ideer,
der endda, saa nymodens de see ud hos
os, kun ere et Opkog af noget fremmed,
som vi nu, som gode Efterabere, skulle
gjøre med”.65 De liberale omkring Fædre
landet og Kjøbenhavnsposten så imidler
tid i disse argumenter et udtryk for ’nationalforfængelighed’ i modsætning til den
ægte ’nationalfølelse’, som måtte være i
pagt med den civiliserede verdens, dvs.
det liberale Vesteuropas, udvikling.66
I den samtidige debat om dette
spørgsmål blev Hertz’ standpunkt ge
nerelt forstået som overensstemmende
med Sibberns. Anmelderen i Berlingske
Tidende fremhævede Harriets afslut
tende bekendelse til landet, kongen og
stænderforfatningen som en ytring i
bladets egen ånd —”den ægte nationale
Aand”.67 Fædrelandet, Kjøbenhavnspo
sten og Kjøbenhavns Morgenblad så til
svarende i bogen en strengt konservativ
tendens og ville heroverfor forsvare den
liberale bevægelse og det politiske liv.68
Alle var enige med Hertz i, at der var
sket en ændring i nationens stemning.
Dette havde dog langt fra ført til et tab
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af det danske, mente Fædrelandet. For
andringen i ”Folkets Stemning” var nok
sket i sammenhæng med europæiske
udviklinger, men ”den er fuldkomment
historisk begrundet, den er ingenlunde
paatrængt os udefra, men har derimod
paatrængt sig os indefra, som Følge af
vor egen Tilstand og af de os selv ved
kommende Begivenheder.”69 Danskerne
gjorde de politiske træk til deres egne,
uanset hvor disse træk kom fra, tilføje
de trykkefrihedsselskabets blad, Dansk
Folkeblad.™
Ifølge Fædrelandet var Hertz’ fæd
relandskærlighed af den sentimentale,
’passive’ art, der havde været fremher
skende ved 1800-tallets begyndelse og
havde ført til patriotisk selvbedrag og
nederlaget over for Lord Nelson.71 Til
svarende kritiserede Kjøbenhavnsposten
Hertz for fortidsdyrkelse og for at ville
”holde fast ved den oprindelige Natio
nalitet” og dermed ”skye det Udenland
ske og ikke antage fremmede Skikke og
Sæder, fordi de ere unationale”. Denne
oprindelighedsdyrkelse var ifølge an
melderen ”blind National-Egoisme” og
”N ational- Fornemhed”.72
Man kan imidlertid skelne bogens
polemiske frontstilling mod de liberale
og den uafviseligt konservative tendens,
som den fik i kraft af sin funktion i da
tidens debat, fra en mere nuanceret ud
lægning af det, der faktisk udtrykkes i
bogen. Skønt en konstitution afvises
som et fremmedelement, et blot juridisk
dokument, så erklærer både Harriet og
Translatøren sig for dansk tilslutning til
europæiske udviklinger og liberale ideer.
Blot må dette ske på grundlag af det giv
ne, af ”Folkets eiendommelige Characteer”, den danske ”National-Characteer”,
der rummer en stærkere frihed end no
get formelt dokument.73
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En tilsvarende betoning af nationalka
rakteren, kombineret med en anerken
delse af interaktionen på tværs af græn
serne, findes hos forbilledet for Transla
tøren i den periode, som Hertz’ roman
skildrer. I 1835 bemærkede Kierkegaard
således i sin kritik af den moderne libe
ralt politiserende presse:
”[O]m end andre Nationers Udvikling
og Fremgang kan hjælpe os meget og lære
os mangen Forsigtighedsregel, saa huske
man dog vel paa, at det ikke gaaer an at
reise i Sjælland efter et Kort over Frank
rig.
Her anerkendtes med andre ord en in
teraktion på civilisationsniveau til trods
for den antiliberale brug af nationalka
rakteren. Endnu kraftigere ses det hos
Heiberg, for hvem ’menneskeheden’ stod
som en afgørende helhedsforudsætning
for det nationale.75 Selv om også han be
skyldte de liberale for at ville trodse den
danske nationalkarakter, kunne han
endog kritisere den liberale opposition
for at mangle blik for interaktionen mel
lem stater.76
Sammenligner man denne accentu
ering af det nationale med afgørende ud
tryk for nationalitetsforståelsen hos de
liberale, som Hertz og Heiberg-kredsen
kritiserede, er det også slående, hvor
uklart forskellen var markeret. Ganske
vist lagde disse kredse længe vægt på
polemikken mod ’nationalforfængelige’
standpunkter, men også i de liberale
blades kritikker af Hertz, og mere sy
stematisk hos f.eks. D.G. Monrad og den
liberale historiker C.F. Allen, blev en
bredere civilisationshistorisk forståelse
forenet med accentueringen af en særlig
dansk nationalkarakter, der borgede for
en ikke-revolutionær, rolig udvikling.77
Hvis man således betragter beken
delsen til det nationale i Hertz’ bog i en
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samtidig politisk kontekst, fremgår det,
at hans standpunkt ikke adskilte sig så
voldsomt endda fra, hvad nogle af de mest
fremtrædende liberale talsmænd formu
lerede. Hertz lod nok det ’konservative’
aspekt og den kontrastering af national
karakterer, der lå i den generelle for
dring om nationalitet, veje tungere end
de liberale, der for deres vedkommende
polemisk vægtede de aspekter af folkeog nationsbegrebet, der kunne danne
grundlag for et krav om ’folkets’ eller ’na
tionens’ politiske medbestemmelse. Her
er således snarere tale om forskellige
accentueringer af de samme elementer,
bestemt af forskellige funktionelle pla
ceringer inden for en polemisk kontekst,
end om væsensforskellige opfattelser.
Da Hertz senere, i grundlovsåret 1849,
kort lod en af figurerne i stykket Hun
drede Aar kommentere Stemninger og
Tilstande, søgte han da også at godtgøre,
at bogen grundlæggende havde været i
overensstemmelse med den konstitutio
nelle ånd.78

Kritik af publikum som
fremmedgørende magt
Den moderne samfundsmæssige frem
medhed og fremmedgørelse fremstilles
desuden gennem bogens betragtninger
over nye orienteringer mod publikum,
dvs. både avislæsere, teaterpublikum og
den politiske offentlighed.79Ved at lægge
både teater og politik an på publikums
umiddelbare hyldest fremmes middel
mådighed og en leflen for ureflekterede
holdninger - ”til Bedste for de Umyn
dige”.80
I det moderne politiske liv ophører
individet med at være dannet og kritisk
tænkende. Det fremmedgøres, mister
autenticitet og virkelig individualitet,

idet det underkastes de andre som en
fremmed, abstrakt autoritet.
I en diskussion om det moderne skue
spilpublikum og dets støjende hyldest til
skuespillerne anfører Harriet og Trans
latøren, at en sådan heftig applaus nok
hører hjemme i syden, men ikke passer
til dansk temperament. Dette moderne
publikumsforholds karakter af fremmed
gjort, middelmådig pøbelmagt, hvori in
dividets bedømmelse suspenderes til for
del for en abstrakt kollektivitets magt,
illustrerer Hertz ved at lade den plumpe
og naive middagsgæst, hr. Jørgensen,
højlydt erklære, at ingen skal forhindre
ham i at hylde med, og at han gladelig
vil være den første til at hylde, når blot
nogle andre vil fortælle ham, hvornår
han skal begynde.81
Den samme fremmedgørende under
kastelse af individet under en abstrakt,
middelmådig magt gør sig gældende i
de politiske aviser, taler, banketter og
fester, hvor partiskel viser sig tydeligt.
Translatøren bemærker, at sådanne må
ske nok hører hjemme i England, hvor
enhver kender et bestemt partis hele
program. I Danmark, hvor sådanne træk
er fremmede, risikerer politiske forsam
linger imidlertid at komme til at styre
menneskene, frem for at blive styret af
dem.82
I moderne oppositionspolitik sidestil
les de politiske anliggender om statens
vel således med et popularitetshungren
de underholdningsskuespil. I begge til
fælde er skinnet —den tomme form, ikke
indholdet —blevet det centrale: Moderne
politiske talere og skribenter vil ifølge
Translatøren ikke nøjes med at være op
ponenter, ”de ville ogsaa synes at være
det”.83
Det abstrakte magtforhold, der her
sker over den enkelte i publikum, i
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massen eller i flokken, lader sig dog for
Translatøren ikke forklare som en envejsrelation. Den abstrakte magt her
sker også over taleren og skribenten,
der må underkaste sig popularitetens
konventioner for at opnå den tilsigtede
hyldest. Mod en frisindet middagsgæsts
argument om, at de liberale anførere vi
ser mod ved at træde op mod regeringen,
anfører Translatøren, at det ville være
langt modigere at stille op med upopu
lære holdninger for at imødegå ”den libe
rale Svindel”.84
Ved at berøre spørgsmålet om mod
peger Translatøren også som den eneste
af Hertz’ figurer på en udvej fra forfalds
tilstanden: Man må ’samle sig enkeltvis’
og ’styrke sig i enrum’, frem for i flokken,
ligesom man må ’sky lejlighed til ekstre
mer’.85 Udvejen er således, at individet
ved at isolere sig fra de moderne mas
sebevægelser sætter sig som selvstæn
digt handlende subjekt ved at trodse det
fremmedgørende publikumsforhold.
Denne sociale forklaring af individets
fremmedgørelse i det moderne masse
samfund, i ’publikum’ som et atomise
rende fællesskab, udtrykker en kritik af
det moderne publikum og den offentlige
mening, som blev udbredt på europæisk
plan i takt med dettes opståen.86 Hertz
knytter dog her an til mere specifikke
kritiske analyser af det moderne pub
likumsfænomen, som i samtiden blev
udtrykt hos både Heiberg og Kierke
gaard. Heiberg revurderede fra midten
af 1830’erne og frem til begyndelsen
af 1840’erne sin oprindelige optimisti
ske vurdering af publikums mulighe
der for at dannes til myndige individer
med evne til at reflektere selvstændigt i
overensstemmelse med fornuften og den
gode smag. I sin kritik af den liberale op
position allerede i 1834 bemærkede han,
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at den politiske debat havde overtaget
det fænomen, som han i tidligere littera
turkritiske diskussioner havde betegnet
’litterær fanatisme’, dvs. det at et litte
ræ rt produkt ville blive accepteret som
godt pga. afsenderen eller budskabet,
også selv om indholdet var ringe. Der
ved fremstod hverken helhed eller dele,
hverken stat eller individ, men kun et
’aggregat’ af atomer, der hver især måtte
lægge sig efter det ’populære’.87 Otte år
senere generaliserede han dette til en
redefinition af ’publikum’ som ”den uor
ganiske, Intet repræsenterende, følgelig
foragtelige Masse”, hvori der hverken
var virkelige personligheder eller virke
ligt fællesskab, men kun ”det Egoistiske,
det isolerede Individ”, der kun kunne
erkende det individuelle og derfor endte
”i det atomistiske Individs intethed og
Mangel paa Berettigelse”.88 For Heiberg
stod dette i modsætning til begrebet
’folk’, der betegnede et virkeligt organisk
fællesskab.
Heibergs betragtninger synes at
have inspireret Kierkegaards kritik i
1835 af den moderne liberale politise
rings abstrakte karakter. Kierkegaard
understregede i den forbindelse, at den
liberale journalistik i denne proces "ikke
har været saa aktiv, som man maaskee
er tilbøielig til at troe”.89 Først i 1846 ud
foldede Kierkegaard dette i mere syste
matisk skriftlig form, idet han ligesom
Heiberg betegnede de moderne begreber
om ’publikum’ og ’offentlig mening’ som
betegnelser for det ”abstrakte Hele”, en
”abstrakt Magt”, der reelt var et ”In
tet”, et ”Phantom”, fordi det reducerede
individerne til atomer uden indbyrdes
forbindelse, til ”uvirkelige Enkelte, som
aldrig forenes eller kunne forenes i no
gen Situationens eller Organisationens
Samtidighed”.90 Det moderne publikum
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eller den offentlige mening betegnede
derved ”Abstraktionens Seier over Indi
viderne”.91
Der udviklede sig dog en afgørende
forskel mellem Heiberg og Kierkegaard,
når det gjaldt udvejen fra denne elendig
hed. Heiberg så den eneste mulige ud
vej i en ”politisk Regeneration”, dvs. en
filosofisk ophævelse af politiseringen til
en ”ny og høiere Form” gennem det mo
derne publikums filosofiske dannelse.921
begyndelsen havde han ganske vist væ
ret markant optimistisk og kunne endnu
i 1836 drille de liberale i Fædrelandet
ved at fremstille sit blad Kjøbenhavns
flyvende Post som udtryk for ”den sande
offentlige Mening”.93 Gradvist mistede
han dog troen på dette projekt og indstil
lede fra midten af 1840’erne stort set sin
skriftlige produktion.94 I Kierkegaards
skrifter fra 1840’erne og frem begyndte
udvejen derimod ikke med kollektivets
opdragelse, men med individet og dets
mod, baseret i troen. Fra den ’nivelleren
de’ modernitet med dens forfald i det en
delige kunne den enkelte kun undslippe
ved ”Religieusitetens begeistrede Spring
(...), som kaster En i det Eviges Favn.”95
Hertz’ gengivelse af Translatørens
overvejelser udtrykker denne heibergskkierkegaardske komplekse analyse af et
fremmedgørende forhold. Hertz selv syn
tes dog tilbøjelig til at forenkle analysen
af den liberale politisering til et enkelt
individs gemene handlinger, nemlig Kjøbenhavnspostens redaktør, A.P. Liunges
uforskammetheder. Denne tilkendelse
af en uhyre magt til et enkelt konkret
individ stred mod de analyser, Transla
tøren citeres for.96 Når denne modsigelse
kunne optræde så åbenlyst utilsigtet i
værket, vidnede det om Hertz’ uafklare
de forhold til de teoretiske og filosofiske
forudsætninger for det, han refererede.

Idet han samtidig manglede ikke kun
Kierkegaards tillid til det handlende,
troende individs spring som en udvej,
men også Heibergs filosofiske grundlag
for at postulere et højere alternativ, var
det naturligt, at han måtte ende med at
resignere over for politikken og også i
denne henseende nærme sig den ældre
digterskoles position.
Sigende nok forholdt den liberale po
litiske presse sig ikke til disse aspekter
af politiseringskritikken i Stemninger
og Tilstande, men betragtede tværtimod
bogens kritik af pressen som et ekko af
trykkefrihedsdebatten, der havde været
på sit højeste i 1834-35.97 Fædrelandets
anmelder, der bemærkede, at en mere
passende titel for bogen ville have væ
ret ’forstemninger og stilstande’, forstod
Hertz i forlængelse af konservative an
greb på trykkefriheden. Heroverfor for
svarede den liberale skribent den moder
ne journalistik ved at påpege, at trykke
friheden ikke havde styrket grundlaget
for bagvaskelser, men tværtimod havde
betydet, at enhver nu kunne imødegå
anklagende rygter offentligt, hvorimod
hoben tidligere havde anset ethvert ryg
te for sandt.98 Hertz havde ganske vist
ikke angrebet trykkefriheden eller kræ
vet den indskrænket, men at udlægge
hans standpunkt sådan var alligevel
nærliggende for et politisk blad, dels på
grund af 1830’ernes afgørende kampe
om trykkefriheden, dels fordi spørgsmå
let om trykkefrihedens vilkår lå inden
for det politiske spektrum, som udgjorde
Fædrelandets mentale og begrebslige
landkort. En imødegåelse af Heibergs
publikumskritik fra 1842 ud fra et li
beralt standpunkt blev dog senere ud
trykt hos litteraten Grimur Thomsen,
der imod Heiberg tog udgangspunkt i en
ideal beskrivelse af publikum som ud179
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tryk for tidsånden og hævdede, at langt
størstedelen af det virkelige, empiriske
publikum forbandt sig organisk med
dette ideal." Mens Heiberg således så en
større og større afstand mellem ideal og
empirisk virkelighed i takt med politise
ringen, forsvarede Thomsen politiserin
gens publikum som en organisk helhed.

Poesiens politisering og det
poetisk antipolitiske standpunkt
Et af de væsentligste ofre for politiserin
gen var ifølge mange iagttagere poesien,
der i stigende omfang også blev præget
af liberale politiske hensyn. Det mest
markante forbillede for en sådan politisk
engageret litteratur var tyske poeter
som Heinrich Heine, Ludwig Börne og
’det unge Tysklands’ digtere som Karl
Gutzkow, der allerede i 1832 manifestagtigt havde proklameret: ”Nødvendig
heden af vor litteraturs politisering er
uomtvistelig.”100 Denne udvikling måtte
nødvendigvis mødes med forfærdelse i
de kredse, der anså poesiens forbindelse
til det evige for noget, der måtte hæves
højt over endelige sfærer som politikken.
Digtere af den ældre skole beklagede som
nævnt også tidens politisering.101 Derfor
var det nærliggende for samtidige at se
Stemninger og Tilstande som et forsvar
for poesiens frihed for politiseringen.1021
denne henseende rummede bogen dog en
indre modsætning mellem sin kritik af
politiseringen og sin brug af en skønlit
terær form til et politisk indlæg mod de
liberale. Anmelderen i Tidsskrift for Lit
teratur og Kritik udlagde med sympati
bogens standpunkt som en støtte til den
politiske opvågnen, men en kritik af den
overdrevne politisering.103Mere ligefremt
kom modsætningen til udtryk i en efter
alt at dømme uoverlagt indre modsigelse
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i Tivoli-grundlægeren Georg Carstensens blad Portefeuillens anmeldelse. På
den ene side vendte dette blad sig skarpt
imod poesiens politisering: ”Communeanliggender og Finantser, Vandvæsen og
Vandskat” var ikke emner for poesien:
”Poesien er ingen Terne, der kan tages
i Tjeneste af Politiken, og versificerede
Kjøbenhavnspost-Artikler ere langt fra at
være Poesie.”104
Bladet forbandt med andre ord med
nødvendighed poesien med noget skønt,
med harmoni- og idyldyrkelse. På den
anden side gjaldt det dog, at
”Digteren, ligesaavel som enhver an
den Statsborger, kan benytte sit Talent
og sin Dygtighed til at virke ind paa den
offentlige Mening, til at modvirke skjæve
Anskuelser og fjerne den Eensidighed,
som saa let indsniger sig, hvor høirøstet
Partiskhed udelukkende fører Ordet, ”æ5
Dette var ifølge Portefeuillens anmel
der netop, hvad Hertz havde gjort.
Den oplagte konklusion af dette - at
politiseringen kunne berettiges som
gavnlig for almenånden og frikendes for
partiånd, når blot den gik imod de libe
rales partiånd —vandt dog ikke alle kriti
keres tilslutning. I private kommentarer
til Stemninger og Tilstande udtrykte B.S.
Ingemann en mere konsekvent modvilje
mod litteraturens politisering overhove
det:
”Oppositionen med Kjøbenhavnsposten saae jeg hellere i et periodisk Blad,
end i en Novelle, og man fristes til at troe,
at et Par Nummere af ”Dagen” ved en
Feiltagelse ere komne ind i Manuscriptet.’™6
Ifølge Ingemann var en stor del af
lærerne ved Sorø Akademi af samme op
fattelse, ikke mindst Carsten Hauch. Al
ligevel valgte Ingemann ligesom disse at
undlade at formulere sin kritik af dette
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antiliberale skrift offentligt, ifølge ham
selv fordi han nødig ville fremstå som ”en
gnaven Kriticus” eller ”forstyrre nogen
Forfatters eller Læsers Fornøielse”.107
Hvad Ingemann mest konsekvent ud
trykte, var et forsvar for poesiens auto
nomi imod forsøg på at fremmedgøre
den fra dens væsen ved at indordne den
under andre interesser. Dette gjaldt for
mange af dem ikke kun poesiens politi
sering, men også f.eks. Heibergs forsøg
på at udvikle en ’spekulativ poesi’, dvs.
at forene poesi og filosofi med henblik på
at skabe forbindelse mellem det endelige
og det uendelige.108 Et af de mest syste
matiske forsvar for poesiens autonomi
blev formuleret i 1846 af den unge Johan
Grundtvig, der rubricerede forsøg på at
gøre poesien til middel for politiske, re
ligiøse eller filosofiske budskaber, som
’falsk poesi’.109
Idet Kjøbenhavnsposten tog Portefeuillens kommentarer op til grundigere
diskussion, konfronteredes skønheds
idealerne for poesien med en fordring
om en samfundsengageret digtning. For
Kjøbenhavnspostens skribent måtte den
sande digtning vise en klar ”Erkjendelse
af sin Tid”.110 Dette indebar en fordøm
melse af den sociale og økonomiske ulig
hed:
”Kampen for Menneskehedens Ud
vikling og Fremskridt er for den sande
Digter Tidens Grund-Tendents (...). Den
sande Digter er en Seer, den blot studerte
Æsthetiker en Professionist. ’411
Kjøbenhavns Morgenblad ville deri
mod - mere pragmatisk - hverken fordre
eller afvise politisk digtning som sådan,
men kritiserede bogens politiske afsnit
for at lide under ukendskab til sådanne
forhold, til skade for bogens poetiske
form.112Ved at give luft for et partisk an
greb på de liberale gennem den fiktive,

blot refererende figur Thomsen ofrede
Hertz ifølge denne anmelder ikke alene
fordringen om ”objective Sandhed”, men
også det krav om ærlighed og åbenhed,
der måtte stilles til den digter, der ville
vælge politisk side.113 Selv forholdt Hertz
sig ikke offentligt til debatten om Stem
ninger og Tilstande, men karakterisere
de den privat som ’intetsigende’ og ’løgn
agtig’.114
Da debatten om litteraturens sociale
engagement fortsatte i de følgende år i
tilknytning til hans senere skrifter, gav
han dog sit besyv med. I 1841 klandrede
Fædrelandets anmelder hans digt ’Et
Eventyr i Dyrehaven’ for ”Mathed og
Slaphed og total Mangel paa phantasiefuld Spændkraft”. Denne mangel var
skuffende i ”vor Tid, da Samfundets
Kræfter er i Røre, og da den stærke Be
vægelse tvinger de meest modsatte og
eensidige Anskuelser og Individualiteter
at træde frem med en skarp Bestemthed
og uforbeholden Uforsagthed” - den tid,
hvori Hertz tidligere havde ’draget sit
sværd’.115
Hertz manglede med andre ord den
orientering mod samfundsmæssige og
kulturelle konfliktpunkter, som for den
liberale politiske presse måtte karakte
risere den sande poesi.
Hertz så heri endnu et angreb på
Stemninger og Tilstande og forsvarede
dens budskab i en pjece med den fornær
mende titel: Om den bøotiske Criticus i
”Fædrelandet”.
”Saa lidet jeg i denne Bog erklærede
mig mod de Mænd, der, ledede af en god
Aand, stred for Reformer i meget af det
Bestaaende, saa heftig tog jeg til Orde
med den netop for Reformernes Frem
me fordærvelige Aand og Stemning, jeg
sporede i vore ultralibérale Bevægelser.
Dette var min Oppositions Kjerne; hertil
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reducerede sig hvert Ord, jeg havde ned
skrevet. ”116
Fædrelandets anmelder bedyrede
derpå ganske vist ”paa det Alvorligste”,
at hans kritik ikke havde været politisk
ansporet.117Diskussionen viste dog, at de
politiske associationer var særdeles nær
liggende på alle sider. Hvis den angive
ligt upolitiske anmeldelse i Fædrelandet
var ment som et ironisk bagholdsangreb
på Hertz og andre kritikere af den mo
derne politisering, så var det i hvert fald
lykkedes for den politiske presse at få
politiseringskritikeren til at træde frem
som den politisk aggressive.118
Som det er fremgået, kan Hertz’ ’mat
hed’ anno 1841 dog allerede findes som
centralt motiv i Stemninger og Tilstande,
et motiv der må ses som en signifikant
modsætning til bogens politiske funk
tion. I det mindste i denne henseende var
Hertz’ intervention i og mod det moderne
politiske liv således fra først til sidst en
kontemplativt resignerende position,
snarere end noget handlekraftigt eller
viljestærkt indlæg for et alternativ.
I betragtning af dette resignerende
element i kritikken af den liberale politi
sering er det slående at bemærke Hertz’
senere accept, ikke kun af politiseringen,
men også af den frie forfatning.119 I sit
tilbageblik fra 1859 over dansk poesi si
den 1814 forsvarede han fortsat de tid
lige års digtning imod nationalliberale
angreb på den som ligegyldig sentimen
talitet.
Hans udgangspunkt for forsvaret var
imidlertid ændret til det stik modsatte
siden Stemninger og Tilstande. Ifølge
Hertz anno 1859 erkendte alle, at:
"...den frie forfatning har bragt os
uskatteerlige Goder, at ved den uendelig
Meget er vakt til Liv, at den er et Værn om
vore dyrebareste Rettigheder, og at den har
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udviklet Evner og udbredt Ideer, der før
slumrede'.
Denne modenhed i politiseringens pe
riode, fortsatte han, skyldtes imidlertid
for en stor del den tidlige ’æstetiske’ pe
riode, der havde udviklet ”et stærkt kri
tisk Element, en Oppositions-Aand, der
idelig var parat til Modstand”.120 Mens
han således i 1839 havde angrebet den
politiske samtid for at undergrave resul
taterne af den poetiske tid, så forsvarede
han her tyve år senere den poetiske tid,
fordi den havde lagt grunden til den po
litiske. Det element af forfaldshistorie,
som lå i hans tidlige kritik af den moder
ne politisering, var blevet ændret til en
fremskridtshistorie - men på en måde,
hvor han atter affandt sig med de aktu
elt gældende politiske styrkeforhold.

Mellem politik og antipolitik
Hertz’ Stemninger og Tilstande og dele
af debatten viste dermed en række in
dre modsætninger, hvoraf mange kan
betragtes som symptomatiske for de
samfundsmæssige processer, som den
skildrede.
I nogle henseender var den et politisk
indlæg. Den traditionelle associering af
bogens politiske budskab med et konser
vativt standpunkt kan dog ikke godtages
uden nuancering og forbehold. Bogen
talte således ikke for ’stilstand’, sådan
som Fædrelandet drillende-polemisk
hævdede, men anerkendte eksplicit be
hovet for at udvikle Danmark ad ’liberal’
vej. Den betonede dog imod den liberale
opposition behovet for at forankre en
sådan udvikling i bestående ’nationale’
traditioner. De liberale reformfortalere
i 1839-40 anerkendte ganske vist også
dette behov, men lagde større vægt på
at se det nationale som et led i en bre-
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dere, over- eller tværnational civilisa
tionsudvikling, mens de udtrykkeligt
lagde afstand til ’nationalforfængelige’
synspunkter. Forskellen mellem Hertz’
budskab og de liberale reformtilhængere
var dermed ikke absolut, men snarere
et spørgsmål om vægtning af de enkelte
elementer i den ideologiske helhed og i
vigtige betydningsnuancer inden for cen
trale politiske begreber.
Det var hermed signifikant, at der
ikke udtrykkeligt blev udviklet noget
konservativt ideologisk alternativ til de
liberale: At udvikle et sådant var ikke
hensigten for forfatteren eller det virke
lige miljø af skribenter og tænkere, som
lå bag bogens politiske udsagn. Derimod
var det vanskeligt at undgå, at bogens
kritik af den liberale bevægelse i de na
tionale traditioners navn gav den rollen
som konservativt manifest inden for da
tidens politisk polariserede debatland
skab. Denne rolle var dog funktionelt
og relationelt bestemt, snarere end et
udslag af forfatterens hensigt, der især
var at præsentere et ikke-partisk eller
overpartisk alternativ til den fremmedgørende politiske partidannelse.
Dette overpartiske ideal udsprang af
de elementer af bogens kritik, som fra en
position uden for det politiske felt i dets
specifikt moderne, snævre, institutio
naliserede forstand leverede en grund
læggende kritik af dette felt som fremmedgørende for menneskelige individer.
Denne kritik sammenfattede nogle af de
kritiske analyser, der var blevet udviklet
i det heibergske miljø i løbet af 1830’erne
som reaktion på politiseringen. Dette
udtrykte med andre ord et antipolitisk
standpunkt til forsvar for ’ånden’, kun
stens autonomi og de organiske princip
per. Bogens antipolitiske aspekter stod
dog i modsætning til dens karakter af

indrepolitisk intervention.
Ligeledes stod både den politiske og
den antipolitiske intervention, som lå i
bogens tidsskildring og dens funktion in
den for tidens politiserede offentlighed,
i et paradoksalt forhold til den afmagts
følelse og resignation over for den libe
rale opposition og det politiske liv, som
kom til udtryk både hos Thomsen selv og
i Hertz’ stilling til det politiske. Den re
signation, der bragte ham nærmere den
ældre digterskoles indstilling til politise
ringen, hang sammen med en manglende
forestilling om en udvej. Ganske vist del
te Hertz tidens karakteristiske organis
meideal og dens dyrkelse af et platonisk
begreb om idé i modsætning til fænome
nal, timelig virkelighed. Til forskel fra
Heiberg og Kierkegaard udviklede han
imidlertid ikke et bevidst eller gennemreflekteret forhold til filosofien. Så hvor
det idealistiske udsyn hos Heiberg blev
udviklet i hegeliansk retning og dannede
grundlag for et fremtidsperspektiv om
en filosofisk ophævelse af politik, dvs. en
genforening af politiseringen med evig
heden gennem dannelse af det timelige
publikum, og hvor Søren Kierkegaard
som alternativ til denne filosofidyrkelse
dyrkede den enkeltes trosspring som en
undsigelse af det uautentiske fællesskab,
så havde Hertz intet at sætte i stedet for
den moderne politik, han følte ubehag
ved. Derfor forekom hans senere accept
af denne politisering da også som et nær
mest logisk resultat af hans resignation.
Henrik Hertz kan således langt
fra betegnes som politiseringskritik
kens største tænker. Hans resignation
og tilpasning til det nye var imidlertid
sandsynligvis mere repræsentativ for
datidens politiseringsmodvilje end f.eks.
Kierkegaards vedholdende kritik. Derfor
kan denne analyse af hans værk og dets
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heterogene indhold nok også i mindst
lige så høj grad som f.eks. nærlæsninger
af Kierkegaard bidrage til at sætte dati
dens politiseringskritikker på dagsorde-

nen som led i en historisering af de kate
gorier, hvormed vi forstår og analyserer
rødderne til moderne politikforståelser.
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Skadedyr, landbrug og naturens kredsløb
i 1800-tallets Danmark
Anne Katrine Gjerløff

Fortid og Nutid, september 2009, s. 189-210.
1800-tallets populære manualer til bekæmpelsen af møl, mus, larver og biller giver et
broget billede af, hvilke irritationsmomenter og skadevirkninger naturen kunne give
mennesket. Skadedyr i husholdningen var dog intet imod de skadedyr - især insekter
som f.eks. oldenborrer - der med mellemrum kunne ødelægge landbrugs- og skov
brugsproduktionen. Mod disse skader krævedes andre midler end husråd, og om
kring 1860 talte flere videnskabsmænd og landbrugere for, at skadedyrenes naturlige
fjender burde drages ind i kampen og fredes som landbrugets venner. Denne artikel
analyserer periodens opfattelse af skadelige og nyttige dyr inden for landbrug og jagt,
og giver en perspektivering af emnet i forhold til udviklingen af den biologiske tanke
om naturens kredsløb og de tidligste danske naturfredningsbestræbelser.
Anne Katrine Gjerløff, f. 1974, er ph.d. i historie, og er 2007-2010 post.doc. på Kø
benhavns Universitet med projektet ”1 løvebur og svinesti - dyrs funktioner og ret
tigheder i Danmark 1850’erne-1920’erne”. Anne Katrine Gjerløff har bl.a. redigeret
Den Jyske Historikers temanummer Folk og Fæ - mennesker og dyr i historien 2009
og skrevet flere artikler om dyrehistorie. Fra 2010 er Anne Katrine Gjerløff tilknyttet
projektet ”Dansk skolehistorie” på Danmarks Pædagogiske Universitet. Herværende
artikel er en udvidet udgave af et paper præsenteret på 1st World Conference on
Environmental History i København 2009.

Kryb i historien
Som en kvist på kultur- og socialhisto
riens forgrenede stamme er dyrehistorie
de sidste årtier blevet konsolideret som
et forskningsfelt med nye perspektiver
på traditionelle historiske emnefelter. I
en international kontekst er dyrehisto
rie knyttet til det tværvidenskabelige
felt Animal Studies, der ofte har en kul
turkritisk og dyreetisk dagsorden.1 Pa
rallelt med den politiske/etiske debat,
som feltet rummer, er der også udviklet
en dyrehistorie, der bygger på inspira
tion fra videnskabshistorie, new cultural
history og antropologisk teori, og som

udgør et lille solidt felt inden for den in
ternationale historieforskning.2 Blandt
tidlige og traditionsdefinerede værker
er Keith Thomas Man and the Natural
World og Harriet Ritvos værker, særligt
The Animal Estate.3 Senest er udgivet
6-bindsværket A Cultural History of
Animals, hvor dyrehistoriens aktuelle
problemstillinger og dominerende emne
felter præsenteres af en række af feltets
forskere.4
Kendetegnende ved dyrehistorien er,
at nok er dyrene ofte udgangs- og om
drejningspunkt, men historierne skrives
ikke for nødvendigvis at blive klogere på
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Fig. 1. Planche fra storværket Zoologica Danica om Danmarks fauna som J. C.Shiødte var
medforfatter til. Planchen 'Pattedyr / ”viser et udvalg a f de insektædere som tanken om de nyt
tige dyr var med til at rehabilitere. J.C. Schiødte og H.J. Hansen: Zoologica Danica, 1878-92.
Trykt med tilladelse fra Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek.
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dyrene, men på menneskene. En analyse
af dyrs og menneskers relationer eller
menneskers repræsentationer af dyr er
ikke nødvendigvis et politisk projekt,
men også en ny vinkel til at berige den
bredere kultur-, social- og videnshisto
rie.
Denne artikel udspringer af et forsk
ningsprojekt om dyrs funktioner og ret
tigheder i Danmark ca. 1850-1920. Pro
jektet havde til formål at afprøve dyre
historiens potentiale i dansk historie og
blev derfor udformet som en række case
studier af bl.a. kvægavl, zoologisk have,
dyreværnsbevægelsen og slagterier. Må
let var at analysere sfærer, hvor dyr og
menneskers relationer udspillede sig på
vidt forskellig vis og med vidt forskellige
kategorier af dyr: Landbrugsdyr, eksoti
ske dyr, forsøgsdyr, kæledyr.
En kategori af dyr var vanskeligere
både at afgrænse og finde kilder til, nem
lig de hjemlige vilde dyr; de dyr der fær
dedes i det danske landskab, den dan
ske fauna. Det syntes oplagt at definere
denne gruppe af dyr som de ukontrollerede, uovervågede eller frie/vilde dyr,
men kilderne viste, at de ikke på nogen
måde blev overset eller undervurderet.
Den vilde fauna blev observeret, beskre
vet, undersøgt, forbrugt og bekæmpet på
adskillige måder. Denne artikel er dels
historien om, hvordan en del af den dan
ske fauna ændrede status fra skadedyr
til nyttedyr, dels et eksempel på, hvorle
des et relativt perifert emne kan sættes
i forbindelse med og perspektivere bre
dere spørgsmål i dansk videnskabs- og
landbrugshistorie.
Udgangspunktet er trykte manualer
for skadedyrsbekæmpelse fra 1800-tallets midte. Af disse fremgår en ny opfat
telse af skadedyr, der opstod i slutningen
af 1850’erne i kølvandet på oldenborrers

angreb på agerbrugets afgrøder. Dertil
kommer en række bogudgivelser, der fo
kuserede på at bruge naturens kredsløb
til landbrugets egen fordel. Manualernes
argumenter gik igen i 1800-tallets sidste
årtier, dels i jagtmodstanderes agitation,
dels i den gryende naturfredningsbevæ
gelses ideologi. Spørgsmålet er, om der
kan trækkes en rød tråd fra den voksen
de landbrugsindustris økonomiske inci
tamenter til den økologiske videnskab og
naturfredningsbevægelsen ved at følge
opfattelsen af skadedyr og deres plads i
naturen og kulturen.

Stegt vaskesvamp og rådne krebs
I Keith Thomas Man and The Natural
World fremsættes tesen, at menneskets
stigende grad af kontrol og dominans af
den vilde natur - dyr såvel som landskab
- i løbet af det 18. og det 19.århundrede
mindskede frygten for det vilde og dets
fauna og tillod en sentimentalisering og
romantisering af dyr og natur. Samtidig
konkluderede Thomas, at den parallelle
udvikling af nære følelser og stedse mere
kontrol og udnyttelse af dyr lagde grun
den til et markant dilemma:
“How to reconcile the physical require
ments of civilization with the new feelings
and values which that same civilization
had generated (...) an increasingly senti
mental view of animals as pets and ob
jects of contemplation would jostle uneas
ily alongside the harsh facts of a world in
which the elimination of 'pests' and the
breeding of animals for slaughter grew
everyday more efficient”?
Dette dilemma mellem gode dyr, der
skulle beskyttes, og onde dyr, der skulle
forfølges, er udgangspunktet for den føl
gende analyse af 1800-tallets skadedyrs
manualer.
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Fig. 2. Formidling a f ideen om visse dyrs nytte og plads i naturen foregik også i skolerne. Der findes adskillige
anskuelsestavler der viser både skadedyrs og nyttedyrs udseende, stadier, levesteder og formering. Denne tav
le stammer fra Sverige, men er, sammen med en række tilsvarende, også blevet brugt i danske skoler omkring
1900. Den viser muldvarpens gange under jorden og pindsvinet som fjende a f skadedyr. Tavlen er hentet fra
projektet ”De gamle undervisningsplansjene” ved Senter for pedagogiske tekster, Høgskolen i Vestfold, på
http://wivw-lu.hive.no/plansjer. På denne side findes en række andre eksempler på lignende tavler.

192

Dine fjenders fjende

Mange af manualerne var oversættel
ser eller bearbejdninger af udenlandske
—især tyske - værker, og eksistensen
af fælles forlæg og indbyrdes inspira
tion og afskrift er tydelig. I denne sam
menhæng er udvalgt fire manualer (der
desuden findes i flere udgaver), nem
lig H.C. Lunds Udvalg af de bedste og
sikkreste Midler til at fordrive Rotter,
Muus, Muldvarper, Spurve, Sengetæger
(Væggeluus), Møl, Larver, Snegle, Fluer,
Hvepser, Myg, Midder, Jordlopper, My
rer, Bladluus, Kornorme og andre for
Mennesker og Dyr besværlige og skadeli
ge Insekter, 1. udg. 1829, Rasmus Storms
Samling af prøvede og paalidelige Mid
ler til at fange, fordrive og ødelægge 21
Arter Utøi, saasom Rotter, Markmus,
Skruptusser, Fiirbeen, Kjælderorme,
Væggelus, Lopper, Luus paa Mennesker
og Kreaturer, Bladluus, Træorme, Meelog Ostemider, Snegle, Myrer, Fluer, Myg,
Faarekyllinger, Hvepser, og Gedehamse,
Møli, Kaalorme, osv. fra 1843, oversat
fra et tysk værk, der formentlig også er
forlæg for den anonymt udgivne Paali
delige, paa 30 Aars Erfaringer grundede
Anviisninger til at fordrive eller udrydde
Rotter, Muus, Væggeluus osv. fra 1859
og J.P.S. Hansens Maaden at fordrive og
dræbe alle Slags Utøi indeholdende en
Samling af de sikkreste Midler til at øde
lægge Rotter, Muus, Frøer, Fiirben, Træluus, Myrer, Snegle, Træorme, Meel- og
Ostemidder, Bladluus, Fluer, Myg, Fa
arekyllinger, Vesper [sic] og Gedehamse,
Møl, Larver og Ørentvister fra 1831.
Manualernes titler præsenterer dem
som omfattende og effektive til ska
dedyrsbekæmpelse af enhver art. De
konkrete råd omfatter både mekaniske
fælder, kemiske/urtemedicinske midler
og en række andre måder at bekæmpe
og udrydde skadedyr på. Målgruppen er

tilsyneladende primært landhusholdnin
ger, idet både utøj på husdyr og i afgrøder
behandles udførligt, men der findes også
en mængde råd der har været relevante
for enhver form for husstand. Nogle råd
er komplicerede giftblandinger med de
taljerede opskrifter, andre er af praktisk
karakter, f.eks. at sætte vand til mus,
der spiser papir af tørst.6Anbefalingerne
kan forekomme pudsige såsom forslaget
om at skabe lufttilstrømning fra lokum
met til klædeskabet, hvilket virker mod
møl. Den duft, der gives overtøjet ved
samme lejlighed, regnes åbenbart for en
mindre gene.7
Mod slutningen af 1800-tallet findes
værker forfattet af såkaldte kammerjæ
gere (professionelle skadedyrsbekæmpere), og det er tydeligt, at kemiske be
kæmpelsesmidler præsenteres som mo
derne og mere effektive måder at blive
skadedyrene kvit på.8 Den kemiske og
veterinære videnskab tilbød i stigende
grad midler, der ikke kunne tilberedes i
husholdningen, og som blev systematisk
afprøvet via dyreforsøg og i praksis. Et
eksempel er rottegiften Ratin, der blev
udviklet i årene omkring 1900 med dyre
forsøg og afprøvning på større landbrug
og siden averteret hyppigt i populære
magasiner.9 Et sådant produkt fik med
den videnskabelige autoritet og den ef
fektive markedsføring med tiden større
udbredelse end mere omstændelige og
folketrosbaserede metoder.
I en række af de ældre husråd fin
des dog også brug af forskellige kemiske
substanser, der kunne købes på apote
ket, f.eks. arsenik der i vid udstrækning
blev brugt til at vaske kvæg med som
middel mod utøj,10 planten hundetunge
og det såkaldte krageøjne —nux vomica
eller bræknødder - et strykninholdigt
bær, der kunne bruges til at forgifte
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gnavere.11 I slutningen af 1800-tallet be
nyttede mange sig formentlig stadig af
traditionelle husråd, men der var sket
en professionalisering af skadedyrsbe
kæmpelsen, og der er næppe tvivl om, at
det for mange var lettere at få dyrlægen
til at ordinere arsenikvaskning end at
blande fedt fra vilde katte med malurt og
loppefrø og koge det sammen til grønlig
salve, der kunne smøres på hestene som
middel mod fluer, sådan som en manual
fra 1843 foreslår.12
Karakteren og omfanget af den ska
de som de forskellige dyr kunne påføre
mennesker og andre dyr, varierer meget.
Mus og rotter kunne æde afgrøder, lus
og lopper genere folk og fæ, møl kunne
rasere klæder og møbler, muldvarpe og
markmus mentes at ødelægge rødder og
æde såsæd i haver og marker, ligesom
myrer og snegle kunne gøre stor skade
i haver. Andre skader var mindre kon
krete, f.eks. overvintrende fårekyllin
gers generende piben ved kakkelovnen
og væmmelsen ved at have snegle i kæl
deren. Uanset skaden demonstrerede
bekæmpelsen både opfindsomhed og be
slutsomhed.
Et ofte nævnt middel mod mus er at
stege en vaskesvamp i smør og sætte det
ud som foder. Når musene derpå drik
ker vand, svulmer svampen op, og mu
sene dør af udspiling og forstoppelse. En
lignende smertefuld død kommer ved at
blande jernspåner og glasskår i hvede
dej, som musene spiser.13 En anden gen
ganger er en muldvarpefælde, der består
i en krukke, der sættes ned i jorden. Heri
anbringes en indfanget muldvarp, der
lokker andre til, hvorefter de falder ned
i krukken. En tilsvarende fælde anbefa
les til markmus: Ved hjælp af et såkaldt
musebor kan der laves dybe ligesidede
huller rundt om marken, hvori musene
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falder i og ”maa omkomme, dels af Hun
ger, dels af den Anstregelse, de gjøre
sig for at komme op, eller og anfalde de
deres Kammerater, der selv falde i Hul
let, og æde dem”.14 Et mere kuriøst råd
mod havens skadedyr er at lade en krebs
rådne i vand og derefter sprede vandet i
haven. Lugten skulle efter sigende holde
insekter og fugle væk - og de fleste andre
ubudne gæster må man formode. Endnu
mere lavpraktisk er det at lægge en skin
keknogle i haven, og når den er dækket
af myrer, bære den bort og dyppe den i
vand, så myrerne drukner.15
Det er bemærkelsesværdigt, at en
række af de råd, der nævnes i 1800-tallets skadedyrsmanualer - bl.a. muldvar
pefælden, krebsevandet og nux vomica kan genfindes helt tilbage til antikkens
værker om landbrug, og en del af rådene
går igen i både samtidig og ældre ska
dedyrslitteratur fra resten af Europa.16
Andre råd som kogende vand, kalk eller
salt mod snegle kendes endnu i dag af
enhver dræbersnegl-plaget haveejer.17
Læses manualerne med en intention
om at finde tegn på, hvilke dyr der op
fattes som onde og gode, er den første
kategori yderst let at få øje på. Visse
dyr omtales utvetydigt som skadedyr:
Rotter, mus, lus, lopper, snegle og in
sekter. Mere overraskede er det, at visse
dyr også omtales som mulige hjælpere i
menneskets kamp mod de skadevolden
de væsener. Katten som muse- og rot
tefænger er tilsyneladende så almen og
triviel, at den intetsteds nævnes, men i
Udvalg af de bedste og sikkreste Midler
til at fordrive Rotter, Muus, Muldvarpe,
Spurve [etc] fra 1829 foreslås at have en
stækket vibe eller ugle eller blot frøer i
haven til at mindske antallet af snegle.18
Biologisk skadedyrsbekæmpelse findes
også i flere af manualerne i forslaget
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om. at havemyrer kan bekæmpes ved at
bringe en koloni af skovmyrer til haven.
Skovmyrerne ville angiveligt udrydde
havemyrerne, men ikke skade haven.19
Et andet eksempel på brug af andre dyrs
appetit er J.P.S. Hansens råd om at fjer
ne husfluer ved ”Vipstjerte, Rødkjelker
og Meiser, som man lader løbe omkring i
Værelset”.20
En kategori af dyr - bl.a. spurve,
kragefugle og muldvarpe - regnes for
skadedyr på grund af deres skader på
planter og frø, men omtales også posi
tivt på grund af deres forkærlighed for
insekter, snegle og orme, der utvetydigt
anses for skadedyr.21 Der fandtes altså
en bevidsthed om, at visse dyr nok var
skadelige, men alligevel kunne udnyttes
til biologisk krigsførelse. I slutningen af
1850’erne kom der et særligt fokus på
netop de dyr, der fungerede som menne
skenes allierede i kampen mod skadedy
rene.

Oldenborren og dens fjender
Skadelige insekter og kornspisende gna
vere og fugle var en evigt tilstedevæ
rende gene for landbruget, og skadedyrs
manualerne gav også råd imod de dyr,
der angreb afgrøder og ligeledes truede
gartneri og skovbrug. Staten, landbrugs
foreninger og naturvidenskabsmænd
var derfor engagerede i at undersøge
skaderne og midlerne til at modstå dem,
ikke kun fra skadedyr, men også fra syg
domme, svampeangreb og parasitter, der
truede produktionen, udbyttet og i sidste
ende levestandarden. I det populærvi
denskabelige værk Danmarks Natur fra
1899 omtales landbrugets skadedyr (bl.a.
kartoffelbillen) som ”disse Kulturfjender,
[mod hvem] Menneskets til enhver Tid
maa staa rustet”.22

Som titlerne på de omtalte manualer
antyder, var der skadedyr nok at frygte,
men omkring 1860 kom der øget fokus
på en bestemt og yderst skadelig dyre
art: Oldenborren.23 Oldenborren er en
stor bille, der lægger æg i jorden, og hvis
relativt store larver efter udklækningen
kan anrette omfattende skader. I samti
den blev den omgærdet med udelukken
de negative følelser; den var et ”klodset,
ubehændigt og uintelligent Dyr”.24
Blandt de løsninger, man greb til for
at bekæmpe oldenborrerne, blev den mest
almindelige metode i løbet af 1800-tallets
sidste halvdel (og fra 1880’erne grundigt
registreret og myndighedsreguleret) op
samling af oldenborrelarverne fra oppløjet jord. Hertil kunne bruges enhver form
for arbejdskraft, og børn kunne endog få
fri fra skole for at deltage i oldenborreindsamling, oven i købet mod betaling
pr. skæppe.25
De indsamlede larver kunne brændes
eller endnu bedre koges for efterfølgende
at blive brugt som enten gødning eller
svinefoder. Efter sigende havde den hun
ger, som oldenborreangreb havde forår
saget i Tyskland også ført til forsøg med
oldenborresuppe, men resultatet skulle
være aldeles uappetitligt.26
I slutningen af 1850’erne var agerbru
get flere steder i Danmark blevet angre
bet af oldenborrer. Oldenborrer forekom
mer med vekslende intensitet på grund
lag af deres livscyklus, og 1857 havde
været et såkaldt ”flyveår”, og det danske
landbrug gik straks i aktion for at undgå
tilsvarende problemer i de kommende
år.
Møder med erfaringsudvekslinger
blev afholdt, og videnskabelige autorite
ter blev tilkaldt. Emnet var på program
met for den 7. danske landmandsforsam
ling i Haderslev i sommeren 1859, hvor
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Fig. 3 .1 1800-tallets zoologiske litteratur var opdelingen af dyr i skadelige og nyttige så markant, at de brug
tes som kategoriserende princip. I H. M. Schmidt-Göbel: Die schädlichen und nützlichen Insecten in Forst,
Feld und Garten, 1881, findes ud over tekstbindet en række løse plancher, der viser henholdsvis de skadelige
og de nyttige dyr. Tavle lb viser her et udvalg a f skadelige insekter. Det Biovidenskabelige fakultetsbibliotek,
Københavns Universitet, har på sin hjemmeside en række iveb-udstillinger med ældre biologiske billedværker,
hvor flere lignende tavler kan studeres.

forstmænd og godsejere kunne berette
om ødelæggelserne og drøfte, hvilke for
håndsregler man skulle tage.
Som det skal beskrives nedenfor, var
en af de forskere, der blev engageret i
oldenborreproblemet, entomolog og pro
fessor Schiødte, der bl.a. artsbestemte
de tilsendte skadedyr og samarbejdede
med sin elev Vilhelm Bergsøe, der i 1862
udgav den lille bog Oldenborrens Natur
historie, dens Udbredelse i Danmark og
Midlerne til dens Formindskelse. I både
denne bog, Schiødtes egne skrifter og
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landmændenes reaktioner er der et helt
gennemgående træk: Magtesløshed over
for menneskelig indgriben mod olden
borren og en bevidsthed om, at naturen
måske selv kunne løse problemet, hvis
den fik mulighed for det. Som amtmand,
grev Schulin udtalte til Landmandsmø
det i 1859:
”Man bør dog helst see at forebygge et
af Naturens Onder ved at tye til selve Na
turens Hjælpf...] man vil kunne finde en
god Hjælp hos vilde Dyr, især hos vilde
Fugle”.27
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Godsejeren Valentiner tilsluttede sig
synspunktet og meddelte, at hans fader
havde forbudt jagt på ræve på sine jorde,
eftersom disse rovdyr var oldenborrens
naturlige fjender.
I 1800-tallets sidste halvdel var det
ikke helt normalt, at grever og andre
godsejere talte for fredning af vildt,28
men tendensen er tydelig også i de føl
gende diskussioner på landmandsmødet:
I kampen mod fjenden gjaldt det om at
beskytte fjendernes fjender, også selvom
de ellers var yndet jagtbytte eller traditi
onelt var blevet set som skadedyr, f.eks.
kragefugle, muldvarpe og måger. I min
dre artikler og ved senere landmands
møder kommer samme holdning til syne,
bl.a. hos gartner Wendt, der i 1860 ad
vokerede for muldvarpens og rovfuglens
nytte til udryddelsen af oldenborrerne,
der ellers truede både asparges og jord
bærbede.29
Det er nøjagtig samme ræsonnement,
der ses i Schiødtes og Bergsøes skrifter,
men skylden for landbrugets problemer
lægges ikke udelukkende på skadedy
rene. Bergsøe påpeger, at det er den en
sidige landbrugsdrift, der gør mennesket
sårbart over for angreb og forrykker na
turens balance. Ligevægten i naturen vil
normalt sørge for, at dyr kun forekom
mer i det antal, som deres omgivelser
tillader dem, begrænset af fødemængde
og naturlige fjender - ”Planternes hem
melige Politi”3®Når landbruget både for
følger skadedyrenes naturlige fjender og
serverer maden for skadedyrene i form
af afgrøder, er det ikke overraskende, at
der opstår problemer. Bergsøe konklude
rer, at når man i århundreder har ”ført
en skadelig og ufornuftig Ødelæggelses
krig mod Oldenborrens Fjender iblandt
Pattedyrene og Fuglene, saa kan man
ikke undre sig over disse Insekters stedse

tiltagende Mængde”.31 Løsningen på oldenborreproblemet er simpel: Naturens
orden skal genoprettes. Muldvarpe, fla
germus, pindsvin, spidsmus, grævlin
ger, ræve, krager, måger, råger, alliker
m.fl. bør fredes ”saa meget som det staar
i menneskelig Magt og for det andet, saavidt muligt at lette dem i deres Jagt ef
ter Oldenborren”.32Oldenborreproblemet
skabte således en alliance mellem ønsket
om rationelt landbrug og udnyttelsen af
naturens indbyggede balance, der yder
ligere blev understreget i andre værker
fra samme periode.

Landmandens venner
I 1859 indeholdt 1. hefte af Tidsskrift for
Landøkonomi skriftet ”Til Forsvar for
nyttige Dyr” af professor og entomolog
J.C. Schiødte, og skriftet udkom siden
som selvstændig bog. Samme år udkom
en dansk udgave af den tyske naturfor
sker C.W.L. Glogers bog De nyttige Dyr
og deres Virksomhed til Utøiets Udryd
delse. Begge værker talte i lange og ind
trængende vendinger for, at rationelle
agerbrugere skulle gøre skadedyrenes
naturlige fjender til allierede ved at fre
de dem og på anden måde hjælpe dem i
kampen mod den fælles fjende.
Som beskrevet ovenfor er der næppe
tvivl om, at interessen for utraditionelle
midler mod skadedyr blev vakt af alvor
lige angreb af oldenborrer i visse dele
af landet. Det ses af diskussionerne på
Landmandsforsamlingen i 1859, at frem
trædende landmænd var bevidste om
både oldenborreproblemet og potentialet
i at udnytte skadedyrenes naturlige fjen
der. At der var interesse for og en udbre
delse af Schiødtes tanker, ses også af, at
universitetsalmanakken i 1860 indeholdt
en artikel om samme emne af Schiødte.33
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Fig. 4. Oplysende anskuelsestavler om oldenborrens cyklus og skadevirkninger findes også i flere udgaver.
Her ses larven under jorden og den voksne bille. Anskuelsestavlen stammer fra omkring 1900 og er fundet i
en indretningsbutik på internettet i sommeren 2009.

Schiødtes værk Til Forsvar for de nyttige
Dyr skal altså ses som en helt konkret
og rationel opfordring til landets land- og
havebrugere om at udnytte de tilstede
værende forbundsfæller i naturen: De
nyttige dyr. Blandt disse nyttige dyr
var der ikke så få, der tidligere havde
optrådt i bekæmpelsesmanualers lister
over skadevoldende dyr, særligt muld
varpen, spurve og kragefugle.
For fuglenes vedkommende gjaldt
det, at nok kunne disse fugle angribe og
ødelægge afgrøder, men ifølge Schiødte
var deres nytte som insektædere større
end deres skade mod planterne. Der var
altså tale om en afvejning af fuglenes po
tentielle skade- og nyttevirkning. Muld
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varpen derimod blev helt og aldeles re
habiliteret af Schiødte. Muldvarpen blev
anset for et skadedyr, fordi man mente,
at den åd og ødelagde planternes rødder
og i øvrigt forstyrrede haver med gange
og muldvarpeskud. Det afviste Schiødte
og pegede på, at muldvarpen ikke ernæ
rer sig af rødder, men snarere ved insek
ter og smågnavere, som blev regnet for
skadedyr. Muldvarpen skulle altså ikke
søges udryddet, men:
”Disse Insekters og Musenes svorne
Fjender burde tvertimod skaanes og un
derstøttes i deres Virksomhed saa meget
som muligt, og en saadan Understøttelse
koster kun ringe Møie; man behøver blot
at lade dem og deres Tilflugtssteder være
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i Fred og overlade dem til deres Nyttige
Instinkter”.34
Andre dyr, som normalt blev for
fulgt som skadelige over for afgrøder
eller jagtvildt, var rov- og kragefugle.
Også disse blev fremhævet som nyttige
af Schiødte, der især understregede, at
rovfugle var nødvendige til kontrol af
gnavernes antal. Oldenborrerne er dog
i centrum, og muldvarpen prises for at
spise oldenborrens larver ligesom stæ
ren, ”denne livlige, lystige og nyttige
Fugl”. Stæren bør ikke kun fredes, men
kan også hjælpes ved opsætning af stæ
rekasser og bibeholdelse af høje træer i
markens omgivelser.
Schiødtes skrift indeholder en inte
ressant kobling mellem dels en støtte
til landbrugets økonomiske interesser
og dels en værdsættelse af det, han kal
der Naturens Ligevægt. På den ene side
kan naturen selv balancere mellem nyt
tige og skadelige dyrs antal, ved at de to
grupperinger holder hinanden i skak; på
den anden side kan mennesket udnytte
denne naturens ligevægt i sin fødevare
produktion.
Kort tid efter udgivelsen af Schiødtes
værk udkom også C. W.L. Glogers bog De
nyttige Dyr og deres Virksomhed til Utøiets Udryddelse i en dansk oversættelse.
Selve udgivelsen tyder på, at behandlin
ger af emnet har været efterspurgt, om
end en anmeldelse i Ugeskrift for Land
mænd ikke mente, at den danske littera
tur om emnet var beriget med udgivelsen
af Glogers bog, og i stedet fremhævede
Schiødtes skrift.35
Glogers bog er dog i denne sammen
hæng interessant, fordi den i højere
grad end Schiødte påpeger sammen
hængskraften og ligevægten i naturen.
Hos Gloger forklares denne ligevægt
grundlæggende med Guds fuldkomne og

hensigtsmæssige skaberkraft, men også
med udtryk som ”Naturens Viisdom” og
naturens ”Mønsterøkonomi”. Der findes
altså en forudgående orden i naturen,
som kun kan forrykkes af én ting, nemlig
menneskets indgriben.
Gloger argumenterer som Schiødte
for, at store forekomster af skadelige
smådyr primært skyldes, at mennesket
har forfulgt disse dyrs naturlige fjender;
flagermus, muldvarpe, pindsvin og fugle.
Når skadedyr angriber menneskers af
grøder, er det således nærmest en Guds
straf for indgriben i naturens orden, men
naturen kan bringe ordenen tilbage, når
balancen genskabes, f.eks. ved fredning
af skadedyrenes fjender. Også her reha
biliteres muldvarpen på grund af dens
indsats mod oldenborrelarver:
”Det meest naturstridige og taabeligste
af Alt, hvad en Landmand eller Gartner
kan gjøre, er i ethvert fald Muldvarpens
Forfølgelse”. Trods dens nytte mod ska
dedyr ”dræber man den til Løn for dens
Veljgjerning. Kan der vel noget Steds i
Verden gives en grovere og tillige taabeligere Utaknemmelighed end denne?”36
Schiødtes og Glogers skrifter var ikke
blot enkeltstående opfordringer til land
mænd om at overveje naturens nytte i
en tid med oldenborre-problemer. Rå
dene om brug og fredning af skadedyrs
naturlige fjender, blev ikke blot drøftet
af landmændene ved møder og i for
eninger,37 men genfindes i en række an
dre værker i de følgende årtier. I 1877
oversatte Schiødtes elev Jonas Collin
den tyske bog af J. Lippert: Landman
dens Venner og Fjender blandt Dyrene,33
hvor retorikken genbruges, men udvi
des betragteligt. Samtidig findes de til
svarende råd i deciderede håndbøger til
landmænd, skrevet af videnskabelige
autoriteter, som den svenske entomo199
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log A.E. Holmgren og danske Sofie Ro
strup. I Holmgrens praktiske håndbog
for forst- og landbrugere fremhæves nyt
ten ved spidsmus, grævlinger, pindsvin
og muldvarpe med ordene:
”At enhver fornuftig Forstmand eller
Gartner af al Kraft bør søge at frede de
Dyr, der bidrage til at formindske Antal
let af de skadelige Insekter, er vel overflø
digt at bemærke”.™
Sammesteds berettes om tyske gart
nere, der holder mariehøns i drivhusene
som middel mod bladlus.40
Hvor accepteret tankegangen efter
hånden var blandt landbrugets rådgive
re, viser også inkluderingen af de nyttige
dyr i Sofie Rostrups ellers yderst usenti
mentale Vort Landbrugs Skadedyr blandt
Insekter og andre lavere Dyr, udgivet af
Landhusholdningsselskabet i 1900 med
flere følgende udgaver. Selvom Rostrup
langt fra priser muldvarpens og krage
fuglenes nytte i forhold til deres skade,
så anerkendes i forhold til oldenborrer,
at ”den Haand, Naturen her rækker os til
Hjælp, bør man med al Kraft understøtte:
1) ved at frede de insektædende Fugle og
2) ved at gjøre Larverne tilgjængelige for
Fuglene”.41
Hvor Holmgrens og Rostrups værker
er tænkt som praktiske håndbøger, er
Lippert/Collins bog også en tekst med en
ambition om oplysning og udryddelse af
overtro. Samtidig italesætter teksten i
højere grad end Gloger og Schiødte den
antropomorfiserende retorik om, at visse
dyr kan regnes som menneskenes ven
ner og visse dyr som fjender, ligesom
tanken om naturens ligevægt og kamp
for overlevelse og føde understreges.
Selvom Darwin ikke nævnes, kan væg
ten af denne tankegang måske forklares
med den indflydelse Origin of Species fik,
og som ikke kan have haft indflydelse på
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Glogers og Schiødtes værker, der blev til
før Darwins værk udkom i 1859.
I forordet til Landmandens Venner
og Fjender tales direkte om ”Kamp om
Tilværelsen”, og at individers overlevelse
betinges af andres undergang. Menne
sket er en del af denne kamp, der kun
kan vindes med viden om naturen - ikke
med overtro. Henvisningen til folkelige
og overtroiske misforståelser findes bl.a.
i omtalen af flagermusens, natravnens og
mårens nyttighed. Disse dyr har tidlige
re være afskyet og tillagt blodtørstighed
og andre væmmelige egenskaber, men er
ifølge Lippert nyttige skadedyrsbekæmpere, der bør beskyttes.
Hos Lippert/Collin er der altså også
en direkte appel til den menneskelige
fornuft; rationel opfattelse og udnyttelse
af naturen er til menneskets eget bedste.
Man bør se udover traditionelle opfat
telser og antipatier og lade naturforsk
ningen informere om, hvilke dyr der kan
betragtes som venner og fjender, og der
med aktivt skal forfølges eller beskyttes
til menneskets eget bedste. I en tid, hvor
der endnu ikke fandtes nogen ideologisk
båret naturfredningsbevægelse, var der
alligevel adskillige incitamenter for net
op fredning af visse dyr. Hos både Glo
ger, Schiødte og Collin er der primært
tale om, at mennesket skal lade naturen
gå sin gang, og fredning betyder i denne
sammenhæng primært at ”lade være i
fred”.
Fra Collins udgivelse af Landmandens
Venner og Fjender, hvor især rovfugle re
habiliteres som menneskets allierede, er
der en tydelig kontinuitet til de røster,
der i 1800-tallets sidste årtier plæderer
for aktiv fredning af fugle og pattedyr.
Startskuddet til denne debat gives af
Oluf Winges bog Jægernes skadelige Dyr
fra 1886. I Winges fortale for de nyttige
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dyr er skurkene dog ikke som tidligere
uoplyste bønder, men jagtglade godseje
re, og nok henvises der til landbrugets
økonomiske fordele, men argumenterne
for fredning er ikke kun rationelle, men
også æstetiske og sentimentale.

Nyttigt og skadeligt vildt
En direkte følge af Schiødte og andres
opfattelse af oldenborrernes naturlige
fjender som landbrugets redning, var
den politiske opbakning, der kom til
udtryk i jagtloven af 30. januar 1861.
Den fredede bl.a. flagermus, muldvarpe,
spidsmus, pindsvin, ildere, væsler og
grævlinger undtagen i vintermånederne.
I visse områder gjaldt fredningen også
en række rovfugle og kragefugle. Loven
blev forlænget i 1871 med Lov indehol
dende nogle Bestemmelser om Jagten og
Fredning af visse nyttige Dyr af 1. April
1871. På egne jorde måtte både rovfugle
og kragefugle dog skydes, ligesom muld
varpe måtte dræbes på steder, hvor man
mente, de kunne gøre mere skade end
gavn, f.eks. planteskoler.42
Hensynet til landbrugets gavn af de
nyttige dyr fik således direkte betydning
for den juridiske beskyttelse af disse dyr.
Det er ikke overraskende, at argumentet
om bestemte dyrs nyttefunktion igen og
igen blev brugt af personer og organisati
oner, der ønskede at frede bestemte dyr.
Hvor æstetiske eller etiske argumenter
ikke kunne trænge igennem, kunne øko
nomiske og rationelle argumenter desto
bedre. Winges bog er blot et eksempel,
der udover en stærk antipati mod de
”radikale jægere” demonstrerer en argu
mentation, der henviser til vigtigheden
af at opretholde naturens indbyggede
balance og ikke forrykke den ved ensidig
jagt på de dyr, der anses for skadelige.

Winges pointe er, at de dyr, som jægerne
anser for skadelige (rovfugle, kragefugle,
ræve), nok gør skade på jægernes fore
trukne jagtdyr (harer, agerhøns, fasa
ner), men i andre sammenhænge er nyt
tige dyr, der opretholder naturens orden
til gavn for det danske land- og skovbrug.
Winge gør dog også opmærksom på, at li
gegyldig hvilken nytte eller skade et dyr
kan gøre, er dets udryddelse altid et tab.
Alle dyr har en uerstattelig funktion i
naturens kredsløb.43
Trods Collins og Winges fortaler for
især krage- og rovfuglenes nytte, lod
disse fugle sig ikke rehabilitere i samme
grad som muldvarpen, flagermusen og
pindsvinet, der var udprægede insekt
ædere. Danske jægere jagede i 1800-tallets sidste årtier målrettet fugle, der
truede vildtynglen, og der er næppe tvivl
om, at denne praksis var medvirkende til
bestandenes nedgang og visse arters ud
ryddelse i Danmark. Dansk jagtforening
blev grundlagt i 1884 med det klare for
mål at arbejde for ”udryddelsen af for
Vildtet skadelige Dyr”.44 Den intensive
jagt på rovfugle, der bl.a. kan ses i stati
stikker over nedlagt vildt i Jesper Laursens bog Dansk herregårdsjagt, 2009,
var desuden en af årsagerne til stiftelsen
af Dansk Ornitologisk Forening.45
Winges bog vakte en del opsigt, men
egentlig naturfredning kom først på
dagsordnen i begyndelsen af 1900-tallet,
og i 1906 nedsattes et udvalg for natur
fredning. Som en samtidig bog om natur
fredning beskriver, kunne dyrefredning
vække store følelser:
”Gaar vi dernæst over til Spørgsmaalet om Fredningen af de enkelte Dyre
arter, især af Fugle og Pattedyr, hiiver
Sagen af forskellige Grunde ret indvik
let. Økonomiske, ofte ganske lokale Inte
resser og sportslige Ønsker gør sig i høj
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Grad gældende, og de forskellige Ansku
elser i denne Sag brydes med saa stor en
Lidenskab, som sjælden bliver nogen Sag
til Der.46
Et indtryk af de interesser, der var
på spil i 1800-tallets sidste årtier fås i
spørgsmålet om kragefugle på Born
holm. I Rønne blev der i 1887 grundlagt
en lokal forening til ”Indskrænkning af
skadelige Dyr og Fugle”.47 Foreningens
formål var dels at bekæmpe ræve, kra
ger, skader, ravne, ørne og høge, og dels
at indføre dyr og fugle, der kunne være
til nytte og fornøjelse, f.eks. agerhøns,
tjurer og vilde kalkuner. Det sidste for
mål antyder kraftigt, at de førstnævnte
dyr blev regnet for generende og unyt
tige, og viser at foreningen var en jæger
forening, der ønskede at beskytte indført
vildt, der var rovfuglenes oplagte bytte.
De skadelige dyr skulle bekæmpes ved
præmiering for døde eksemplarer og æg
indsamling.
Præmieringspraksissen var givet
vis benyttet flere steder i landet, men i
årene omkring 1900 stødte den imod en
modstand, der ikke kun var begrundet i
ønsker om bevaring af naturens orden,
men i en filantropisk betinget dyreværns
tanke.
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse
i Danmark blev grundlagt i 1875 og be
skæftigede sig i begyndelsen ikke meget
med jagt, men primært med trækdyr,
slagtedyr og forsøgsdyrs kår. Forenin
gen havde dog særlig opmærksomhed
på, hvilken demoraliserende effekt dyre
mishandling havde på samfundets børn
og unge, og det var også i den sammen
hæng, at foreningen først kritiserede
jagt og jægernes forsøg på at udrydde
bestemte dyrearter. Børn var en god og
billig arbejdskraft til indsamling af ska
dedyr, og det vendte Dyrenes Beskyttel
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se sig kraftigt imod. Hvis børn lærte at
ødelægge fuglereder og dræbe udvalgte
skadedyr, ville det ødelægge deres moral
og disponere dem til grusomheder mod
både andre dyr og mennesker.48 I 1901
havde foreningens blad Dyrevennen så
ledes flere artikler, hvor bornholmske
krageforeninger blev kritiseret skarpt
for at sætte børn til at plyndre reder og
nedskyde fugle. Hvis voksne ønskede at
udrydde dyr, måtte de selv påtage sig det
beskidte arbejde, i stedet for at depra
vere de kommende generationer og give
dem smag for blod.49 Interessant nok fin
des den samme bekymring udtrykt fra
Dyrenes Beskyttelse i forbindelse med
1880’ernes store indsamlinger af olden
borrer. I 1887 skrev Dyrevennen om det
uundgåelige i, at visse dyr måtte dræbes
som skadedyr, men man opfordrede til,
at aflivningen af oldenborrer foregik så
hurtigt og smertefrit som muligt. Man
udtrykte også bekymring over, at brugen
af børn til arbejdet, ville give børnene
indtryk af, at andre dyr kunne behand
les ligesom oldenborrerne.
Udover bekymringen for børnenes
sind, brugte dyreværnsforeningen også
det gammelkendte argument om dyre
nes nytte og naturens balance. Ornitolo
gen Herluf Winge (bror til Oluf Winge,
forfatteren til Jægernes Skadelige Dyr)
skrev flere indlæg på vegne af Dyrenes
Beskyttelse om, hvilke dyr landmæn
dene havde nytte af, men som jægerne
søgte at udrydde:
”Jægerne søger at godtgøre, at Kra
gerne fortjene at udryddes; det virkelige
Forhold, at Landbruget har stor Hjælp af
Kragerne, er nu alt for klart oplyst”66
Winge tog naturvidenskabelige ar
gumenter i brug, refererede undersøgel
ser af krager og andre dyrs reelle føde
grundlag og henviste til de problemer,
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der opstod, når menneskets forrykkede
”Naturens Husholdning” og ”Naturens
Økonomi”, som det hed i perioden.51 Han
mere end antydede, at skadedyrsplager
var selvskabte, når naturens hushold
ning blev forstyrret med udryddelse af
dyrs naturlige fjender. Banalt sagt: Når
katten var ude af spillet, kunne musene
frit lege på bordet.
Dyrevennen fremstillede problemet
som et spørgsmål om oplysning af både
bønder og jægere. Rovfugle blev beskre
vet som det bedste middel mod skadelige
gnavere, ”og dog ser vi ofte Bonden nagle
dem fast til Ladeporten”, og jægernes
kamp mod rovfugle blev beskrevet som
i direkte modstrid med det danske land
brugs interesser:
”Med Rovfuglenes Udryddelse er det
blevet muligt for Raager og Spurve at ka
ste sig over Sæden med langt større Frej
dighed end tidligere(...) I det hul Spurve,
Krager, Raager, Maager og Musvaager
lader tomt tilbage i Faunaen, efter at
Udryddelsen er fuldbragt, vil andre Ar
ter brede sig og kræve nye Udryddelses
krige”.52
Som dette citat viser, er der ikke tale
om en betingelsesløs overbevisning om
visse dyrearters fortræffelighed. Spurve
og råger omtales både som skadedyr og
som værdifulde brikker i naturens spil.
Det anerkendes, at visse dyr må begræn
ses i udbredelse. Pointen er blot, at man
skal lade naturen selv sørge for begræns
ningen, og at enhver overdreven menne
skelig indgriben vil føre til ubalance. Det
må dog samtidig konstateres, at Dyrenes
Beskyttelse på mange punkter havde en
idealistisk opfattelse af bevaring af dyre
arter, og at argumentet om landmandens
nytte formentlig også blev brugt som re
torisk virkemiddel, snarere end som det
primære mål for foreningen.

Helt konkret tog Dyrenes Beskyttelse i
1901 initiativ til indsamlinger, der skulle
muliggøre opkøb af naturarealer som fri
steder for faunaen. En opfordring til at
bidrage blev i 1901 underskrevet af bl.a.
Herluf Winge, botaniker og professor
Emil Rostrup (svigerfar til den omtalte
entomolog Sofie Rostrup), naturskildre
ren Sophus Bauditz og biologen Eugen
Warming. Særligt Kvindeforeningen
til Dyrenes Beskyttelses fremtrædende
medlemmer engagerede sig i sagen, bl.a.
Nathalie Zahle, Louise Nimb og forenin
gens forkvinde Benedikte Collin, gift med
Jonas Collin, Schiødtes elev og udgiver af
Landmandens Venner og Fjender blandt
Dyrene. Jonas Collin var i 1901 desuden
næstformand i Dyrenes Beskyttelse. På
individniveau ses således en kontinuitet
fra 1850’ernes fortaler for de nyttige dyr
til det tidlige 1900-tals gryende natur
fredningsbestræbelser.
Italesættelsen af visse dyr som men
neskets venner tog udgangspunkt i kon
krete skadedyrsproblemer i 1800-tallets
midte, og blev med tiden overtaget af
dyre- og naturbeskyttere. Parallelt med
denne udvikling blev interessen for na
turens kredsløb også et særligt viden
skabeligt speciale, nemlig økologien.

Naturens store kredsløb
Det biologiske begreb økologi skal ikke
forveksles med økologiske principper for
produktion. Økologi betyder her viden
skaben om organismer i sammenhæng
med deres omgivelser. Økologien analy
serer planters, dyrs og mikroorganismers
indbyrdes afhængighed og deres relation
til det miljø, der omgiver dem: Jordbund,
klima etc. Sammenhængen udtrykkes
med ord som økosystem, fødekæde eller
”Naturens Kredsløb”.
203

Anne Katrine Gjerløff

Normalt anses den danske botaniker
Eugen Warmings bog Plantesamfund.
Grundtræk af den økologiske Plantegeo
grafi (1895) for at være det første viden
skabelige studium af økologisk karakter,
og bogen fik bred international udbre
delse og anerkendelse. Kaster man et
kort blik på videnskabshistorien, er der
dog adskillige tråde, der leder op til War
mings udvikling af økologien.
Den basale ide om naturen som et
sammenhængende hele, der har en na
turlig balance, findes adskillige steder
i videnskabshistorien, og allerede hos
antikkens naturtænkere.53 Udtryk som
”Naturens Politi” og ”Naturens Økonomi/Husholdning” findes også hos Linné,
der med sine systematiske kategorise
ringer af planter og dyr bidrog til netop
et indblik i naturens variationer og deres
indbyrdes relationer.
Af centrale koryfæer bør Darwin også
fremhæves for den tidslige dimension,
hans evolutionsteori gav til ideen om na
turens kredsløb.54 Kampen for overlevel
se og tilpasning til omstændighederne
skulle med tiden blive centrale begreber
i økologien, men darwinismen var ikke
en forudsætning for udviklingen af den
økologiske videnskab. Spørgsmålet om,
hvorvidt naturen var selvorganiserende
eller selvudvælgende, eller om en Guds
hånd stod for skabelsen og til en vis
grad for balancens selvoprettelse, var
ikke afgørende for anerkendelsen af det
grundlæggende i en økologisk tilgang: At
betragte naturens relationer og variatio
ner.
En vigtig brik i økologiens historie, er
de økonomiske interesser, som stater, lo
kalsamfund og bestemte erhverv kunne
have i indsigt i naturens potentielle ud
sving. Biologisk indsigt kunne være af
gørende for udvikling og fastholdelse af
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visse erhverv og fødevareproduktionen.
Centrale personer i den tidlige økolo
gis historie gjorde deres videnskabelige
observationer på basis af interesse for
fiskeri og landbrug; økologien var som
udgangspunkt i høj grad en anvendt vi
denskab.
Den amerikanske videnskabshistori
ker Lynn K. Nyhart har peget på, at net
op lokale, erhvervsbaserede interesser
var grundlaget for tidlige økologiske ob
servationer, og kalder fænomenet ”bor
ger-zoologi” (civic zoology).55 Som eksem
pel nævnes zoologen Karl Möbius, der i
1800-tallets midte formulerede begrebet
biocoenose på baggrund af undersøgelser
af østersfangst og dens følger for omgi
vende dyr og planter. Biocoenose dækker
over det samme som det senere udtryk
økosystem (lanceret af den britiske planteøkolog Tansley). Et andet eksempel på
økologiens udspring i lokal og anvendt
videnskab er den amerikanske biolog
Stephen Forbes, hvis essay ”The Lake as
a Microcosmos” i berømmelse tangerer
Eugen Warmings og regnes som grund
læggelsen af den amerikanske økologi.56
Et centralt felt i den tidlige økologi
var altså studier af populationsdynamik
og fødekæder. Disse to ting hænger di
rekte sammen med spørgsmålet om ska
dedyr og deres bekæmpelse. Derfor kan
man argumentere for, at de tekster, der i
1800-tallets midte behandlede naturens
balance og skadedyrenes naturlige fjen
der for at oplyse landbruget, kan sættes
i kontekst med den ældre anvendte øko
logi, som kunne kaldes protoøkologi.
Naturen blev her ikke observeret for
dens egen skyld, men for menneskets.
Naturens kredsløb, fødekæders vekslen
mellem rovdyr og byttedyr, årstidernes
og temperaturernes betydning for po
pulationer af skade- og nyttedyr blev
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alt sammen observeret og registreret til
gavn for de erhverv, der baserede sig på
naturens produkter. Schiødte og Bergsøes oldenborrestudier blev båret af sam
me nyttetænkning som Möbius østers
studier, og det er værd at bemærke, at
Jonas Collin efter sin naturvidenskabe
lige eksamen var indenrigsministeriets
konsulent i østersfiskeri og udgav skrif
ter om fiskerierhvervet og Limfjordens
fauna. Selvom Schiødte og andre af de
samtidige entomologer ikke bruger ord
som økosystem og økologi, er der, som
hos Möbius, ikke tvivl om, hvad de op
fatter som deres centrale undersøgelses
objekt: Sammenhængen og kredsløbet i
naturen.
"Overalt i naturen, er der sørget for
Ligevægt. Ved Siden af den store Sværm
af planteædende Insekter staae andre
Sværme, der uafladelig ere beskjæftigede
med at føre en Udryddelseskrig mod de
første".51
Det er på flere måder en pudsig tanke,
at begrebet økologi, der i vor tid associe
res med varsom og ikke-intensiv udnyt
telse af naturen, i sin fødsel hvilede på
undersøgelser, der skulle sikre landbru
gets effektivitet og produktion. Skade
dyrsbekæmpelsen er et relativt uventet
sted at finde kimen til den videnskabeli
ge forståelse af naturens sammenhæng,
der senere skulle danne basis for dyrebe
skyttelse og naturfredning.
I dansk videnskabshistorie er det na
turligt nok Eugen Warming, der fremhæ
ves, men det er værd at overveje, hvorfor
”protoøkologerne” i nogen grad er blevet
overset som mulige forgængere for War
mings banebrydende forskning.
Her støder man på det, der er blevet
kaldt ”Den store Fejde” i dansk natur
videnskab, nemlig fjendskabet mellem
J.C. Schiødte og professor i zoologi Jape-

tus Steenstrup.58 Fejden havde tilsynela
dende både videnskabelige og personlige
motiver og kom bl.a. til at udspille sig
som en kamp om at besætte stillinger i
universitetsverden med egne elever og
støtter. Her var professor Steenstrup
langt mere succesfuld end Schiødte, og i
en aldeles partisk biografi59 af Schiødte
beskrives, hvorledes Steenstrup i adskil
lige omgange spændte ben for Schiødtes
protegéer. Det gik især ud over Bergsøe
og Collin, der aldrig opnåede akademisk
fastansættelse, men i dag primært huskes
som henholdsvis forfatter til Fra Piazza
del Popolo og H.C. Andersens rejsefælle.
Det hører med til historien, at Schiødtes
tidligste insektstudier i 1830’erne blev
støttet af Collins bedstefader, konferens
råd Jonas Collin. Personlige relationer
spillede en mangesidet rolle i fejden.
Via nepotisme i begge lejre kunne fej
den forsætte over flere generationer af
videnskabsmænd, helt til første halvdel
af 1900-tallet, hvor zoologen WesenbergLund endnu i 1940 kunne kommentere
den som central for fagets udvikling.60
Fejden indeholder mange utiltalende
reaktioner fra begge lejres side, og den
gav anledning til både avispolemik
ker, satiriske bogudgivelser og bristede
akademiske karrierer. Blandt Schiødtes
tilhængere var bl.a. biologen William
Sørensen, der udgav adskillige nøglero
maner om fejden, og C.C.A. Gosch, der
skrev Schiødtes panegyriske biografi. I
den berettes bl.a., hvorledes Steenstrup
skulle have forhindret Collins disputatsantagelse og umuliggjort hans østers
studier.61
Til Steenstrup-lejren hørte derimod
Eugen Warming, der var ung og succes
fuld botaniker, men som blev forbigået
ved professorbesættelse i 1872 og først
fik en tilsvarende stilling på Københavns
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Universitet i 1885. Warmings internati
onale succes og Steenstrups egen domi
nerende plads i videnskabshistorien har
muligvis blændet for et klart blik på den
anvendte protoøkologis betydning for bio
logiens udvikling i Danmark. Både kon
kret, hvor flere af de involverede forskere
blev marginaliserede, og i mere overført
betydning, hvor sejrherren som altid har
skrevet og domineret historien.

De små i det store
I denne artikel har jeg trukket en linje
fra manualer til skadedyrsbekæmpelse
i 1800-tallets midte, over protoøkologernes fokus på nyttige dyr til den tidlige
naturfredning, der blev båret af et argu
ment om naturens balance og alle dyrs
plads i kredsløbet. Min hovedpointe er,
at bekymringen over især angreb fra ol
denborrer, der viste sig i slutningen af
1850’erne, engagerede en række af tidens
videnskabsmænd, der på dette grundlag
dels udfoldede en form for anvendt økolo
gisk videnskab, dels italesatte bestemte
dyr som nyttige fjender af skadedyrene.
Denne retorik og det økonomiske ratio
nale, den repræsenterede, gik videre i
debatten om jægeres kamp mod visse
skadelige dyr, i dyreværnssagen og i den
tidlige naturfredningsbevægelses argu
mentation.
Men én ting er den helt konkrete hi
storie om oldenborrens og rovfuglenes
fælles storhed og fald, noget andet er det
rent metodiske perspektiv som et fokus
på utraditionelle emnefelter giver. Artik
len er ikke blot en historie om skadedyr,
men også et forsøg på at vise, hvorledes
dyrehistorien kan kobles på og udvikle
bl.a. landbrugshistorie, videnskabshi
storie og kulturhistorie. Dyrehistorien
har på mange måder, ligesom den tidlige
206

dyreværnsbevægelse selv, haft hovedfo
kus på de dyr, der har haft mest åben
lys kulturhistorisk betydning og tættest
forhold til mennesket; hunden, hesten og
koen, samt de eksotiske dyr, der har fa
scineret den vestlige populærkultur i år
hundreder. Ved siden af denne karisma
tiske megafauna findes der dog utallige
mindre dyr - mindre i størrelse, mindre
i karisma og i menneskelig appel - der
har haft central betydning for menne
skers historie og levevilkår. Dyrehistorie
er på mange måder en øvelse i at finde
det store i det små. Den svenske littera
turforsker Rikard Ericsson har således
udfoldet en beretning om bogens kul
turelle betydning, med udgangspunkt i
beskrivelser af bogorme (ikke de men
neskelige, men de deciderede animalske
bibliofager).62 Ligeledes har den engel
ske bogserie ”Animal series” i flere bind
taget mindre oplagte dyr op til historisk
behandling. Her har både rotten, bien,
kragen, myren og kakerlakken fået de
res biografi skrevet, sammen med mere
symbolsk og subsistensøkonomisk tunge
dyr som hvalen, koen, elefanten, bjørnen
og hesten.63
I nutiden er produktionsdyrs vilkår,
truede dyrearter og landbrugets produk
tionsmetoder centrale politiske og al
ment debatterede emner, og historikere
kan med studier af disse bidrage til en
forståelse af, hvorledes nutidens attitu
der er opstået og udviklet, og derved per
spektivere dem.
Et romantisk syn på ældre tiders
landbrug uden kemiske hjælpemidler,
hvor bonden klappede sin ko og var dus
med himlens fugle, kan nuanceres via
fortællinger om arsenikvask af kreaturer
mod utøj, udnyttelse afbrækbærs stryk
ninindhold mod mus, og intensiv jagt på
spurve, muldvarpe og kongeørne.
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Ligeledes kan en fortælling om na
turfredning og økologisk bevidsthed
perspektiveres med et blik for disse ideo
logiers symbiotiske forhold til hensynet
til landbrugets effektivitet. Rovfugle og
pindsvin skulle ikke blot fredes, fordi de
var smukke eller nuttede eller uundvær
lige dele af naturens kredsløb, men fordi
de netop som dele af kredsløbet var til
potentiel nytte for mennesket.
Igennem hele anden halvdel af
1800-tallet gennemsyredes enhver tale
om Danmarks vilde fauna således af, om

dette eller hint dyr havde en nytteværdi,
ikke kun i naturen, men i relation til
mennesket. Og nytten behøvede ikke kun
at være direkte, men kunne også være af
indirekte karakter. Enhver landmand,
jæger og dyreværnsforkæmper kunne
nikke genkendende til mafialogikken
om, at dine fjenders fjender var dine ven
ner; og hvis oldenborren var fjenden, var
tidligere så generende dyr som mågen,
muldvarpen, ræven og kragen nu med i
vennekredsen.
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Debatanmeldelse af Erland Porsmose: Danske landsbyer. Gyldendal, 2008. 320 s.,
ill. 349.00 kr.
De danske landsbyers tusindårige historie, de kulturlandskaber, som de hører hjem
me i og de gårde, som de bestod af, er emnerne for denne bog, som giver en sam
menfattende oversigt. Det er temaer, som navnlig er blevet studeret i to forsknings
miljøer: Først på Nationalmuseet i første halvdel af det 20. århundrede, for derefter
at flytte til historikermiljøet ved Syddansk Universitet og Odense Bys Museer, to
forskermiljøer med meget forskellige metoder og indfaldsvinkler. Bogens forfatter er
den førende forsker i Odense-miljøet, og hans fremstilling og resultater diskuteres i
anmeldelsen af en kollega med baggrund i Nationalmuseets etnolog-miljø.
Bjarne Stoklund, f. 1928. Fra 1958 til 1971 museumsinspektør på Frilandsmuseet i
Sorgenfri og fra 1971 til 1996 professor i europæisk etnologi ved Københavns Uni
versitet. I sit forfatterskab har han især beskæftiget sig med etnologiens metoder
og faghistorie, kulturlandskabet og dets udnyttelsesformer, dansk bondekultur og
nordatlantisk byggeskik.

Der sker en revolution på landet i Dan
mark i disse år. For øjnene af os foregår
den største transformation af det danske
landbrug og det danske kulturlandskab i
historisk tid. Familiebruget på den dan
ske bondegård, som kan se tilbage på en
tusindårig tradition, bliver afløst af et
nyt og effektivt industrilandbrug i kam
pen om det globale marked. I denne si
tuation er det oplagt, at kultur- og land
bohistorikerne standser op, kaster blik
ket tilbage og stiller spørgsmålene: Hvad
er det for et samfund og en bondekultur,
der i dag synger på sit allersidste vers,
og hvad var det for processer, der førte
os frem til dagens situation? Det er så
meget vigtigere, som den danske lands
by og den kultur, som den dannede ram
men om, er og har været en umistelig del

af dansk historie og identitet. Ingen er
mere oplagt til at løse denne opgave end
Erland Porsmose, efter at han —som han
selv skriver - har beskæftiget sig med
dette emne i tre årtier. Porsmose er til
daglig direktør for Kerteminde Museum
og Johannes Larsen-museet (nu fusione
ret med Nyborg Museum til Østfynske
Museer), men han er også den centrale
skikkelse i den mangefacetterede be
byggelseshistoriske forskning, som har
fundet sted i miljøet omkring Syddansk
Universitet og Odense Bys Museer.
Den bog, der nu foreligger fra Pors
moses hånd, er meget velskrevet og
overdådigt illustreret, overvejende med
forfatterens egne fremragende farve
fotografier fra danske landsbymiljøer
over hele landet. At den henvender sig
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til en bred læserkreds er helt klart, men
man får under læsningen det indtryk, at
forfatteren ikke har gjort sig bogens ka
rakter og formål helt klart, eller rettere:
Han vil mange ting på én gang: Causere
om landlivet og dyrkelsen af det; give en
forskningsmæssigt baseret oversigt over
et bredt vidensfelt og være en guide-bog
for turister på sightseeing i bevarede
landsbysamfund. Bogen anlægger ofte
en frisk ny synsvinkel, og den er skre
vet i en levende og letlæst fagbogsprosa.
Men ind imellem gribes Porsmose af lys
ten til at udtrykke sig mere poetisk og
personligt, og det kan resultere i overra
skende sprogblomster. Et par prøver:
’’M ildt gyngende ligger huse og gårde
i en samlet og dog åben gruppe, som var
de strøet med en tilfældig og alligevel re
gelret håndbevægelse langs den slyngede
landsbygade - ” (s. 13); ”Det er en stor
slået, ja næsten magisk oplevelse at stå
på søforten i Volsted og lade blikket glide
cirkelrundt på gårdenes rent ud sagt sir
lige middelalderorden” (billedteksten s.
281).
Bogen er disponeret således, at den
indledes af to præsentations-afsnit ”Danske landsbyer” og ”Et besøg i lands
byen” - som giver en almen karakteristik
af en typisk landsby og de hovedelemen
ter, som indgår i den. Over de næste 200
sider følger derefter landsbyernes histo
rie fra år 1000 til 2005, hvor der både
skrives bred landbohistorie og er plads
til kulturhistoriske detaljer. På de sidste
små hundrede sider inviteres læseren
på ”En landsbytur” rundt til en del af de
landsbymiljøer, som er blevet udpeget
som bevaringsværdige, eller som forfat
teren har fundet interessante og karak
teristiske.
I den følgende kritiske gennemgang af
Erland Porsmoses bog og det billede, den
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tegner af landsbyerne og deres historie,
er den bedømt som oversigtsværk over et
kulturhistorisk forskningsfelt, der navn
lig er blevet dyrket i to forskningsmiljø
er: På Nationalmuseets afdeling for Ny
ere Tid (tidl. Dansk Folkemuseum) og i
det bebyggelseshistoriske miljø ved Syd
dansk Universitet i Odense. Den forsk
ningshistoriske baggrund interesserer
dog ikke Porsmose. Det, der lægges frem
i hans bog, er færdige resultater, som
ikke er til diskussion. Den læser, som
måtte være interesseret i, hvordan vor
viden om de gamle landsbyer er blevet
til, får således ikke nogen hjælp. Heller
ikke det afsluttende afsnit med ”supple
rende litteratur” er til megen hjælp, da
det har en noget tilfældig karakter. Det
skal der her indledningsvis søges rådet
bod på i form af en kort karakteristik af
de to forskningsmiljøer.

Nationalmuseet og de danske
landsbyer
I 1973 og 1974 udkom to små bøger af
Axel Steensberg med titlerne Den dan
ske landsby gennem 6000 år og Den dan
ske bondegård. Med en vis ret kan Pors
moses Danske landsbyer ses som afløser
af disse to populære bøger, som var nye
udgaver af publikationer i serien ”Vi og
vor Fortid”, som den såkaldte Histori
kergruppe udsendte i de første år af den
tyske besættelse (1940 og 1942). Bogen
om de gamle gårde skulle skabe interes
se for de planlagte, systematiske bonde
gårdsundersøgelser, som Steensberg fik
sat i gang i 1944. Karakteristisk nok var
der et lignende projekt i det tyskbesatte
Frankrig under krigen; begge steder var
der grobund for sådanne initiativer med
nationale undertoner. På Nationalmuse
et var bondegårdsstudier dog ikke noget
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nyt. Siden 1910 havde gårdens kulturhi
storie været et vigtigt punkt på arbejds
programmet i ”Dansk Folkemuseum”,
det selvstændige museum, som også om
fattede Frilandsmuseet, og som i 1938
blev endeligt inkorporeret i Nationalmu
seet. I tiden mellem de to verdenskrige
indsamlede Frilandsmuseets arkitekt,
Halvor Zangenberg, et stort materiale
fra hele landet. Han udmøntede sin om
fattende viden i en række artikler i lo
kalhistoriske årbøger o.l., som stadig er
vigtige kilder, hvis man søger oplysnin
ger om enkelte egnes gamle byggeskik.1
Axel Steensberg ledede ”National
museets Bondegårdsundersøgelser” de
første år, men overlod så opgaven til sin
kollega, Svend Jespersen, for at koncen
trere sig om ledelsen af afdelingen og om
den særlige opgave, han var blevet an
sat til at løse: At belyse gårdens historie
gennem arkæologiske undersøgelser, no
get han var selvskreven til som tidligere
assistent for Gudmund Hatt ved de epo
kegørende udgravninger af jernalder
gårde i Jylland. Det startede med tom
ten af gården fra Pebringe på Østsjælland, som blev flyttet til Frilandsmuseet
i 1939, men undersøgelserne blev siden
udvidet til større helheder i landsbyerne
Hejninge og St. Valby på Vestsjælland.
Det sidste store Steensberg-projekt var
en undersøgelse af den nedlagte torp
landsby Borup ved Tystrup sø og navn
lig en opmåling af dens middelalderlige
agersystem.
Disse arkæologiske undersøgelser
spiller en stor rolle i den første halvdel

af bogen om Den danske bondegård. I
den anden halvdel følger Steensberg
gårdens udvikling i store træk helt frem
til 1970’erne, men han beklager i foror
det, at han kun i beskedent omfang har
kunnet trække på materiale fra Natio
nalmuseets Bondegårdsundersøgelser,
da ’resultaterne heraf endnu ikke er gjort
op og publicerede”. I sin kampagne for at
skaffe midler til bondegårdsundersøgel
serne havde Steensberg stillet i udsigt,
at det indsamlede materiale ville blive
fremlagt i et værk på 10 bind, men Svend
Jespersen, som fra sine egne omfattende
studier i kildegrupper som synsforret
ninger, skifteprotokoller og brandtak
sationer vidste, hvor værdifuldt dette
materiale var for en rekonstruktion af
gårdens udviklingshistorie, ønskede at
vente med publicering til såvel feltma
teriale som arkivstof var grundigt gen
nemarbejdet. Hans tidlige død, endnu
ikke 50 år gammel, kom til at sætte en
stopper for fortsættelsen af arbejdet, og
projektets medarbejdere blev engageret
i andre opgaver.2
Svend Jespersen var blevet knyttet
til Dansk Folkemuseum i 1940 med det
formål at organisere en spørgeliste-ind
samling af skriftligt materiale til belys
ning af dansk bondekultur. Det var det,
der blev til Nationalmuseets Etnologiske
Undersøgelser (NEU). En sådan indsam
ling havde allerede længe været i gang i
Sverige, og Svend Jespersen havde som
filolog erfaringer med beslægtede me
toder fra sit arbejde med indsamling af
sprogligt materiale til en stor dialektord-

Fig. 1-2, følgende opslag: Forsiderne til Porsmoses og Steensbergs bøger om danske landsbyer. Nordby på
Samsø er med sine mange små bindingsværkshuse, nu feriehuse, bestemt ikke den mest typiske danske lands
by, men måske nok den mest romantiske. Ejendommeligt nok har såvel Steensbergs bog fra 1973 som Porsmo
ses fra 2008 valgt denne bys huse som omslagsmotiv. Ingen a f dem røber dog, at det er Nordby; i Steensbergs
kolofon er der ingen oplysninger, mens der hos Porsmose blot står 'forsidebilledet er fra Samsø". I begge
tilfælde indtager Nordby altså den anonyme rolle som typisk dansk landsby.
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bog (”ømåls-ordbogen”). De første spørge
lister, som blev udsendt til ”meddelere”
rundt om i landet, vedrørte arbejdsme
toderne i det ældre landbrug (kornhøst,
høslæt, gærder og hegn, kreaturernes
pasning etc.) og i husholdningen (bag
ning, brygning etc.). Senere kom de so
ciale sider til (tyende, bryllup, død og
begravelse etc.). Det overordnede formål
var at belyse bondekulturen i alle dens
variationer og at kortlægge kulturom
råder og -grænser. Materialet er blevet
benyttet i mange sammenhænge, men
heller ikke her er der kommet en samlet
publikation.3
De faglige interesser i 1960’erne og
1970’erne på Nationalmuseets 3. afde
ling (som det hed dengang) blev i disse år
rettet mod andre sider af dansk kultur
end bondegårdene og det traditionelle
bondeliv, og på Frilandsmuseet blev un
dersøgelsesarbejdet koncentreret om de
enkelte bygninger, som blev flyttet og
genopført. I et enkelt tilfælde fik disse
undersøgelser dog et videre perspektiv,
nemlig i forbindelse med flytning af huse
fra Færøerne i 1959 og 1961. Disse un
dersøgelser må ses som en videreførelse
af de bondegårdsundersøgelser på Færø
erne, som Holger Rasmussen udførte for
Nationalmuseet i 1947 og 1949. Siden
havde jeg lejlighed til at foretage arkiv
undersøgelser såvel i Torshavn som i
København samt komparative studier i
Vestnorge, Island og på Shetland. Re
sultaterne af disse studier, som blev
publiceret i en lang række afhandlin
ger på dansk, tysk og engelsk og i 1996
sammenfattet i min bog Det færøske hus
i kulturhistorisk belysning, har betydet
en revision af opfattelsen af det traditio
nelle færøske hus og et nyt perspektiv på
boligudviklingen i det nordvestlige Euro
pa. Efter min mening er det her lykkedes
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i et begrænset område at realisere Svend
Jespersens ambitiøse planer for studiet
af den landlige byggeskik.4

Bebyggelsesforskningen i Odense
I 1975, året efter, at Axel Steensberg
med sine to små bøger havde gjort en
foreløbig status over Nationalmuseets
landsbyforskning, gik stafetten videre
til Odense, hvor der i de følgende årtier
dannedes et frugtbart bebyggelseshisto
risk miljø ved universitetets historiske
institut og Odense Bys Museer (”Den
fynske landsby”). De unge historikere på
Fyn var dog ikke så meget optaget af at
videreføre Nationalmuseets forskning,
som af at distancere sig fra den. Studiet
af landsbyerne og bondegårdene, som
havde været overladt til ret usystema
tiske arbejdende kulturhistorikere og
etnologer, det skulle nu ”videnskabelig
gøres” og underkastes en mere eksakt
analyse.
Det startede med et arkæologisk pro
jekt, som i 1975 blev sat i gang, takket
være to historiestuderende med arkæo
logisk træning, som senere skulle blive
de centrale skikkelser i Odense-miljøet:
Erland Porsmose og Torben Grøngaard
Jeppesen. Mens Steensbergs historiske
arkæologi havde bevæget sig fra studiet
af den enkelte gård til landsbyen og dens
agre, så gik Odense-forskerne direkte
i gang med studiet af landsbyerne og
endda med et af de helt centrale proble
mer: Den stationære landsbys opståen.
Projektet blev en succes; på basis af en
række prøvegravninger i udvalgte fyn
ske landsbyer mente man at kunne fast
slå, at de fynske landsbyer havde ligget
på den samme lokalitet fra omkring år
1000, mens der ikke kunne påvises be
byggelseskontinuitet længere tilbage i
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tiden. Det var et resultat, som gav gen
klang i forskningen, og som slog Odense
forskernes navn fast. Erland Porsmose
fulgte projektet op med andre studier af
de fynske landsbyers historie i middelal
der og nyere tid og sammenfattede sine
resultater i disputatsen fra 1987 om De
fynske landsbyers historie - i dyrknings
fællesskabets tid.
Udforskningen af landsbyerne og i
stigende omfang hele kulturlandskabet
blev i de følgende årtier i stor udstræk
ning udført som led i projekter i samar
bejde med forskellige organer i central
administrationen. Odense-historikerne
var altid leveringsdygtige i resultater,
der kunne vejes og måles og ikke mindst
kortlægges, og som derfor var anvende
lige i samfundsplanlægningen. To af de
vigtigste af disse projekter, hvis resulta
ter er anvendt i Danske landsbyer skal
her kort omtales.
Erland Porsmoses samarbejdspart
ner ved landsbyudgravningerne, Tor
ben Grøngaard Jeppesen, som fra 1982
var leder af ”Den fynske landsby” under
Odense Bys Museer, lancerede i 1984
forskningsprojektet ”Fynske gårde 18501925”. Med dette ambitiøse projekt øn
skede museet dels at videreføre bonde
gårdsundersøgelserne kronologisk efter
midten af det 19. århundrede, dels at
udvikle en undersøgelsesmetodik, som
var mere videnskabelig end den, der var
blevet anvendt af Nationalmuseet og an
dre tidligere gårdundersøgelser. Under
søgelsesobjekterne skulle udvælges sy
stematisk efter grundige forstudier i ar
kivernes kildemateriale, og det var ”vor
opfattelse, at der måtte flere økonomiske
parametre ind i undersøgelserne, og at
mange spørgsmål bedst lod sig besvare
ved kvantitative studier af de samme
fænomener på et stort antal gårde”, som

projektets hovedkraft, Esben Hedegaard
skriver i et tilbageblik 1998.5
Dette gårdprojekt var geografisk af
grænset til Fyn, men før det var endeligt
afsluttet påtog Odense Bys Museer sig i
1995 et nyt projekt for Skov- og Natur
styrelsen, defineret som en ”videnstatus”
over hele det danske landbrugsbyggeri i
perioden 1850-1940. Opgaven kan be
tragtes som en videreførelse og udvidelse
af det fynske projekt, men medførte pga.
sit omfang nogle nødvendige forenklin
ger. I den nye målsætning blev det øko
nomiske sigte fastholdt; gården som pro
duktionsenhed var kernen i projektet,
men i rapporten betones det dog, at man
i en vis udstrækning har forsøgt at nuan
cere fremstillingen med en mentalitets
historisk tilgang.6
11997 blev forskerne ved Odense Uni
versitet involveret i to delprojekter un
der satsningsområdet ”Kulturhistorien i
planlægningen”, som lanceredes af Skovog Naturstyrelsen. I begge delprojekter
var et nyoprettet ”Kartografisk Doku
mentationscenter” ved Odense Univer
sitet Skov- og Naturstyrelsens vigtigste
samarbejdspartner, og hovedmændene
var Erland Porsmose og Per Grau Møl
ler. Det første delprojekt om ”De kultur
historiske interesser i landskabet” resul
terede i en bog med beskrivelser af de
vigtigste elementer og strukturer i det
åbne land.7 Det andet med titlen ”Kul
turhistorisk inddeling af landskabet” bli
ver omtalt nærmere i det følgende.

Landsbyen i fællesskabstiden
Mens bondekulturforskningen på Natio
nalmuseet på grund af den særlige etno
logiske tilgang fra første færd har sigtet
mod at belyse de kulturelle forskelle, så
er de regionale variationer noget, der ret
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Fig. 3. Bygdeinddeling i Danmark, fra Erland Porsmose, Danske Landsbyer, 2008, s. 55.

sent kommer ind i Odense-forskningen.
Her drejede det sig fra første færd om at
belyse den typiske danske landsbys hi
storie, dens opkomst og videre udvikling.
Empirisk var forskningen begrænset til
Fyn, men man mente, at det der gjaldt
for Fyn, stort set kunne gøres gældende
for resten af landet. De fynske forskere
kan siges i nogen grad at følge traditio
nen i dansk landbohistorie for at lokali
sere hovedparten af studierne til de gode
agerbrugsegne i Østdanmark med risiko
for at tegne et lidt skævt Danmarksbil
lede.
Erland Porsmoses bog indledes - ef
ter de to introducerende afsnit - med
en gennemgang af landsbyens historie i
fællesskabstiden, dvs. de første 800 år af
landsbyernes 1000-årige historie. Stof
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fet er disponeret i tre kapitler. Det før
ste behandler bebyggelseshistorien fra
etableringen af den ”stationære lands
by” og frem til udskiftningen. Det er et
kort og klart lille afsnit på mindre end
20 sider, hvor forfatteren tydeligt er på
hjemmebane, men netop derfor havde
man gerne set, at han havde dvælet lidt
mere ved nogle af de mange interessante
spørgsmål, som i det korte kapitel kun
kan strejfes. Det gælder ikke mindst
problemerne omkring den stationære
landsbys forgænger, den såkaldte ”vandrelandsby”, landsbyen, hvor bebyggel
sen med regelmæssige mellemrum æn
drede lokalisering. Det havde været fint
med et forsøg på at give svar på nogle af
de spørgmål, som denne ejendommelige
landsbyform rejser.
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Mens de høj middelalderlige torp-grund
læggelser må siges at være relativt vel
behandlet i landbohistorien, så er påvis
ningen af en senmiddelalderlig ekspan
sion i kystområderne et af de spændende
nye resultater af Odense-forskningen.
Denne ekspansion kan dateres til 1400og 1500-årene, da folketallet begyndte
at stige igen efter krisen i 1300-tallet.
Den fandt navnlig sted i kystskoven og
på småøerne, og man havde gerne hørt
noget mere om drivkræfterne bag denne
ekspansion.
Mens dette afsnit handler om de store
forandringer, som trods alt fandt sted i
denne lange periode, så betoner kapitlet
”Livet i landsbyen - fæstebondens uni
vers” den lange, ubrudte kontinuitet,
selvom kapitlet af gode grunde næsten
udelukkende har måttet bygge på århun
dredet lige før de store landboreformer.
Det er jo nemlig først fra 1700-tallet, at
forskningen har kunnet hente mere de
taljerede oplysninger om fæstebondens
tilværelse, og har været i stand til at
tegne et mere nuanceret billede af livet
i landsbyen.

Kulturlandskabet og de regionale
variationer
Mens dette billede af livet i den typi
ske landsby er ret traditionelt, så er der
mere nyt at hente i kapitlet om ”egnenes
særpræg”, hvor Erland Porsmose forla
der standardlandsbyen i de fede ager
brugsegne, for at se på mangfoldigheden
i ”Landsbylandet Danmark”.
Det er et kapitel, som først og frem
mest bygger på den inddeling af kul
turlandskabet i bygder, som Porsmose
og Per Grau Møller i 1997 fremlagde i
rapporten om Kulturhistorisk inddeling
af landskabet.8 I indledningen til kapit

let i Danske landsbyer skriver Porsmose
bl.a.:
”1 samtiden skelnede man mellem
forskellige bygdetyper: Agerbygd (eller
slettebygd), skovbygd, hedebygd og kyst
bygd, og hver af disse bygdetyper kan
nærmere karakteriseres ud fra opmålin
gen og takseringen af landets ressourcer i
1680erne. For nylig er hele landet blevet
gennemgået og opdelt i disse fire histori
ske bygdetyper, og det er derfor nu muligt
at give et mere præcist billede af bygder
nes afgrænsning og deres særpræg, også
på landsby området”.
En smule mere får man at vide om
projektet i teksten til nogle af de kort,
som bogen er forsynet med, men ellers
må man gå til rapporten fra 1997. For
målet var at skabe et redskab, som kun
ne anvendes i det landsdækkende arbej
de med at registrere de kulturhistoriske
interesser i landskabet. Kortlægningen
blev foretaget på sogneniveau og resul
terede i en række kort over enkeltfæno
mener, som i hovedtræk viste samme
regionale udbredelse: De geologiske for
hold, store og små landsbyer og enkelt
gårde, areal pr. td. hartkorn, dyrknings
systemerne m.v. En del af disse kort
er gengivet i Danske landsbyer. For at
kunne tegne et kort over selve bygdeinddelingen med eksakte grænser har man
imidlertid måttet vælge at karakterisere
sognene med blot nogle få parametre,
og hertil har man valgt opdyrknings
procenten og hartkornsvurderingen. Et
skovsogn skulle have mindst 25 % skov,
et hedesogn mindst 35 % lynghede om
kring 1800. Kystbygden er simpelthen
blevet defineret som det yderste bælte af
ejerlav langs havet.
Resultatet af denne inddeling er vist
på et kort s. 55 i bogen, hvor bygderne og
deres grænser er vist med klare farver.
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Der er imidlertid nogen uklarhed med
hensyn til kortsignaturerne og den led
sagende tekst. Farverne på kortet viser
fire bygder, men den fjerde bygd er over
raskende nok ikke den forventede kyst
bygd, men en særlig marskbygd, som
ellers ikke optræder i inddelingen. Til
gengæld oplyser den ledsagende tekst, at
”kystbygden er blot markeret med en prik
signatur oveni landskabets øvrige klassi
ficering i ager-, skov-, hede- eller marsk
bygd”. Endnu engang må man opsøge
rapporten fra 1997, og på det originale
bygdekort i stort format er kystbygden
ganske rigtigt markeret med prikker.
Men selv med gode øjne eller læseglas
kan man ikke få øje på en priksignatur
på det lille kort i bogen.
I sin fremstilling lægger Porsmose
vægt på, at bygdeinddelingen er et hi
storisk fænomen, som man var fortrolig
med i ”samtiden”. Det er rigtigt, at man
var bevidst om de ”ressourceøkonomi
ske”, regionale forskelle; det finder man
tydeligt udtrykt hos Arent Berntsen i
Danmarks og Norges frugtbar herlighed
fra 1656, som citeres flittigt af Porsmo
se. Men i følge sprogforskerne er ”bygd”
ganske vist et ord med gammel rod i det
danske sprog, men det glider ud af spro
get ved den nyere tids begyndelse.9 Selv
Arent Berntsen, der som nordmand må
have været fortrolig med ordet, skriver
hellere ”egn” end bygd, når han henviser
til et regionalt område. Bygd er imidler
tid et af de ord, som den nationale forsk
ningstradition genopliver i begyndelsen
af det 20. århundrede, hvor vi bl.a. møder
det i arkæologiske bebyggelsesstudier.
I Sverige har ordet derimod været i
fortsat brug i dagligsproget, og det er
blevet flittigt anvendt af kulturgeogra
ferne, men i skiftende betydninger og i
reglen uden nærmere definition.10 Også
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etnologerne i Sverige har brugt begre
bet, men der har været ganske vide ram
mer for, hvad de valgte at kalde en bygd.
Danske etnologer undgik som regel ordet
og foretrak at tale om kulturområder og
kulturgrænser. En undtagelse er forfat
teren Thorkild Gravlund, som brugte be
grebet i sine ”folkepsykologiske” studier
i mellemkrigstiden.11 Blandt de svenske
etnologer kan der være særlig grund til
at nævne Ake Campbell, som i 1927 dis
puterede på en bog om Skånska bygder
under förre hälften av 1700-talet. Den er
et tidligt eksempel på en undersøgelse af
den art, som Porsmose og Grau Møller
har foretaget, og desuden danner den et
nyttigt supplement til Kulturhistorisk
inddeling af landskabet ved at behandle
Skåne, som savnes i billedet af de gam
meldanske landskaber. Derfor undrer
man sig også over, at dette værk glim
rer ved sit fravær i litteraturoversigten i
Danske landsbyer.
Campbells skånske studier spillede til
gengæld en vigtig rolle, da skandinavi
ske etnologer i 1970’erne orienterede sig
mod økologiske problemstillinger med
inspiration fra den angelsaksiske antro
pologi. Det skete til dels som en reakti
on mod den historisk-geografiske skole,
som længe havde været eneherskende i
etnologien, og som havde underkendt de
naturgeografiske faktorers betydning for
udformningen af de regionale variatio
ner.
Den økologiske interesse kom først
og fremmest til udtryk i en lang række
lokalstudier, men der blev dog også gjort
enkelte forsøg med opdeling af større
geografiske enheder i økotyper, forstået
som systemer af energioverførsler mel
lem mennesket og omgivelserne.12 Mens
Odense-historikerne, som vi har set, ta 
ger udgangspunkt i landskabet, så ser
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etnologerne variationerne ud fra menne
skene eller den menneskelige aktivitet.
På en kongres i Norge i 1975 med
kulturlandskabet som tema, præsente
rede jeg et foreløbigt forsøg på at inddele
det traditionelle danske bondesamfund
i økotyper.13 Det tog sit udgangspunkt i
de naturgeografiske forskelle, men set i
samspil med de makroøkonomiske for
hold. Jeg pegede på, at økologiske og
økonomiske faktorer gennem århund
reder har dannet grundlag for to sæt af
forskellige agrare udnyttelsesmønstre
i Vest- og Østdanmark med vægten på
henholdsvis kvægbrug og kornavl. I hver
af de to geografiske halvdele af landet
kan vi meget forenklet operere med to
økotyper eller to former for bondeøko
nomi. Mod vest har vi hedebønder og
marskbønder, og mod øst slettebønder
og skovbønder. I kongresindlægget dis
kuterede jeg også nødvendigheden af at
tilføje en femte økotype, en kystbonde,
som først og fremmest udnyttede havets
ressourcer, men en sådan økotype ville
rumligt i stor udstrækning komme til at
overlappe de fire andre.
Som det vil fremgå er der —ikke over
raskende - stor lighed mellem histori
kernes bygder og etnologernes økotyper,
men der er stor forskel i den måde, hvor
på de to begreber defineres og anven
des. Erland Porsmose lægger vægt på,
at man har skabt et redskab, som kan
”give et mere præcist billede af bygder
nes afgrænsning”, og dette billede skal
bygge på data, som er kvantificerbare og
lokaliserbare. Etnologerne, derimod, gi
ver på forhånd afkald på at tegne skarpe
grænser for noget så komplekst og man
gesidigt. De er klar over, at de økotyper,
som bondesamfundet er forsøgt inddelt i,
repræsenterer en stærk forenkling af en
virkelighed, hvor antallet af økologisk re

laterede varianter er legio. Sådanne øko
typer må da heller ikke opfattes som bil
leder af virkeligheden. De er forskerkon
struktioner af den art, som Max Weber
har kaldt ”idealtyper”, og de må opfattes
som heuristiske redskaber, midler til at
få øje på ellers oversete sammenhænge
og stille nye, relevante spørgsmål til det
empiriske materiale.

Landsbytyper, gårdformer og
byggeskik
De bygder eller økotyper, som det ældre
”bonde-Danmark” kan opdeles i, er først
og fremmest defineret ud fra de ressour
cer, der står til rådighed, og de udnyt
telsesmønstre, de danner basis for. Det
havde derfor været naturligt, om Pors
mose havde givet en mere detaljeret
karakteristik af de produktionsprofiler
og livsformer, som vi finder i de forskel
lige bygder. Det gør han ikke, men lader
det blive ved en omtale af bebyggelses
mønstrene og nogle antydninger af det
økonomiske grundlag. I stedet går han
videre med at beskrive forskellige kultu
relle former, som med større eller min
dre ret kan relateres til bygderne. Det er
imidlertid en sandhed med modifikation,
når det i kapitlets indledning hedder, at
naturen ”skabte en rigdom af regional
variation i landsbytyper, gårdformer og
byggeskik. ”I disse kulturelle variationer
er naturen højst en medvirkende faktor.
Lad os starte med et blik på landsby
typerne, som har været et yndet geogra
fisk studieobjekt. Porsmose gør en del
ud af geografernes opdeling i typer som
skovrækkeby, slynget vejby eller vejklyngeby, men ret beset fortæller denne
typologi vel egentlig blot, at landsbyen
altid har tilpasset sig det terræn, hvor
den blev anlagt. Så er det mere interes221
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sant at se på fordelingen af store byer,
små byer og enkeltgårde. De store lands
byer hører overvejende hjemme i agereller slettebygderne, mens de små lands
byer og enkeltgårdene først og fremmest
findes i skov- og hedebygderne. Eller,
som Porsmose udtrykker det: Det er ”det
egentlige Hartkorns-Danmark”, der er
landsbyernes område, mens ”PeriferiDanmark”entydigt er enkeltgårdsland.
Det billede fremgår også klart af kor
tet på s. 64 i bogen, som viser den regio
nale fordeling af landsbyer og enkeltgår
de på den store matrikels tid i 1680’erne.
Alligevel fortjener det et par kritiske be
mærkninger.
Selve opdelingen af bebyggelsen i
landsbyer og enkeltgårde er en klassifi
kation, som tvinger virkeligheden ind i
et forskerskabt system, hvori den ikke
altid lige let lader sig indpasse. Et af de
områder, som i følge kortet er 100% do
mineret af enkeltgårde, er øen Læsø. Jeg
har i anden sammenhæng vist, at det
konstituerende element i bebyggelsen på
Læsø er ”haven”, et dyrket og indhegnet
område, hvori en eller flere gårde har an
del, enten som adskilte lodder eller med
dyrkningsfællesskab. Gårdenes bygnin
ger ligger i havens periferi på grænsen til
den fælles udmark. Er dette en landsby
eller nogle enkeltgårde? Ingen af delene,
men i matrikel-tabelværket fra 192814,
som er lagt til grund for kortet, har man
valgt at gøre det til enkeltgårde. Det er
nok mere oplagt at trække en parallel til
de ”mangebølte” gårde i Vestnorge. Her
har vi at gøre med oprindelige enkeltgår
de, som fra middelalderen og frem er ble
vet opdelt i mindre brug og har udviklet
et sekundært dyrkningsfællesskab, som
får dem til at ligne danske landsbyer.
Det var værd at undersøge, om ikke der
skjuler sig beslægtede fænomener andre
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steder i Jylland bag de bebyggelser, der
er klassificeret som enkeltgårde.
Noget andet er, at der findes områder
på kortet, hvor vi har næsten total domi
nans af enkeltgårde, men hvor standard
forklaringen om naturforholdenes rolle
ikke holder stik. Det gælder navnlig i
det gamle Hardsyssel, hvor vi mod nord
finder nogle af landets bedste moræne
jorder, mens den sydlige del er nærings
fattig hedejord. Enkeltgårdene domi
nerer imidlertid i hele området, ned til
den gamle sysselgrænse ved Skjernåen.
Denne store å har været kulturgrænse
for bl.a. elementer i den traditionelle
byggeskik, så den tanke er nærliggende
at søge forklaringen på Hardsyssels høje
enkeltgårdsprocent på det kulturelle om
råde. Kulturelle faktorer må også træ k
kes ind, hvis man vil forklare forholdene
på Bornholm, som ikke er med på kortet,
men hvor enkeltgårdene er enehersken
de.15
I det følgende tager Porsmose fat på
etnologernes klassiske studiefelt: Gård
formerne og byggeskikken, og det er da
også deres resultater, der bygges på, om
end ikke altid helt opdateret. I den ældre
etnologiske forskning var man optaget af
gårdens udvikling fra enlænget til fire
længet over mellemstadier med to (pa
rallelgården) og tre længer. Det var den
udvikling, Steensberg søgte at dokumen
tere med sine tidlige udgravninger, men
det var også den, som Svend Jespersen i
1950’erne satte et stort spørgsmålstegn
ved ud fra sine arkivstudier. I Porsmo
ses fremstilling er den firelængede gård
både en form, der har sit kerneområde i
agerbygden, og som altså kan relateres
til naturressourcerne, men den ses også
som et resultat af en udvikling fra jern
alderens langhus, og i denne udvikling
spiller parallelgården stadig en rolle:
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”Sådanne parallelgårde kunne endnu
genfindes i 16-1700-tallet i store dele af
landet, og de kan vel på sin vis regnes for
en forgængerform til det lukkede gård
sanlæg, eftersom øst-vestlængerne jo i høj
grad dominerede dette. Parallelgårdene
var omkring 1800 især et vest- og nord
jysk fænomen med almindelig udbredelse
i Thy, på Mors samt dele af Ringkøbing
Amt og Vendsyssel”.
Og Porsmose fortsætter:
”En særlig variant af den enlængede
byggeskik fortsatte langt op i tiden i lan
dets sydlige egne.”
Tilsyneladende lever udviklingstan
ken her i bedste velgående, og det un
derstreges af, at der i det følgende tales
om, at der endnu omkring 1800 var ”et
”reliktområde”af parallelgårde i Vest- og
Nordjylland og et syddansk/slesvigsk
område domineret af enlængede gårdfor
mer. ”
Som en kommentar til parallelgår
dens sejlivethed som begreb skal det
nævnes, at da Nr. Hedegård fra Vemb i
1965 blev overflyttet til Frilandsmuseet
i Sorgenfri for at repræsentere den nord
vestjyske parallelgård, da viste undersø
gelser af gårdens historie, at den tolæn
gede gård tidligere havde haft tre læn
ger©. Naturforholdenes indflydelse på
de regionale forskelle kommer tydeligst
frem, hvis man ser på gårdenes bygge
måde, vel at mærke hvis det drejer sig
om materialeanvendelsen, for forskel
lene i konstruktionsprincipperne kræver
i reglen andre forklaringer. Porsmose
gør da også mest ud af forskellene i ma
terialer. Det er karakteristisk, at der er
et afsnit om tagdækning (brug af halm,
rør, lyng, tang m.v.), mens de bærende
tagkonstruktioner forsømmes.
Efter omtalen af ”byggeskik og mate
rialer” vælger Porsmose at bygge resten

af dette afsnit på de indberetninger ”om
de i Danmark brugelige bygningsmåder
for bøndergårde”, som landets amtmænd
i 1789-90 blev pålagt at indsende til cen
traladministrationen. Det er et materia
le, der er nemt at gå til, for det foreligger
publiceret i en kommenteret og illustre
ret udgave.16 Det giver en landsdækken
de oversigt på et givet tidspunkt, men
til gengæld er man afhængig af, hvad de
enkelte amtmænd fandt for godt at op
lyse, og de gjorde ikke lige meget ud af at
besvare den stillede opgave. Fremgangs
måden betyder, at vi får nogle gentagel
ser i Porsmoses beskrivelse, men til gen
gæld er der væsentlige ting, der slet ikke
bliver omtalt. Det følgende citat (fra s.
93) er hvad, vi får at vide om de to gamle
bærende konstruktionsprincipper:
”På Tjele gods ved Viborg noteres det
således, at den ældgamle sulebyggeskik
var på retur. De høje suler under rygå
sen, som bar hele taget, var ikke længere
i brug. Sit sidste tilholdssted fik sulebyg
ningen på Vestfyn, hvor der endnu kan
opleves en række eksempler herpå i land
skabet. I det øvrige land foretrak man nu
at lade taget hvile på sidemurene eller,
hvor der krævedes højere arbejdsrum, da
en højremskonstruktion, hvor taget hviler
på to parallelle stolperækker, hver bæren
de en tagrem - i princippet den ældgamle
treskibede konstruktion fra jernalderhu
set”.
Det er en mildest talt utilstrækkelig
og misvisende fremstilling. Man får det
indtryk, at de lave højrems- eller ud
skudshuse i Nordjylland er ukendt for
forfatteren, skønt de ellers er velbehand
lede i litteraturen.
Med udgangspunkt i amtmandsind
beretningerne får vi også en kort omtale
af ildstedsforholdene i stuehusene. I den
forbindelse videregives den hundrede år
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gamle, men stærkt omdiskuterede ety
mologi for ordet stue: Et ovnopvarmet
rum eller hus. Derimod får vi ikke noget
at vide om de to hovedtyper af stuehuse:
Ovnhuset på øerne og i Nordjylland og
kaminhuset i Sydjylland og på Fyn. Det
er dog ellers ikke uinteressant, at et af
de mest markante kulturskel i Europa det mellem det åbne kaminildsted i Vest
og Sydeuropa og ovnen i Central- og Øst
europa - går ned gennem Danmark.

Landsbyen og de store reformer
Første halvdel af Danske landsbyer
handler som nævnt om de første 800 år
af landsbyens 1000-årige historie. Her
er det traditionen og kontinuiteten, der
betones. Resten af bogen beskæftiger sig
med de sidste 200 år, fra landborefor
merne over andelstidens landsby frem til
”afviklingen af bondesamfundet”. I dette
dramatiske kapitel står de store foran
dringer meget naturligt i første række,
og det er i Porsmoses verdensbillede pri
mært de teknologiske og økonomiske æn
dringer, det drejer sig om. Kapitlet om
reformerne indledes med en lille optakt
til oplysningstiden, som fokuserer på den
franske revolutions opgør med alle de
gamle mål til fordel for nye videnskabe
lige enheder; man fornemmer en forfat
ter, som elsker ting, der kan måles og ve
jes. ”Revolutionen i landskabet” og dens
frontløbere, landmålerne, har hans sær
lige bevågenhed. Den trænede feltforsker
og kender af landskabet giver i øvrigt en
glimrende gennemgang af ændringerne
af det gamle bondeland med dets højryg
gede agre gennem udskiftning, hegning,
dræning og mergling. Også inddigning og
engvanding får deres omtale, og han vi
ser, hvordan etableringen af 1800-tallets
omformede agerbrugsland gennemsyres
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af ”denne ufattelige, slidsomme indsats
for at disciplinere det gamle kulturland
skab til en effektiv kornmaskine”.
Når det drejer sig om de nye elemen
ter i andelstidens landsby, så er det helt
klart brugsen, mejeriet og andre produk
tionsanlæg, der sættes i første række.
Valgmenighedskirker, friskoler, forsam
lings- og missionshuse bliver summa
risk behandlet på to sider, mens det lille
sprøjtehus til sammenligning får en halv
side alene. Om de folkelige bevægelser
og de store vækkelser, som er baggrun
den for forsamlingshuse og missionshuse
hører vi imidlertid så godt som intet. Til
gengæld giver kapitlet plads til et seks
sider langt afsnit om borgerskabets dyr
kelse af bondelandet i de første årtier af
det 20. århundrede, særlig knyttet til ”de
jyske digtere” (Johannes V. Jensen, Aakjær m.fl.) og ”de fynske malere”, som
Porsmose er fortrolig med som leder af
Johannes Larsen-museet. Det er helt
o.k., men havde det ikke været mere op
lagt i en landsbybog med så bredt et sig
te, at vi fik lidt at vide om det, der skete
i bevidstheden hos de danske bønder un
der det store opbrud på landet i det 19.
århundrede? Emnet er jo ikke udtømt
med ”det gode slid”, som Porsmose skri
ver om. Der foreligger fra både historisk
og etnologisk side en betydelig forskning
om det ”åndelige kulturlandskab”, som
tog form gennem vækkelserne og de fol
kelige bevægelser. Det er en vigtig side
af de kulturelle variationer på landet,
men det er åbenbart ikke noget, der har
Odense-forskernes store interesse.
Endnu et kapitel af landsbyens lange
historie stod tilbage at skrive: Det sid
ste halve århundrede, den danske bon
dekulturs sørgelige svanesang, frem
mod dagens affolkede landdistrikter og
det industrialiserede landbrug med dets
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store svinefabrikker. Det har ikke været
nogen let opgave at skrive dette afsnit
for en mand, der har viet store dele af
sit liv til studiet af landsbyen, hvis histo
rie han nu kan sætte punktum for. Han
har kaldt afsnittet for ”Bondesamfundet
afvikles”, og det er blevet en kompetent
og engageret fremstilling af de teknolo
giske, økonomiske og sociale processer,
som totalt har omformet samfundet.
Men den sørgelige historie munder trods
alt ud i en vis optimisme. Erland Pors
mose slutter sin fremstilling således:
”Konturerne af et nyt landsbysamfund
tegner sig, og tiden er vel inde til formu
leringen af en ny vision for det danske
landskab, der sammenfatter og afvejer
hensynet til landbrugsproduktion af høj
kvalitet med styrkelsen af landskabets
naturværdier, miljøforhold, kulturhisto
riske værdier, bosætningsforhold og re
kreative muligheder.
Alt tyder således på, at man også om
50 og 100 år vil kunne opleve Danmarks
landsbyer og bondegårde som en enestå
ende 1000-årig kulturskat - en rygrad i
landets historie. Naturligvis vil meget
være gået til, men hvis vi vil det, vil ho
vedparten fortsat være tilbage - og endnu
mere interessant som et monument over
fællesskabet og andelstidens danmarks
historie. ”

Porsmoses guide til danske
landsbyer
Her slutter bogen imidlertid ikke, for
Porsmose har tilføjet et kapitel, hvor
han tager læseren med på en rundtur
til 60 udvalgte landsbysamfund. Gen
nemgangen bygger dels på hans egne
iagttagelser og oplevelser på en rund
tur i Danmark, men han har også kun
net støtte sig til det store arbejde, som

de lokale museer og kulturmiljøråd har
investeret i en udvælgelse af bevarings
værdige landsbymiljøer. Man må imid
lertid gøre sig klart, at det vi møder ikke
i første række er eksempler på den typi
ske danske landsby, hvis historie bogen
har handlet om. Det gør vi også, men så
danne eksempler udgør et mindretal af
de lokaliteter, som besøges. Kapitlet kal
des ”En landsbytur”, men ordet landsby
bruges her i en videre betydning om alle
mindre bebyggelser på landet.
Rundturen følger ikke en topografisk
rute, men er disponeret efter de fire byg
der. Først kommer kystbygden, og her
lægger vi ud med - i kølvandet på Achton
Friis og Johannes Larsen - at besøge
nogle af de velbevarede landsbysamfund
på de mindre danske øer. Porsmose har
udvalgt nogle gode eksempler på sådan
ne ”ø-landsbyer”, som har ret forskellig
baggrund: Lyø er en decideret bondeby,
Nyords småbrugere har været lodser og
på Reersø drev man fiskeri. Nordby på
Samsø, hvis idylliske småhuse (nu ferie
huse) har fået lov til at være motiv på bo
gens titelblad (dog uden at det oplyses)
er indbegrebet af landsbyidyl, men no
gen typisk landsby er den bestemt ikke
med sine usædvanlig mange små gårde
og huse. I følge Porsmose var der i 1682
47 små fiskergårde, men den betegnelse
har han da vist selv fundet på, og den
virker vildledende. Det er meget begræn
set, hvad der har været drevet af fiskeri
fra Nordby; derimod var der i 1600-årene
bønder, der drev skudehandel på Norge
og Nordtyskland.
Turen fortsætter til andre bebyggel
ser på kysten: fiskerlejer, ladepladser,
færgesteder og skipperbyer. Det er alt
sammen bebyggelseslokaliteter, som
ikke kan relateres til den landbohistorie,
som er blevet så udførligt behandlet på
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de foregående 200 sider. Disse ”landsby
er” er jo snarere illustrationer til og ek
sempler på den danske søfartshistorie,
og den falder uden for bogens landbohi
storiske tema. Som optakt til omtalen af
de udvalgte fiskerlejer gives et kort vue
over fiskeriets historie, men noget lig
nende får vi ikke for søfartens vedkom
mende. For mange af de nævnte loka
liteter gælder, at de har været gennem
et forløb fra at være baser for 1500- og
1600-årenes blomstrende skudehandel
til at blive leverandører af maritim ar
bejdskraft i den danske og nederlandske
koffardifart. Andre lokaliteter formåede
at omstille den lokale skibsfart til de nye
tider; de sydfynske øer og Fanø er gode
eksempler herpå.
Kystbygden har rekorden med hen
syn til bevaringsværdige landsbymiljø
er, mens skovbygden med små idylliske
landsbyer tegner sig for en andenplads.
I agerbygden er der længere mellem
landsbyidyllerne; her har forandrings
processen under det moderne landbrugs
investeringspres været langt stærkere.
Til gengæld har vi en rejsefører, som
kender sine traditionelle landsbyer ud
og ind, og hvis trænede blik kan få øje på
strukturer og detaljer, som andre ville
overse. Her får vi så en kompetent gen
nemgang af udvalgte eksempler på stjer
neudskiftede landsbyer, fortebyer, slyn
gede vejbyer og torper, og er igen tilbage
ved bogens hovedtema.
Dårligst står det til i hedebygden, set
fra et bevaringssynspunkt. ”Hedebygden
har forandret sig voldsomt gennem de
sidste to århundreder, og kontrasten bli
ver nærmest overvældende, når man sam
menligner med skovbygdens kontinuitet”,
skriver Porsmose. Enkelte lokaliteter er
dog fundet værdige til nærmere omtale.
I det ene tilfælde, Vorbasse, er det dog
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på grund af stedets historiske og arkæo
logiske betydning. Her får vi til gengæld
lidt mere at vide om de vandrelandsbyer,
som vi savnede oplysninger om i bogens
almene afsnit. Længere nordpå finder vi
hedelandsbyen Estvad, som dog navnlig
bliver fremhævet for ”de enestående fre
dede arealer (i alt 1200 hektar) ved den
store hedeomkransede Flyndersø”. Her
havde det dog været rimeligt at nævne,
at disse fredninger navnlig skyldtes H.
P. Hjerl-Hansen og Hjerlfonden. Der
nævnes en campingplads, men Hjerl He
des Frilandsmuseum bliver ikke fundet
værdig til omtale, skønt det i udpræget
grad er hedeegnens museum og har væ
ret centrum for spændende forsøg med
det traditionelle hedebrug.
I det hele taget er det lidt tilfældigt,
hvad der omtales og ikke omtales i Pors
moses guide. Ikke alt virker lige relevant
i bogens sammenhæng. Når Thorsager
i Djursland omtales ”ikke så meget på
grund af byen, som den i egentligste for
stand enestående rundkirke”, som derpå
beskrives nærmere, så føler man sig hen
sat til en turistbrochure af den gængse
slags.
Det er først og fremmest den tradi
tionelle landsby i alle dens afskygninger,
som er repræsenteret på ”landsbyturen”,
skønt meget af bogen ellers handler om
de store reformer og om det, vi plejer at
kalde andelstiden. Kun et eksempel på
en ”andelsby” er medtaget. Det er lands
byen Agård mellem Kolding og Vejle. I
den relativt korte tekst om byen nævnes
de mange tidstypiske institutioner, hvis
bygninger fra tiden omkring 1900: Spa
rekasse, andelsmejeri, forsamlingshus,
friskole, højskole og valgmenighedskirke
sætter deres præg på byen. Det nævnes
også, at beboerne har rejst ”flere minde
sten over deres ”folkeførere”, der bar den
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Grundtvig-Koldske ånd ind i lokalsam
fundet”. En tavle på friskolen minder om
den første lærer ”ligesom i øvrigt i mere
udvidet forstand hele andelstidens folke
oplysningsprojekt”.
På den måde gøres Agård til et eksemo
pel på en typisk ”andelsby”. Men Agård
har en langt mere interessant historie
at fortælle om de folkelige bevægelser
og om spændvidden i det ”åndelige kul
turlandskab”, som de efterlod. Byen var
i et halvt århundrede hjemsted for præ
sten Valdemar Brücker, en af de mest
omstridte og kontroversielle skikkelser i
tidens kirkelige liv. Han kom til sognet
som nybagt teolog i 1880 for at tage sig
af den grundtvigske del af menigheden,
og han blev i sognet resten af sit liv, om
givet af sine trofaste grundtvigianere.
Brücker havde meget radikale ideer på
det kirkelige område, og han yndede at
formulere sig provokerende i vendinger
som ”at synde i Jesu navn”. Han vakte

forargelse ved at ægtevie den fraskilte
præst og forfatter Jakob Knudsen, var i
det hele taget meget tolerant og frisindet
og blev i nogle kirkelige kredse karakte
riseret som ”brandesianer”. Den omtalte
kirke fra 1887 blev bygget til Brücker
efter lokale stridigheder, men der gik
næsten 10 år før han og hans tilhængere
blev anerkendt som valgmenighed. Det
var også Brücker, der i 1900 fik opført en
højskole, som dog aldrig blev nogen suc
ces.
Indskrifttavlen på højskolen med
”For Ide og Virkelighed”, som Porsmose
har fotograferet, er således først og frem
mest et minde om Valdemar Brücker og
den nygrundtvigske bevægelse, som han
repræsenterede. Historien om denne
præst og hans fæller i Agård er et godt
eksempel på, hvor store og indgribende
modsætningerne kunne være på det
ideologiske område i andelstidens små
landsbysamfund.

Noter
1

2

3

4

En udførlig fortegnelse over litteratur om de
enkelte egnes byggeskik, herunder Zangen
bergs, er givet i min artikel ”Bondehuse” i Bud
stikken 1964.
En oversigt over bondegårdsstudiets historie er
givet i indledningen til min lille bog Bondegård
og byggeskik før 1850 (Kbh. 1969) og i bidrag til
M. Skougaard og J.H. Nielsen red. Bondegård
og museum. Frilandsmuseernes teori og praksis
(Landbohistorisk Selskab 1998).
En oversigt over indsamlingsarbejdet er givet
af Ole Højrup i ”Om Nationalmuseets etnolo
giske undersøgelser” i Budstikken 1963, s. 81108.
Et forsøg på at videreføre bondegårdsundersø
gelser for tiden efter 1850 med ny målsætning
og nye metoder blev gjort af Nationalmuseet
1989-91 i to udvalgte områder, se J.H. Nielsen,
M. Skougaard og B. Vorre: ”Gårde i Djursland
og Salling - en genoptagelse af Nationalmu
seets Bondegårdsundersøgelser”, i Bol og By
1993 s. 58-111; jf. samme forfatteres bidrag til

5

6

7

Bondegård og Museum (note 1). Et andet ek
sempel på videreførelse af bondegårdsundersø
gelser med hovedvægt på det 20. århundrede er
det projekt, som Peter Dragsbo og Helle Ravn i
1997 gennemførte som delprojekt under forsk
ningsrådenes satsningsområde ”Det agrare
landskab” og som de publicerede i den store bog
Jeg en gård mig bygge vil - der skal være have
til med undertitlen En kulturhistor isk-etnologisk undersøgelse a f lange linjer og regionale
kulturforskelle i gårdens landskab: Bygninger,
haver og omgivelser ved danske landbrugsejen
domme 1900-2000 (Landbohistorisk Selskab
2001). Bogen er ikke mindst interessant ved at
den viser, at de regionale forskelle også gør sig
gældende i nutiden.
Esben Hedegaard: ”Gårdprojektet - og de æl
dre fynske undersøgelser af den landlige byg
ningskultur på Fyn”, i: Bondegård og museum
1998 (se note 1) s. 158.
Esben Hedegaard og Anders Myrtue: Landbru
gets bygninger 1850-1940 (Miljø- og Energimi
nisteriet, Skov- og Naturstyrelsen) 1996.
Vivian Etting og Per Grau Møller red.; De kul-
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8

9

10
11
12

13

turhistoriske interesser i landskabet, (Miljø- og
Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen)
1997.
P. Grau Møller og E. Porsmose: Kulturhistorisk
inddeling af landskabet (Miljø- og Energimini
steriet - Skov- og Naturstyrelsen) 1997.
Ordbog over det danske sprog, ”bygd”; P.
Skautrup Det danske sprogs historie I. s. 270,
II, s. 247, Kbh. 1944-47.
G. Enequist ”Bygd som geografisk term”, i
Svensk geografisk årsbok 1941 s. 7-21.
T. Gravlund Dansk Bygd I-III Kbh. 1917-30.
F.eks. Orvar Löfgrens oversigt over maritime
økotyper i Sverige og Matti Sarmelas ambitiø
se forsøg på en inddeling af Finland i kulturø
kologiske typer.
B. Stoklund ”Ecological Succession. Reflections
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on the Relations between Man and Environ
ment in Pre-Industrial Denmark”, i Ethnologia
Scandinavica 1976; senere behandlet i bl.a.
”Kulturgrænser og økotyper”, i Adriansen og
Christiansen red. Forskellige mennesker? Re
gionale forskelle og kulturelle særtræk. Ebeltoft
2003; jf. B. Fritzbøger Det åbne lands kulturhi
storie ca. 1680-1980 1998 s. 8-16.
14 Henrik Pedersen De danske Landbrug fremstil
let paa Grundlag a f Forarbejderne til Chr. V.s
Matrikel 1688Kbh. 1928/1975.
15 B. Stoklund ”Enkeltgårdslandskaber, skov- og
hedebygder”, i: Etting og Grau Møller red.: De
kulturhistoriske interesser i landskabet (Skovog Naturstyrelsen) 1997.
16 Grith Lerche red. Bøndergårde i Danmark
1789-90 (Landbohistorisk Selskab) 1987.
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Anmeldelser
Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen
(red,): Sønderjyllands Historie 1. Indtil
1815. Historisk Samfund for Sønderjyl
land, 2008. 518 s., ill. 498,00 kr.
I 1754 bemærkede præsten i Ensted, at begrebet
Sønderjylland ”er gået af mode”. Det var nu ikke
helt rigtigt og kom ikke til at holde stik; i hvert fald
ikke de følgende godt 200 år. At udsagnet i dag må
ske ville have sin berettigelse er en anden sag, men
historieskrivningen om landsdelen lever i bedste
velgående. Sønderjyllands Historie 1 er et fornemt
vidensbyrd herpå. Med den generelle samfundsud
vikling og strukturreformer som vel på nær Ha
derslev Stift nærmest har udslettet Sønderjylland
som adm inistrativt begreb, kunne man fristes til at
fremsætte det spørgsmål, om vi med dette bind og
det efterfølgende bind om tiden efter 1815 har fået
den sidste store Sønderjyllands historie? Hvis det
skulle blive tilfældet, er der med dette værk blevet
sat et flot og værdigt punktum for Sønderjyllands
tidlige historie. Værket indledes med at definere
Sønderjylland som området mellem Kongeåen i
nord og Ejderen i syd. Begivenhedernes gang ses
ud fra dette område med de nødvendige udblik til
det tyske hertugdømme Holsten i syd og Danmark
mod nord. Hvis man af den grund vil påstå, at vær
ket lægger op til en fælles Slesvigsk selvforståelse,
er det måske nok korrekt. Mere korrekt er det at
hævde, at Slesvig og dermed også den nordlige del,
som blev indlemmet i Danmark i 1920, med vær
ket har fået sin selvstændige og legitime historiske
placering tilbage. Hvis områdets historie kun bliver
anskuet som et omstridt landområde mellem tysk
og dansk, går ikke blot de historiske nuancer tabt,
hele perspektivet bliver i flere perioder skævt.
Værket består af fire hovedafsnit. Den forhi
storiske tid indtil 700 tager Orla Madsen, direktør
for Museum Sønderjylland, sig af. Bjørn Poulsen,
professor ved Aarhus Universitet, skriver om her
tugdømmets dannelse 700-1544, en dannelse der
er fyldt af krige og kongemord. Carsten Porskrog
Rasmussen, lektor ved samme universitet, skriver
om den kaotiske periode 1544-1720 og har givet
afsnittet overskriften ”Et hertugdømme - mange
herrer.” Lars N. Henningsen, afdelingsleder ved
Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Central
bibliotek for Sydslesvig, slutter bind 1 af med Sles-

vigs guldalder under titlen ”Mønsterregion i det
danske monarki 1721-1814.” Der er tale om lærde
herrer, hvis store viden og egne bidrag til forsknin
gen i den sønderjyske historie formidles på bedste
måde.
Orla Madsen dækker kronologisk den længste
periode, men afsnittet er med sine blot 28 sider su
verænt det korteste hovedafsnit. På de få sider lyk
kes det at give en ajourført oversigt over den forhi
storiske tid i Sønderjylland. På de få sider får man
som læser en følelse af at få formidlet, hvor langt
den arkæologiske forskning er nået. På en afbalan
ceret måde hører vi om de forskellige teorier, der
er blevet knyttet til de arkæologiske udgravninger.
Formidlingen følger ofte det mønster, at der først
gives en redegørelse for, hvad udgravningerne har
vist, derefter de usikre, men for de fleste læsere
mere spændende udlægninger af, hvad der heraf
kan udledes om socialstruktur, krige, m.m. Der er
tale om kvalificerede gætterier, hvilket ikke skal
forstås nedladende.
De skillelinier, som opridses i den præhistoriske
periode, er ikke specielt knyttet til det sønderjyske
område, men det bliver de derimod i den periode,
som Bjørn Poulsen tager under kyndig behandling.
Han tager udgangspunkt i Danevirke. Funktionen
var klar, anlægget skulle markere det spirende
danske riges sydgrænse. Bjørn Poulsen slår dog
fast, at grænsen ikke var en lukket mur, ”men en
porøs flade, der ofte blev gennembrudt a f udveks
ling a f personer og ideer”. Hertil må tilføjes varer,
hvilket redegørelsen for de arkæologiske fund ved
Hedeby dokumenterer. Byen var placeret syd for de
ældste volde i Danevirkeanlægget, og Bjørn Poul
sen benævner den en slags friby, hvor folkeslag
kunne mødes på relativ neutral grund, omend un
der den danske konges eller hans ”greves” beskyt
telse. Måske spændes buen lovlig hårdt i forhold
til, hvad kilderne faktisk kan udsige, men Bjørn
Poulsen gør historien levende og nærværende. Som
man bevæger sig kronologisk fremad i værket, bli
ver det kildemæssige fundament mere solidt. Med
Sven Aggesens og Saxos historieskrivning er det
vanskeligt at afvise, at der var personer, der følte
sig som danske og tildels så sig i modsætning til
den sydlige nabo. Fra Ryd kloster ved Flensborg
Fjord lyder det i slutningen af 1200-tallet, at ”ty
skere aldrig eller sjældent har vundet eller kunnet
fejre triumfer undtagen ved svig og bedrag som er
deres natur”. Desto mere paradoksalt er det, at net-
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op fra 1200-tallet var der flere begivenheder, der
gjorde skellet mellem dansk og tysk mindre klart
i grænselandet. De sønderjyske hertuger var godt
nok af dansk kongeæt, men også af holstensk gre
veslægt, og de knyttede bevidst tyske aristokrater
til deres administration. Selvom det giver en dårlig
smag i munden at sige det, så er det spændende
som en roman at læse om de bizarre (konge)mord i
1200- og 1300-tallet. Med lidt af en floskel kan det
siges, at Danmarkshistoriens vigtigste begivenhe
der bliver spejlet i den sønderjyske historie. Mere
præcist viser forfatteren, hvorledes Sønderjylland
er en stadig kilde til politiske forviklinger.
Carsten Porskrog Rasmussen tager over med
året 1544. Han er en sand mester til at formidle pe
riodens vanskelige stof. Det sker ofte ved at frem
drage mindre kendte men væsentlige begivenhe
der, og drage paralleller til mere kendte historiske
begivenheder i landsdelens brogede historie. Han
lægger ud med at betegne delingen i 1544 som den
klassiske måde, hvorpå Hertugdømmerne kunne
bruges til at parkere kongesønner så længe, man
ikke havde brug for dem som tronarvinger. Imid
lertid analyseres begivenhederne mere subtilt, og
delingen ses mere som en deling af indtægter og
magt og ikke først og fremmest som en deling af et
område. Resultatet blev ikke heldigt. Nok forblev
Sønderjylland en helhed, men de uklare magtrela
tioner skulle med tiden blive medvirkende til krig
og ødelæggelse.
Hvem har ikke følt sig ret fortabt ved tidli
gere tiders redegørelse for de statsretslige forhold
i Sønderjylland? Efter at have læst denne del af
bogen falder de vanskelige brikker på plads. Det
sker netop, fordi forfatteren magter at formidle det
vanskelige stof med et stort overblik. Skulle man
alligevel løbe sur i begreber som kongelige dele,
hertugelige dele og fællesregerede områder, vil de
flestes opmærksomhed blive skærpet, når forfatte
ren skriver, at der fra 1568 begynder at blive født
sønner på Gottorp, hvorved der opstod en egent
lig sidegren til kongeslægten med base i Hertug
dømmerne. Hvis man nu tror, der lægges op til, at
gottorperne tildeles den traditionelle skurkerolle,
bliver forventningerne dog ikke indfriet. Der teg
nes et nuanceret billede af, hvorledes især det got
torpske hertugdømme og kongeriget først gled fra
hinanden og slutteligt endte som fjender.
Sønderjyllands økonomiske og sociale historie
vies også stor opmærksomhed. De forskellige er
hvervsgruppers udvikling følges fra fyrsterne til de
fattige på land og i by, men det, der for alvor slår én
er, hvor forskellig udviklingen kunne være alt efter,
om der zoomes ind på Als eller på marskområderne
syd for Tønder. Læseren føler sig overbevist, når
det konkluderes, at både befolkningstallet og vel
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standen generelt var stigende, samt at forskellen
mellem folk blev større. Fra midten af 1620’erne
var det slut med fremgangen, og der fulgte tider
med krige, naturkatastrofer og epidemier.
Krigene 1657-60 betegnes som de værste, der i
historisk tid har ram t Sønderjylland. Først fulgte
den svenske besættelse af Sønderjylland, og da de
svenske tropper flygtede for de allierede tropper,
hærgede de allierede landsdelen. Bekendtskabet
med disse tropper blev for befolkningen endnu
mere bitter. Befrierne betegnes som værre end be
sætterne. I kølvandet på troppernes hærgen fulgte
en endnu større svøbe, nemlig epidemiske sygdom
me. Her er forfatteren for en gangs skyld ulden i
mælet. Den store overdødelighed, som den grasse
rende sygdom bevirkede, dokumenteres, men hvad
var det for en epidemi, der hærgede? Man må tro,
at der bl.a. var tale om pest. Forskningen må dog
åbenbart være usikker eller uenig om, hvilke syg
domme der slog så stor en del af den sønderjyske
befolkning ihjel. Ikke desto mindre optræder ordet
pest i registret, netop med henvisning til de sider,
hvor epidemien omtales uden dog, at ordet pest op
træder i teksten!
Perioden fra 1658-1720 er noget af en op- og
nedtur for de slesvigske hertugdømmer. De små
hertugdømmer mistede terræn, og det gottorpske
hertugdømme, som havde tilkæmpet sig en su
veræn status i 1658, blev målet for dansk revan
chepolitik. I 1713-20 lykkedes det endelig for den
danske konge Frederik IV at fordrive gottorperne.
Landsdelen var nu en særlig, men trods alt mere
homogen politisk del af det danske rige. For Hol
sten var situationen en anden med tilknytningen
til Det tysk-romerske Rige. Det var den politiske
side af sagen, for Porskrog Rasmussen lader sit bi
drag klinge af med, at Hertugdømmet var mere for
skelligt fra Kongeriget i 1720, end det havde været
i 1544. Administrationen og forvaltningen nord og
syd for Kongeåen havde udviklet sig bort fra hin
anden.
For perioden 1721-1814 boltrer Lars N. Henningsen sig først og fremmest i samfundets høje
luftlag, blandt enevoldskonger og tidens førende
embedsmænd. Det giver værkets mest traditionel
le historiske bidrag, uden det dog skal opfattes som
en kritik. Med den centralisering, der skete i perio
den og det udtalte ønske fra enevældens side om,
at Slesvig skulle ensrettes med kongeriget, flyder
kilderne lifligt, men Slesvig forblev noget for sig
selv. Lars Henningsen udtrykker det fortræffeligt
ved at sige, at ”alt i alt uar og forblev Kongeåen et
dybere skel mellem Kongeriget og Slesvig end Ska
gerak mellem Danmark og Norge”. Slesvigs særlige
forvaltning både i centraladministrationen og i lo
kaladministrationen blev bibeholdt. Nøglen til for-
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klaringen på, hvorledes det kunne gå til, finder vi i
Slesvigs blomstrende økonomi, ridderskabet i Sles
vig og Holsten og landsdelens egen tysksprogede
centraladministration i København. Bl.a. med bag
grund i Lars N. Henningsens tidligere forskning
tegnes et billede af den ekspanderende handel og
skibsfart, der, ikke overraskende men nærmere
tankevækkende, er tæ t knyttet til de internatio
nale krigskonjunkturer. Det dokumenteres, hvor
ledes byerne i Slesvig udnyttede de ekstremt gode
muligheder, der opstod i slutningen af 1700-tallet.
Når de store søfartsnationer krigedes, blev det lu
krativt at sejle under det neutrale Dannebrog. Spe
cielt Flensborg oplevede et handelsboom med far
ten på Dansk Vestindien som den mest spektaku
lære. Anlæggelse af Ej der kanalen 1777-1784, som i
samtiden var Europas største kanalanlæg, nævnes
som et konkret og helt ekstraordinært offentligt
initiativ til gavn for handel, søfart og næringsliv,
men der er ikke plads til en egentlig analyse af
anlæggets betydning. I en tilhørende billedtekst
gøres forsøget dog, og således spiller forfatter og
billedredaktion igen sammen på ypperlig vis. Det
åndelige liv bliver også behandlet, specielt skole
og gejstligheden. Det er underholdende at læse om
Christian VII's patent, som gav menighederne lov
til at holde afstemning for eller imod en ny guds
tjenesteordning. Den folkelige mobilisering, her
midt under enevælden, virker dog tankevækkende
og giver begrebet oplysningstiden mere dybde og
kan måske ses som en konsekvens af, at den brede
befolkning var ganske læse- og skrivekyndige.
Lars N. Henningsen anvender mange fine ci
tater specielt fra Tyske Kancelli, men såvel i dette
kapitel som i de foregående er det ærgerligt, at der
ikke er et egentligt noteapparat. Det må undre, at
der gives en fyldig gennemgang af den mangfoldige
litteratur, der er knyttet til de enkelte emner, mens
der ikke ofres plads til præcise henvisninger til det
benyttede arkivmateriale. Det nævnes, at kun hvor
tekst, kort eller diagrammer direkte beror på selv
stændige kildestudier, henvises der specifikt til de
trykte eller utrykte kilder.
Det lever man for det utrykte materiale ikke
op til. Det er en skam, da det netop er en af vær
kets styrker, at forfatterne er drevne arkivbrugere.
Værket vil animere til yderligere forskning, og her
ville mere præcise kildeangivelser være til stor
hjælp. De fleste læsere kan dog læne sig tilbage og
”nøjes” med at blive klogere, og det bliver man. At
værket også er en fryd for øjet fuldender billedet.
Det er spækket med farvefotos, informative kort og
tegninger. Billedredaktionen ved Inge Adriansen,
Elsemarie Dam-Jensen og Lennart S. Madsen har
ydet en fremragende indsats. Billedrigdommen har
været så stor, at man også har valgt at bruge mar

genbilleder, hvilket betyder, at enkelte illustratio
ner, f.eks. landskabsbilleder, bliver lige små nok
med det valgte bogformat. Det rokker dog ikke ved,
at der er tale om en flot bog, hvor indbinding, tryk
og sats ligeledes er i top.
Begejstringen for bogens indhold kan måske
skyldes, at anmelderen ikke er specielt vidende
om de tidlige sønderjyske forhold og derfor ikke
har haft forudsætningen for at være tilstrækkelig
kritisk. Ved således at være i øjenhøjde med den
alment historisk interesserede læser, tøver jeg dog
ikke med at anbefale bogen som det bedste over
sigtsværk om Sønderjyllands tidligste historie.
Det bliver spændende at se, om bind 2 kan holde
samme standard.
Peter Fransen

Jørgen Pedersen: Riddere af Elefantorde
nen 1559-2009. Syddansk Universitets
forlag, 2009. 472 s., ill. 598,00 kr.
Riddere a f Elefantordenen er spændende læsning
og et pragtstykke. Fornemt tryk, papir og indbin
ding, stort format. Forfatteren bag værket er Jørgen
Pedersen, ivrig amatørfotograf og -heraldiker, og
nysgerrig. Udgangspunktet for bogen er det enkle,
at Jørgen Pedersen efter et besøg i Ridderkapellet
på Frederiksborg Slot, som rummer omkring 300
våbenskjolde for nulevende og afdøde riddere, fik
lyst til at vide mere om specielt de ældre riddere,
og i den forbindelse opdagede, at der ikke fandtes
en fortegnelse med biografiske oplysninger om de
mange riddere. Den gik Jørgen Pedersen så i gang
med at lave, og resultatet foreligger her.
Bogen er forsynet med en kort indledning (s.
9-17), ikke en ”større afhandling om Elefantorde
nens oprindelse og historie”, men en kort redegørel
se for ordenens forhistorie, centrale publikationer,
for sådanne findes naturligvis, ordenens statutter,
optagelseskriterier, fortegnelse over udstødte af
ordenen, lidt rekordstatistik samt uddybende op
lysninger om biografier og illustrationer. Det er
prisværdigt, at forfatteren ikke fortaber sig i heral
diske detaljer, hvilket jo er nærliggende, men er i
stand til i sin tekst at skære et klart tværsnit af or
denens historie og udvikling, og afvikle de - i øvrigt
interessante og imponerende - heraldiske forhold
i velvalgte illustrationer med tilhørende tekster. I
betragtning af emnets afgrænsede karakter havde
det dog været ønskeligt, om ordenens statu tter var
blevet gengivet. I fortegnelsen over udstødte finder
man som den første Corfitz Ulfeldt, udnævnt 5.
oktober 1634, dømt for højforræderi 27. juli 1662,
og samtidigt udstødt af Elefantordenen, død 26.

231

Anmeldelser
februar 1664. Den sidste er Nicolae Ceauçescu, ud
nævnt 10. november 1980, slettet den 23. december
1989, og henrettet den 25. december samme år. I
den statistiske afdeling finder man angivelse af
Elefantriddere i kortets tid, ni dage, og længst tid,
76 år.
Bogens hoveddel (s. 19-448) rummer korte bio
grafiske oplysninger om Elefantriddere, med il
lustrationer som en ligeværdig del. Illustratio
nerne, de enkelte ridderes våben, er i hovedsagen
hentet fra de fire Våbenbøger i Ordenskapitlet,
1690-1997, med sidste bind fortsat i anvendelse,
samt en femte, ”Den gamle Våbenbog.” Hvor der
ikke findes våbengengivelser, til tider tilknyttet
bemærkningen ”fører ikke våben,” er indhentet
supplerende billedmateriale i form af malerier, ki
steplader, epitafier og stik. Inddelingen af m ateria
let er struktureret efter de siddende regenter, som
udnævner Elefantriddere. Det er denne hoveddel,
det er så let for enhver at fortabe sig i, hvad enten
man går efter kendte og kongelige, eller efter mere
ukendte eller obskure skæbner, som f.eks. Vasilij
Vladimirovitj prins af Dolgorukij (1667-1746), som
under skiftende russiske kejserinder henholdsvis
faldt i unåde og blev taget til nåde tre gange, og
derfor blev henholdsvis udstødt og optaget i Ele
fantordenen tre gange, som den eneste, i øvrigt. En
mere regelret stigning i graderne blev Poul Thom
sen (1686-1740) forundt, idet han i 1711 blev opta
get i den danske adel under navnet de Løvenørn.
Mere kendt er naturligvis Napoleone Bounaparte
(1769-1821), optaget som Napoléon I, med samt
den del af den napoleonske familie, der blev benå
det med Elefantordenen. Fra samme periode bør
nævnes Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
(1754-1838), samt Johann Wentzel Anton Franz
Karl greve Radetzky (1766-1858).
Våbenskjoldene er et selvstændigt studie værd.
Ud over, at der med værket er mulighed for at følge
den stilmæssige udvikling i den fornemste del af
heraldikken, kan man imponeres over både idérig
dom og mangfoldighed. Visse våben får et ufrivil
ligt, lidt komisk skær, med andægtigt udseende
vildmænd fra rigsvåbnet over på én gang trist og
kælent udseende elefanter, til imposante skjolde
og det noget overraskende, som Niels Borhs (18851962) ying/yang-symbol og Josip Broz Titos (18921980) meget lidt adelige våben, der krones af en
rød stjerne. Hertil kommer våben for de statsover
hoveder, der har ladet deres egen kultur inspirere,
som Fahd bin Abdul Aziz al Sauds (1921-2005),
med korslagte krumsværd og palmer, og den ja 
panske kejserfamilies stiliserede, gyldne blomster.
Sidste del af bogen (s. 449-472) rummer kil
deoversigt, oversigt over våbenskjolde i Ridder
kapellet på Frederiksborg Slot samt registre. I
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litteraturoversigten findes såvel specialiserede og
sjældne værker, som Berliens Der Elephanten-Orden und seine Ritter, 1846, som mere almindeligt
forekommende publikationer som Billed Bladet.
Den i bogen sidst omtalte Ridder af Elefantor
denen er Marie Agathe Odille Cavallier (1976-),
prinsesse af Danmark 2008, hvilket givet vil inte
ressere en del. Andre vil blive grebet af en ubændig
lyst til nærmere at undersøge historien bag f.eks.
Sergej greve Stroganov (1794-1882). Riddere a f
Elefantordenen kan læses og nydes som den er, og
den kan inspirere til videre studier blandt kendte
og ukendte i samfundets højeste top.
Henrik Gjøde Nielsen

Carsten Meyer: Philip Kocks Hus. Ærøs
købings ældste hus. Et gavlhus fra
1600-tallet og dets historie. Ærø Muse
um, 2008. 105 s., ill. 195,00 kr.
Det maleriske og fredede Philip Kocks Hus er
Ærøskøbings ældste hus og en velkendt sevær
dighed. Nu har husets nuværende ejer, Carsten
Meyer, skrevet en velkomponeret og smuk bog om
huset og dets ejere gennem tiderne.
Bogens første fjerdedel omhandler bygnings
historien. Ejendommen bestod oprindelig af de
nuværende husnumre 36, 38 og 40 i Søndergade,
og bortset fra i nr. 40 er bindingsværket bevaret.
Størst interesse knytter der sig til nr. 36, der er
et gavlhus med en knægtbygget gavl ud til gaden.
Her findes også en oprindelig karnap og ved siden
heraf den originale jernbundne indgangsdør, som
skal være landets ældste af sin art, som stadig er
i brug. Over døren er dørhammeren udskåret med
en indskrift, hvor man bl.a. kan læse husets opfø
relsesår: 1645. Gavlhuset må være opført først som
et fritliggende hus, og sådan er det også vist på en
rekonstruktionstegning, udført af den meget kyn
dige arkitekt H.H. Engqvist (hvis navn i øvrigt kon
sekvent er stavet forkert med u). Man fornemmer
dog, at forfatteren ikke er ganske overbevist om,
at sidefløjen langs Søndergade er tilføjet senere,
men sådan forstår man vist bedst den meget sæ r
prægede sammenføjning af de to huse. Måske har
Engqvist set bygningsarkæologiske spor, da han
restaurerede huset i 1951-53. Stor forskel i alder
kan der dog næppe være mellem de to bygninger,
og de indvendige knægte er således af samme type
begge steder. Selv om den karakteristiske parade
gavl mod Søndergade er husets mest iøjnefaldende
træk, er de øvrige facader ikke glemt, men bliver
omhyggeligt gennemgået. Også husets indretning
med oprindelige paneler m.v. og senere tilføjede
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enkeltheder gennemgås detaljeret. En velgennem
tæ nkt illustrering gør det let at følge forfatterens
redegørelser.
Resten af bogen indtil bilagene udgøres af ejen
doms- og personalhistorien. Også her finder man
oplysninger af bygningshistorisk interesse som
f.eks. kildernes beskrivelser af huset til forskellige
tider og af nu forsvundne bagbygninger, ligesom
beretningerne om restaureringerne i nyere tid skal
søges her. Undertiden er det endvidere muligt at
beskrive rummenes møblering. De i tidens løb fra
solgte dele får en lignende behandling i et særligt
afsnit. Hovedindholdet er dog gennemgangen af
samtlige ejere fra husets opførelse til vore dage. Her
får man ikke alene personalhistoriske oplysninger
om ejernes ægteskaber, børn og død, men også om
deres erhverv som købmænd eller skippere. Man
hører eksempelvis om deres handelsforbindelser,
om varelageret i kramboden, om hvilke skibe, de
har ejet eller været medejere af, og om deres mu
lige deltagelse i smugleri. Det er et imponerende og
mangesidigt materiale, der her fremlægges, og da
ejerne ofte har været betydningsfulde folk i Ærøs
købing, bliver bogen også et bidrag til byens almin
delige historie. Husets første ejer blev således gift
med borgmesterens datter med megen ballade til
følge, og blandt de senere ejere var der en rådmand
og en deputeret borger. I nyere tid bliver erhvervs
billedet mere broget, og fra 1951 til 1975 blev der
drevet kaffestue i huset. Efter billederne at dømme
har den været usædvanligt hyggelig, hvilket man
ge nulevende i det ganske land stadig må kunne
huske. Ærøskøbing har jo længe været en yndet
turistdestination. For den turist, der ønsker seriøs
information, er denne bog en god mulighed, men
også for alle andre med interesse for Ærøskøbings
arkitektur og historie kan den varmt anbefales.
Bogen er rigt illustreret med velvalgte billeder
og forsynet med fyldige noter med kildehenvisnin
ger, kommentarer og ordforklaringer. Et resumé på
engelsk giver god besked til udenlandske læsere.
Viggo Petersen

Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen:
Når det regner på præsten. En kultur
historie om sognepræster og sognefolk
1550-1750. Forlaget Hovedland, 2009.
379 s., ill. 348.00 kr.
Da Georg Hansen i 1947 publicerede resultatet af
seks års intensive arkivstudier i bogen Præsten
paa Landet i Danmark i det 18. Aarhundrede - En
kulturhistorisk Undersøgelse, var bogens formål at
skildre 1800-tallets landsbypræst som en ganske

særlig samfundstype. I over 60 år har Præsten paa
Landet i Danmark i det 18. Aarhundrede da også
været svær at komme uden om, når talen faldt på
dansk præstehistorie. I 2009 er der kommet en
værdig afløser til Georg Hansens arbejde.
Det drejer sig om Charlotte Appels og Mor
ten Fink-Jensens Når det regner på præsten - En
kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 15501750. I modsætning til Hansen, der i 1947 malede
med den brede pensel, agter Charlotte Appel og
Morten Fink-Jensen at holde fokus mod otte sær
ligt udvalgte sognepræster fra de første 200 år efter
den protestantiske reformation. Der er med andre
ord tale om en mikrohistorisk tilgangsvinkel, men
dermed ikke sagt, at vi her blot får serveret otte
præstebiografier. Selvfølgelig bliver man som læser
orienteret om præsternes oprindelse og baggrund,
men det er den enkelte sognepræsts daglige virke,
og til tider ret problematiske forhold til høj og lav
i hans sogn, der udgør bogens røde tråd. I den dra
matiske afdeling finder man beretningen om Ole
Bjørns djævleuddrivelser og heksejagt i 1690'ernes
Thisted og sognepræsten Caspar Pedersen Lindenfeldt (1676-1711) fra Borup-Hald ved Randers, der
bandlyste karlen Jens Jensen Bach for hans vrang
villighed. Undervejs stifter vi også bekendtskab
med 200 års teologiske og religiøse strømninger.
Det ses blandt andet i Rasmus Hansen Revarius
(1565-82) omfattende produktion af religiøse skrif
ter og sognepræsten Peder Wedel (1722-38), der
fra sin base i Stauning sogn ved Ringkøbing Fjord
via andagter og undervisning søgte at omvende sin
menighed til den pietistiske fromhedslære, inden
vi i sidste kapitel følger Rasmus Jensen Winther
(1710-67) i hans lange og komplicerede jagt på et
godt sognekald. Om det lykkedes Winther, skal
ikke afsløres her. På baggrund af disse otte nedslag
i det trykte og utrykte kildemateriale kan de to for
fattere konkludere, at rollen som sognepræst ikke
var noget fastlåst embede, men i høj grad afhang
af præstenes personlighed, uddannelse og religiøse
synspunkter. Sognenes sociale sammensætning og
den enkelte præsts forhold til de lokale adelsfolk,
nabopræsterne, provsten og biskoppen skal også
tages med i beregningerne. Det er således ikke blot
den hellige skrift og tidens lovgivning, der satte
rammer og grænser for præstens arbejdsopgaver
1550-1750.
Bogen er ualmindelig smukt illustreret og alt,
hvad der kan gengives i farver er blevet det. Med
en enkelt mulig undtagelse (Nakskovpræsten An
ders Pedersen Perlestikkers gravsten) er ingen
af de otte behandlede sognepræsters portrætter
blevet bevarede til i dag. Det er ærgerligt, men til
gengæld er forfatterne leveringsdygtige i en ræk
ke ellers upåagtede fremstillinger af danskernes
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hverdags- og arbejdsliv, der er hentet fra samtidige
landkort og titelblade. Endelig fremstår de mange
affotograferinger af de benyttede arkivalier som
oftest knivskarpt, så den interesserede læser har
mulighed for at kigge forfatterne over skulderen.
Til hvert kapitel hører desuden en kommenteret
kilde- og litteraturliste, der vil være en god hjælp
for den historiker eller slægtsforsker, der er blevet
inspireret til at arbejde videre med dansk præstehistorie.
Når det regner på præsten, drypper det på deg
nen. Med Charlotte Appels og Morten Fink-Jensens vidende og velskrevne bog har det heldigvis
også dryppet på os andre, der efter endt læsning
ikke blot er kommet utroligt tæ t på otte danske
sognepræsters liv og virke, men i tilgift har fået et
sjældent indblik i danskernes dagligdag og forestil
lingsverden 1550-1750.
Jakob Ørnbjerg

Karen Margrethe Fabricius og Karsten
Hermansen: Bygget af levende stene...
Ærøskøbing Kirke 1758-2008. Ærøskø
bing Menighedsråd, 2008. 85 s., ill. Pris
ikke oplyst.
Den nuværende kirke i Ærøskøbing er opført i ste
det for en ældre i årene fra 1756 til 1758 og havde
altså i 2008 250 års jubilæum. Det er i den anled
ning, at denne bog er udgivet af menighedsrådet.
Forfatterne er cand.mag. Karen Margrethe Fabri
cius, leder af Ærø Museum, og Karsten Herman
sen, der ud over at være organist ved Marstal kir
ke også er ph.d. i historie. Læseren skulle således
være i gode hænder.
Bogen indledes med en beretning om Frede
rik 5.s besøg på Ærø i 1750 og hans deltagelse i
en gudstjeneste i den gamle, faldefærdige kirke
kun få år før, den blev revet ned. Denne middelal
derlige kirke omtales i et afsnit for sig. Den siges
at være opført i 12-1300-tallet, hvilket nok kunne
indskrænkes noget, eftersom vi senere får at vide,
at døbefonten er fra 1200-1250, og eftersom den
eneste bevarede bygningsdel, et tympanon fra en
af indgangsdørene, er tydeligt romansk. Omtalen
af dette tympanon skal mærkeligt nok findes i af
snittet om døbefonten. Efter middelalderen blev
der omkring 1600 opført et tårn, og i 1630’erne
blev kirken udvidet. Forhandlingerne om opførelse
af en ny kirke og arbejdets gennemførelse omtales
i det følgende afsnit, men sæ rt nok får man intet
at vide om den ny kirkes udseende. Ganske vist
er bogens titel, Bygget a f levende stene, et citat
fra Grundtvigs velkendte salme, hvori det beto
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nes, at det er menigheden, de levende stene, der
er det væsentlige, medens kirkebygningen sådan
set er uden betydning, men alligevel kunne man
vel med rimelighed forvente en slags beskrivelse
af den bygning, som er bogens emne. Det får man
slet ikke. Man får eksempelvis ikke at vide, at den
nye kirke er 44,5 m lang og 16 m bred og således
væsentligt større end den gamle, hvis mål angives
i det foregående afsnit. Der står heller ikke, at den
er opført af gule mursten på en sokkel af rå og klø
vet kamp, og at murene er smykket med lisener.
De to indgangsdøre på langsiderne omtales kun
i billedtekster og senere i forbindelse med, at de
blev muret til. På denne baggrund er det ikke over
raskende, at der ikke er gjort forsøg på at sætte
kirken ind i en stilhistorisk sammenhæng.
En noget fyldigere omtale får man af inven
taret i de følgende afsnit. Den utraditionelle ræ k
kefølge - døbefont, prædikestol, alter, stolestader
og orgel - skyldes utvivlsomt, at man har villet
beskrive de ældste inventargenstande først, idet
både den romanske døbefont og prædikestolen fra
renæssancetiden er overført fra den gamle kirke.
Yderligere inventargenstande som kirkeskibe, ma
lerier og lysekroner omtales i afsnittet om kirkens
udsmykning, hvor man også hører om forskellige
renoveringer, heriblandt den store restaurering
1949-50, der helt ændrede kirkerummets fremtræ
den, idet der op gennem kirken i begge sider blev
rejst søjler. I afsnittet om tårn og klokker omtales
både den gamle og den ny kirkes tårn samt de to
klokker, som begge stammer fra den gamle kirke.
Det afsluttende afsnit om kirkens folk omhandler
ikke, som man kunne tro, præster m.v., men lidt
byhistorie, noget om begravelser og opførelsen af
en kapelbygning. Underafsnittet De levende stene
handler mest om kakkelovne. Præsterne er dog
ikke glemt. Dels bringes der en liste over præ 
sterne efter reformationen, dels omtales de i an
dre afsnit, især det vedrørende prædikestolen. På
samme måde er byhistoriske og teologiske emner
omtalt rundt omkring, hvor det bedst kunne passe.
Ærøskøbings byplan og tidlige historie omtales så
ledes under døbefonten med den begrundelse, at
døbefonten måske/måske ikke er jævngammel med
byen, og øens tilhørsforhold til Hertugdømmerne
omtales under prædikestolen, fordi hertug Philip
af Glücksburgs våbenskjold findes herpå. Herefter
fortsætter afsnittet dog med almindelig byhistorie
med omtale af privilegier, en stor bybrand i 1629
m.v. Forskellige teologiske forhold belyses rundt
omkring med muntre eksempler. Det offentlige
skrifte omtales eksempelvis under stolestader, og
da man ikke har rådet over lokale eksempler, brin
ger man i stedet historier fra andre dele af landet:
Nordjylland, Sønderjylland og Sjælland. Den un-
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derholdende fortælling om en jordemoder, der fore
tog en nøddåb med øl i stedet for vand, stammer
således fra Skævinge på Sjælland.
Som det vil forstås af det foregående, findes de
relevante oplysninger om kirken, dens benyttere og
den historiske baggrund undertiden de mest over
raskende steder i bogen, hvilket gør det noget van
skeligt at orientere sig i den. Læser man imidlertid
bogen fra ende til anden, får man efterhånden gan
ske meget at vide om øen, byen og personkredsen
om kirken, ofte fortalt i en underholdende form.
Bogen vil derfor sikkert kunne læses med både ud
bytte og fornøjelse af folk med tilknytning til Ærø
og ikke mindst af den lokalhistorisk interesserede
del af menigheden.
Bogen er illustreret med mange nutidige farve
billeder samt enkelte ældre fotos og postkort. Den
er forsynet med noter samt kilde- og litteraturfor
tegnelse.
Viggo Petersen

Julie Fryd Johansen, Jesper Eckhardt
Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen
(red.): Skoler i palmernes skygge. Dansk
Skolemuseum og Syddansk Universi
tetsforlag, 2008. 221 s., ill. 250,00 kr.
Skolerne og undervisningen er blandt de vigtige
aspekter af Dansk Vestindiens historie, som har
ligget næsten ubehandlet hen. Skoler i palmernes
skygge giver os imidlertid nu en række punkt
nedslag i denne emnekreds, idet bogen indeholder
ni forskellige artikler, foruden en indledning af Ole
Feldbæk om kolonimission og koloniskoler i danske
kolonier i almindelighed. Desuden er der enkelte
faktabokse vedr. Dansk Vestindiens historie samt
et anonymt efterord, som resumerer det hele.
Artiklerne omhandler brødremenighedens
påskønnelsesværdige indsats i kolonien siden
1730’erne, Det vestindiske Skoleinstitut i slutnin
gen af 1700-tallet, lancasterskolerne og den ind
byrdes undervisning 1820-1840, Peter von Scholtens berømte skoler for slavebørn på landet, opført
omkring 1840, det offentlige skolevæsen i Dansk
Vestindien 1876-1889, og skolevæsenet fra 1907
til 1917. Desuden er der artikler om de sorte læ
rere Frederik MacFarlane, David Hamilton Jack
son og Victor Cornelins fra den seneste danske
tid samt om vestindiske elever i skoler i Danmark
1750-1850. Bogen har en meget lang og besværlig
tilblivelsesproces bag sig, så to af bidragyderne er
døde inden udgivelsen. Man har også på fornem
melsen, at redaktionen har m åttet vidt omkring for
at skaffe bidrag, idet Cornelins var født 1898, kom

til Danmark 1905 og tilbragte resten af sit liv som
lærer i Nakskov, idet de skoler, som vestindiske
børn frekventerede i Danmark, ikke var beskygget
af palmer, og idet flere af artiklerne har et overve
jende personalhistorisk snarere end egentlig sko
lehistorisk præg. De forhåndenværende artikler
afspejler således den aktuelle forskningssituation,
som langtfra er fyldestgørende. Antologien lader
dog ingen tvivl tilbage om det generelle faktum,
at det var vanskeligt at drive skole i Caraibien,
hvad enten man ønskede at undervise hvide eller
sorte, frie eller slaver. Det står også klart, at man
i kolonien fra først til sidst måtte tillempe mange
regler, så de blev anvendelige under de givne for
hold. F.eks. var undervisningssproget overvejende
engelsk, medens dansk blot var et fremmedsprog
for de fleste, og f.eks. modificerede man 1903-skolelovens optagelseskrav til mellemskolen ganske
betydeligt i Vestindien.
I mange af bogens bidrag drøftes, hvorvidt sko
len var at betragte som et led i en bevidst bestræ
belse på at gøre de tre øers befolkning dansksindet.
Svarene peger imidlertid i forskellige retninger, og
man må nærmest konkludere, at bestræbelserne
gik i forskellige retninger til forskellige tider, og
at skolerne i øvrigt sjældent opnåede de opstillede
mål. Der var tale om en først og fremmest carai
bisk koloni, hvor dansk sprog og kultur ikke vandt
noget særligt indpas. I stedet kom de vigtigste im
pulser fra andre vestindiske kolonier, navnlig de
britiske. Dette gjaldt både i almindelighed og med
hensyn til skolevæsen.
Skoler i palmernes skygge indeholder en hel
del småfejl og inkonsekvenser, som redaktionen
og korrekturlæsningen burde have fanget. F.eks.
henviser visse noter blot til skoledirektør Olaf
Rübner-Petersens privatarkiv, som dog omfatter
hele syv pakker (s. 182). Enkelte billedtekster er
svulmet op til en hel tekstside (s. 104). På et kort
er herrnhuternes missionsstation Friedensthal
placeret forkert (s. 107). Der henvises til ikke ek
sisterende illustrationer (s. 94). Et par billedtek
ster er forkerte (s. 163: skolebygningen i Kongens
gade i Christiansted er ikke nedrevet, men ligger
der heldigvis stadig, og s. 164. Den danske skole i
Frederiksted er ikke en ruin mere, men er blevet
flot renoveret af lokalregeringen). Flere steder er
der bemærkninger af typen ”Så vidt vides fungerer
bygningen stadig som skole" (s. 154: det gør skolen i
Hospitalsgade i Charlotte Amalie ikke mere, den er
lukket for flere år siden). Alt i alt er bidragene dog
udmærkede detailstudier, hvoraf flere udspringer
af universitetsspecialer og fortjenstfuldt inddrager
arkivalsk kildemateriale. Men meget mangler sta
dig at blive undersøgt, at vi savner stadig en hel
hedsfremstilling af skoler og undervisning gennem
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hele Dansk Vestindiens historie, gerne med udblik
til resten af Caraibien. Kildemateriale fra central
administrationen i København og fra myndigheder
og enkeltpersoner i kolonien ligger og venter på at
blive udnyttet.
Erik Gøbel

Jens Henrik Koudal: Grev Råbens dag
bog. Hverdagsliv i et adeligt miljø i
1700-tallet. Folkemindesamlingens kul
turstudier bd. 19. Syddansk Universi
tetsforlag, 2007. 318 s., ill. 275,00 kr.
Det er en lidt usædvanlig bog, seniorforsker Jens
Henrik Koudal har begået. Titlen lyder som en
kildeudgave, og undertitlen peger i retning af en
kulturhistorisk afhandling, men bogen er nu først
og sidst en skildring af den musikalske adelsmand
Otto Ludvig Raben (1730-91), greve af Christians
holm på Lolland. Det ville være synd at sige, at Ra
ben hører til Danmarkshistoriens kendisser, men i
1991 opdagede Koudal, at greven ud over en anse
elig, musikhistorisk interessant nodesamling, også
havde efterladt sig en fransk dagbog på over 600
sider, der dækker alle årene fra 1749 til hans død
42 år senere. Det er denne dagbog, altid citeret i
dansk oversættelse, som danner grundlaget for bo
gen, men som i øvrigt suppleres og perspektiveres
med andet stof. Dagbog er måske så meget sagt,
hvis man dermed forventer indblik i et følsomt, re
flekteret eller lidenskabeligt menneskes sjæleliv.
Råbens dagbog registrerer kun de ydre tildragelser
som f.eks., hvem han spiste hos, hvilke koncerter
han gik til, hvor han gik i kirke og ved en række
lejligheder også de bordeller, han besøgte. Alt er
meget konkret, og kun sjældent slipper et adjektiv
med, som antyder, at greven faktisk havde sans
for naturens skønhed og satte pris på godt selskab.
Det er bogens tragedie, at denne dagbog dybest set
er triviel, og da der kun er overleveret ganske få
andre kilder til Råbens personlige levned og me
ninger, bliver resultatet, at man som læser efter
godt 250 sider er næsten lige så klog på mennesket
Raben, som da man begyndte.
Som biografi er projektet altså på forhånd dømt
til at mislykkes, og Koudal har derfor gjort det ind
lysende rigtige, når han har afstået fra biografiens
traditionelle ambition og i stedet har benyttet dag
bogens mange oplysninger til at at tegne et portræt
ikke af personen, men af standen. Derfor den meget
passende undertitel ”Hverdagsliv i et adeligt miljø
i 1700-tallet”. Dette klassiske kulturhistoriske
projekt gennemfører Koudal med stor grundighed
og i en klar og velskreven form med velvalgte il
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lustrationer i farver. Som læser får man virkelig et
meget anskueligt billede aflivet i de højeste sociale
lag med dets mange privilegier og mange chancer,
men også med dets mange konventioner og fast
omskrevne roller. Bogen er disponeret i mange kor
te kapitler, der groft sagt følger Raben fra vugge
til grav, men som særlig hen mod slutningen også
tager systematiske temaer op. Dagbogen citeres
fyldigt, som nævnt altid i Koudals danske oversæt
telse, og værket er forsynet med nogle bilag, der for
fleres vedkommende giver en statistisk opstilling
af dagbogens oplysninger. Desuden tæller bilagene
en oversigt over Råbens nodesamling (nu for stør
stedelens vedkommende indlemmet i Det kongelige
Bibliotek) og det uddannelsesprogram (på dansk),
som grev Raben midt i 1770’erne formulerede for
sin søn Frederik Christian Raben.
I betragtning af at der i øvrigt ikke er sparet
på noget m.h.t. boghåndværk og videnskabeligt ap
parat (482 noter), er det eneste håndfaste kritik
punkt, anmelderen kan fremføre, at der mangler
et navneregister. Og så har Koudal nok misforstået
udtrykket ”devotion”, når han oversætter det som
skriftemål (s. 27). Det må betyde at gå til alters,
noget som man i 1700-tallet normalt kun gjorde et
par gange om året og i øvrigt forberedte sig til ved
at gå til skrifte. Hvis man skulle gå et spadestik
dybere i sin kritik, kunne man måske pege på, at
Koudal er gået for meget i dybden med den cen
trale kilde, Råbens dagbog, og at det er sket på
bekostning af bredden. Denne konstatering ville
ikke have været noget kritikpunkt, hvis dagbogen
havde givet dybere indblik, end den gør, eller hvis
Raben selv havde været en særlig betydningsfuld
eller fascinerende person. Som det er, går detail
analysen af dagbogen imidlertid ud over Koudals
anden målsætning: At sige noget generelt om
adelsliv i Danmark i 1700-tallet. Hvis Otto Ludvig
Raben, som det hedder i forordet, virkelig skal fun
gere som ”kemikerens lakmuspapir” (s. 8), så ville
det have gavnet, om Koudal havde sammenlignet
mere med andre adelige i Danmark og i udlandet
og givet færre statistiske sammenstillinger og ek
semplificeringer af dagbogens oplysninger. Koudal
ved f.eks. godt, at Raben blev født med en sølvske
i munden og havde alle muligheder for en karri
ere ved hoffet, i hæren eller forvaltningen, men
fravalgte dette til fordel for livet som levemand og
godsejer. Men hvor typisk er dette valg blandt den
trods alt overskuelige gruppe af danske grever og
baroner? Selv om den danske tradition for adels
historie ikke er særlig omfattende, burde det være
muligt at komme med et svar på grundlag af den
tilgængelige biografiske litteratur og Danmarks
Adels Aarbog. Tilsvarende gælder hans virke som
godsejer, hvor han, efter eget udsagn, tilhørte den
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driftige, kloge, bonde- og reformvenlige fløj. Også
her kunne den rige landbohistoriske litteratur
have været udnyttet bedre til perspektivering.
Hermed er vi imidlertid nået til grænsen for den ri
melige kritik. På de givne betingelser løser Koudal
den kulturhistoriske opgave, han har stillet sig, på
bedste vis.
Sebastian Olden-Jørgensen

Jan Erik Vold (udg.): Ruth Maiers dag
bog. Gyldendal, 2008. 416 s., ill. 299,00
kr.
Takket være den norske digter Jan Erik Volds
arbejde over ti år er en ung jødisk kvindes dag
bogsoptegnelser, breve, akvareller og tegninger fra
årene 1933-1942 blevet til den fine og gribende bog
Ruth Maiers dagbog. Ruth Maier flygtede som a t
tenårig fra Østrig til Norge, men flugten reddede
hende ikke. Den 26. november 1942 blev hun arre
steret i Oslo og sammen med over 500 andre jøder
sendt til Auschwitz, hvor hun døde i gaskammer
fem dage senere.
Hun blev født i Wien i 1920, havde en tryg
barndom i en velstillet familie, men alt forandre
de sig med Hitlers annektering af Østrig i marts
1938. Herefter blev den jødiske befolkning udråbt
som fjender og tvunget til at flytte til ghettoom
råder. Chikane, forfølgelser, tilråb, arrestationer
og drab kulminerede i Krystalnatten i november
1938. Ruths far var død i 1933, hendes lillesøster
Judith flygtede til England i december 1938, Ruth
til Norge i januar 1939 og hendes mor og mormor
til England nogle måneder senere. Som Ruth skri
ver: ’7 1938 uar der meget mørkt på jorden”.
Ruth skrev dagbog fra hun var tolv år. Man
mærker hurtigt på hendes fine iagttagelser og
usædvanlige evner til at udtrykke sig, at hun al
lerede som barn havde læst meget og var moden
af sin alder. Hun var tæ t knyttet til og påvirket
af sin far, der havde en høj stilling i det østrigske
post- og telegrafvæsen, en doktorgrad i filosofi og
beherskede ni sprog. I bogen følger vi Ruths tan
ker om, hvordan man skal søge det smukke og gode
i livet, og hendes oplevelse af, at et menneske er
et mangfoldigt, kompliceret væsen. Vi følger hele
hendes udvikling fra barn til voksen, hendes første
forelskelser og hendes stærke følelser for sin mor,
sin søster og sine veninder. Fra ikke at have tænkt
meget over sin jødiske herkomst og være modstan
der af zionismen udvikler Ruth sig hurtigt i 1938
til bevidst jøde; hun kan ikke andet, selv om hun
undrer sig over, at det fællesskab, hun hidtil har
indgået i, nemlig menneskeheden, nu pludselig
skal erstattes af jødedommen. Hun funderer over,

om man som død er holdt op med at være jøde, og
ender med at indse, at zionismen udgør en moralsk
løsning på jødespørgsmålet. I starten klarer hun
sig fint i Norge, lærer sproget meget hurtigt, ta 
ger norsk studentereksamen i 1940, læser Ibsen
og Hamsun, men bekymringer for og savnet af fa
milien, den evindelige venten og usikkerheden om
fremtiden begynder langsomt at nedbryde hende.
Hun føler, hun ikke hører til noget sted, at det er
nytteløst at være i Norge, bliver bange for aldrig
mere at komme ”hjem”, fremmed for sig selv, over
faldet af ufrugtbare og usunde tanker, ryster af
angst, bliver sløvere, kold over for det, der sker, får
til sidst et nervøst sammenbrud og bliver indlagt.
Mødet og venskabet med den senere norske
digter Gunvor Hofmo og deres dybe samhørighed
bliver et lyspunkt i hendes liv, og hun blomstrer
op. Hun oplever en tilfredsstillelse af trangen til at
skabe ved at tegne og male og søger trøst i bøgerne,
men afmagtsfølelsen vil ikke forlade hende. Hun
resignerer over for alt: Livet, uretten, volden og
krigen. I en af sine sidste optegnelser skriver hun:
”Nu er det fire år siden, jeg uar i Wien og stadig den
samme smerte. Den samme splittethed: jødedom
men”. Knap 14 år gammel skrev Ruth Maier i sin
dagbog: ”Folk forsuinder. Jeg uil leue! Og efterlade
mig noget, en dokumentation for, at jeg har leuet. Et
stort, smukt uærk. Når jeg ligger i min seng, fore
stiller jeg mig tit, at jeg hjælper, hjælper og omfau
ner hele den store uerden og kysser den, kysser den
på munden, og alt er godt. Så dejligt!!!”
Hendes ønske gik i opfyldelse. Hendes dagbogs
optegnelser og breve er ikke alene blevet et stort,
smukt værk, de er også en hjerteskærende doku
mentation af, hvad der psykisk sker med et men
neske, som på grund af forfølgelse mister alt, må
flygte til et andet land, hvor det føler sig fremmed,
og leve i evindelig venten og konstant usikkerhed
om fremtiden. Dermed bliver Ruth Maiers dagbog
uhyggeligt aktuel i dagens Danmark og burde være
pligtlæsning i folkeskolens ældste klasser, Integra
tionsministeriet og Udlændingeservice.
Karin Bang

Jan Kanstrup (red.): Fra Krag til KrølleBent. Historier fra de nyeste afleverin
ger til Statens Arkiver. Statens Arkiver,
2007. 132 s., ill. 175,00 kr.
I tiåret 1997-2006 havde Statens Arkiver en aftale
med Kulturministeriet om et strategisk afleve
ringsprogram. Den stigende mængde af bevarings
værdige arkivalier, som udviklingen af velfærds
samfundet op gennem 1960'erne og videre frem
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afsatte, havde skabt en stor pukkel af materiale,
som det har krævet en virkelig stor indsats at få
indsamlet, ordnet og registreret. Med fuld ret har
Statens Arkiver ment, at det var en milepæl, som
var nået, da projektet var gennemført. Som en
markering af afslutningen af dette og for at vise
flaget i forhold til, hvad det statslige arkivvæsen
foretager sig, udgav Statens Arkiver i 2007 Fra
Krag til Krølle-Bent, som indeholder 16 smagsprø
ver på, hvad det er for arkivalier, der i perioden
er blevet indsamlet, og nogle eksempler på skitser
til, hvad arkivalierne kan bruges til. Det er meget
prisværdigt, at man i stedet for blot af lave en tør
og for udenforstående kedsommelig oplistning af
arkivfonds, her har forsøgt at vise både spændvid
den i, hvad det er for materiale, Statens Arkiver
indsamler, og samtidig give nogle eksempler på de
historier, der kan skrives på basis af det.
Bogen indeholder 16 små artikler, som alle er
udarbejdet af medarbejdere i Statens Arkiver. Den
indledende artikel af Asbjørn Romvig Thomsen,
"Krags Nej-tale", bygger på materiale fra Statsm i
nisteriet. Den meget interessante artikel gennem
går bl.a., hvad Jens Otto Krag ville have sagt, hvis
danskerne i 1972 havde stemt nej til EF, som det
jo hed før. Talepapiret, som er noget forskelligt fra,
hvad der har været offentliggjort tidligere, kunne
danne udgangspunkt for lidt kontrafaktisk histo
rieskrivning, hvis man går ind for den slags. Jan
Kanstrup har skrevet om diplomatisk etikette i
forbindelse med Poul Härtlings besøg hos formand
Mao. Udenrigsministeriets arkiv kan utvivlsomt
give anledning til forskning i både stort og småt,
og i denne historie vises, hvordan interne magt
kampe i det kommunistiske Kina kan afspejle sig i
blomstergaver med efterfølgende overvejelser over,
hvordan man skal takke uden at fornærme nogen.
Christian Larsen har set på, hvordan det danske
forsvars kampevne er blevet bedømt af Nato-partnerne op gennem tiden. Svaret gives i artiklens ti
tel: "Et noget deprimerende billede af det danske
forsvars kampduelighed", og den bekræfter vel i
øvrigt mest, hvad offentligheden længe har vidst
og accepteret. Asger Svane Knudsen har skrevet
om de fremmede i Danmark. Artiklen bygger på
Paula Larrains bog om sin famlies flugt fra Chile
og senere oplevelser i Danmark, og den giver des
uden en gennemgang af, hvilke arkivalier, der om
handler flygtninge og indvandreres historier. Der
bliver, når disse arkiver åbnes, virkelig mulighed
for at kigge myndighederne i kortene, og det skal
nok blive et spændende forskningsfelt. Lars Martin
Pedersen fortæller på basis af materiale fra Grøn
landsministeriet og Grønlandsrådet om kulmine
drift og ophøret af den i Grønland. Det beskrives
meget interessant, hvordan minearbejderne havde
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opbygget et samfund med en selvstændig identitet,
og hvordan dette samfund gik i opløsning ved ned
læggelsen af minedriften. Pernille Ulla Knudsen
har skrevet en artikel om indsatte i Vestre Fæng
sel, herunder de øgenavne, som myndighederne re
gistrerede om dem for at kunne følge med i, hvem
der talte om hvad med hvem. Der hører naturligvis
mange brogede skæbner sammen med navnene,
hvoraf Krølle-Bent er den ene. Vestre Fængsels ar
kiv kommer i fremtiden til at udgøre en guldgrube
for historikere. Steffen Elmer Jørgensen har taget
fat i historien om stikkeren Børge Jensen, der blev
henrettet efter besættelsen. Under titlen ’’God op
førsel til det sidste” gennemgås forløbet af Børge
Jensens karriere kort, herunder også, hvordan den
endte med den ultimative strafs gennemførelse.
Historien, som delvis bygger på tidligere udgivet
materiale af bl.a. Henrik Gjøde Nielsen, illustre
rer, hvordan sagers gang fra byret over landsret til
højesteret afspejles i arkivmaterialet.
Lars Martin Pedersen, Else Hansen, Jesper
Thomassen, Anette Østergaard Schultz, Peter Wes
sel Hansen, Leon Jespersen, Leif Hansen Nielsen
og Erik Nørr er de øvrige (med)forfattere til artik
ler, der omhandler fiskerikontrol, universitetsarki
ver, statsam ternes arkiver, sociale institutioners
arkiver, Mødrehjælpens arkiv, Fondet til fremme
af teknisk og industriel udvikling, Kystdirektoratets arkiv og Vandbygningsvæsenets arkiv. Der
sluttes med Erik Nørrs betragtninger over indsam
lingserfaringer ifm. materiale fra de mellemlange
videregående uddannelser. Af de nævnte vil denne
anmelder særligt fremhæve Leif Hansen Nielsens
artikel om stormfloden ved årsskiftet 1975-76, som
viser, at man ved brug af Kystdirektoratets arkiv
sammenholdt med andet materiale kan følge ud
viklingen time for time. Stormflodsberedskabets
forskellige dele er dybt afhængige af ordentlig ko
ordinering og kommunikation, og man lærte meget
af denne stormflod, der gav anledning ti 1 anlæg
gelse af det fremskudte dige og revision af vars
lingssystemer og kommunikationslinier. Det var
erfaringer og anlæg, som alle havde glæde af, da
den store stormflod kom i 1981. Bogen slutter med
en opsummerende beskrivelse af det omfattende
arbejdes forløb og en (fuldt fortjent) fremhævelse
af, at Statens Arkiver i de ti år, projektet varede,
gennemførte en enestående stor opgave.
Det er en prisværdig udgivelse, som giver et
godt indblik i den omfattende og meget varierede
opgave, Statens Arkiver har løftet i tiåret 19972006. Bogen kan anbefales både som mulighed for
at forstå arkivvæsenets arbejde, og som appetit
vækker i forhold til, hvad man kan bruge det m ate
riale, som arkiver indsamler, til at beskrive.
Flemming Nielsen

English Abstracts of Articles in the Present
Volume of ”Fortid og Nutid”
Translated by Jørgen Peder Clausager
Bertel Nygaard
Alienating Politics
Henrik Hertz and the Critique of the Politicization of the 1830s

Contemporary people have been brought up with a modern conception of politics as a
fixed, separate sphere of participation in public life, characterized by politicians, politi
cal parties and particular, separate fora for debate and decision-making. For the par
ticipants in the public Danish debate in the period 1830-48, however, this modern con
ception of politics was something radically new which called for critical reflexion and
making up one’s mind about. One of the principal critiques of the new understanding of
politics and of the liberal movement of the period, which led the movement, was Henrik
Hertz’s novel “Stemninger og Tilstande” (Moods and Conditions), published in 1839. This
book portrays the alienating character of the modern world and in particular of modern
politics; and perhaps it even provides a key to the understanding of an existentialist ba
sis for the rejection of the sphere of politics, something that is characteristic of our own
age as well.
Anne Katrine Gjerløff
The Enemy of Your Enemies
Vermin, Agriculture and the Cycle in Nature in 19th Century Denmark

The popular 19th Century manuals for the fight against moths, mice, larvae and beetles
provide a motley picture of the sources of irritation and harmful effects which nature had
in store for mankind. Household vermin, however, was nothing compared to the vermin
—particularly insects like cockchafers —which at intervals could destroy the production
of agriculture and forestry. Against such damage other means than household remedies
were called for, and around 1860 several scientists and agriculturists spoke in favour of
involving the natural enemies of the vermin in the fight and protecting them as friends
of agriculture. The article analyses the conception of the time of harmful and useful ani
mals within agriculture and hunting, and provides a perspective of the subject, seen in
relation to the development of the biological idea of the cycle in nature and the earliest
Danish endeavours at conserving nature.
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