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De fynske købstæders kamp om opland i perioden 
1865-1920
Odense kontra de fynske søkøbstæder
Af Peter Fransen

I denne artikel analyseres den kvantitative 
udvikling i de fynske købstæders vareomsæt
ning via havn og jernbane. Derved søges sva
ret på, hvem der erobrede markedsandele, og 
hvilken vægt jernbane og havn skal tillægges i 
denne kamp. Handelsstandens og byrådenes 
bestræbelser på at udvide deres handelsop
land intensiveredes. Der blev ofret store sum
mer på at udbygge den trafikale infrastruk
tur, dels for lokale midler dels for statslig 
regning.

For perioden 1865-1920 vil en analyse af 
havne- og jernbaneomsætningen med en mi
nimal usikkerhed være lig med byernes en- 
grosomsætning med omverdenen. Samtidens 
øvrige samfærdselsmidler kunne ikke magte 
engrosopgaven. Hestevognens kapacitet og 
trækkraft var begrænset, og automobilen be
fandt sig stadig i sin vorden.

I samtiden var der et stærkt ønske fra alle 
de fynske købstæder om at opnå et så stort 
opland som muligt, hvor aksen helst skulle 
hedde havneind-/udførsel og jernbanedistri
buering. Hvordan de faktiske forhold udvik
lede sig, belyses i artiklen. Godsmængde for
delt på afsendt og ankommet gods vil blive 
præsenteret grafisk. Det er fristende at ud
vælge enkelte tværsnitsår med en tidsperiode, 
der strækker sig over 50 år. Med de repræsen
tativitetsproblemer, dette altid giver, er 
denne metode blevet forkastet til fordel for 
sammenhængende tidsserier. Ikke mindst 
takket være PC’ens muligheder for databe
handling er dette blevet arbejdsmæssigt over
kommeligt. Mon ikke man fremover vil se 
flere forsøg på at opstille sammenhængende 
tidsserier på bekostning af tværsnit?

Tidligere fremsatte vurderinger om køb- 
stædernes kamp om opland vil blive vurderet 
på et kildemæssigt mere sikkert grundlag. Be
rettende kilder indgår i tolkningen af det

fremlagte materiale, men anvendes i lige så 
høj grad for at dokumentere, hvor farligt det 
ville være kun at bygge på dette materiale.

En forskningsoversigt over den samfunds
mæssige betydning af havn og jernbanenet 
belyst ud fra vareomsætningen findes i min 
specialeafhandling1. Oversigtens hovedkon
klusion er, at spørgsmålet ikke findes tilfreds
stillende belyst i noget værk -  end ikke lokale 
undersøgelser er der blevet foretaget. Det, der 
sparsomt foreligger, er undersøgelser af enten 
havn eller jernbaneomsætning. En forskerop
deling i maritimhistorikere og jernbaneentu
siaster har virket hæmmende for at anskue 
vareomsætningen ud fra et nødvendigt hel
hedssyn. Siden da er der dog kommet et op
muntrende værk om Århus havn2. Heri ind
drages jernbaneomsætningen på bedste 
måde. Spørgsmål om konkurrencen mellem 
købstadshavne nævnes og ses i det perspektiv, 
at denne blev forstærket med jernbanens op
komst. Købmændene var ikke længere hen
vist til at udskibe deres varer i nærmeste 
havn, men kunne vælge fjernereliggende 
havne når konkurrenceforhold som f.eks. bed
re skibsfartsforbindelser talte herfor.

Odense kontra de fynske
søkøbstæder
Traditionelt er udviklingen i perioden 1860— 
1920 blevet bedømt ud fra befolkningsudvik
lingen i købstæderne3. Det er blevet fremført, 
at Odenses kraftige ekspansion til dels skete

1. Peter Fransen: Varetransporten til og fra 
Odense via havn og jernbane i perioden 1880— 
1920. Odense Universitet 1989 (utrykt). Kan 
udlånes via Odense Universitetsbibliotek.

2. Erik Korr Johansen (red.): Fra åhavn til kyst
havn -  Århus havns historie til 1914. 1990.
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Tabel 1: Befolkningsudviklingen i de fynske købstæder 1860-1911.

1860 1870 1880 1890 1901 1911

Odense 14.255 16.970 20.804 30.268 40.138
(42.204)

42.237
(47.678)4

Svendborg 5.537 6.421 7.184 8.755 11.543 12.667
Nyborg 3.802 4.812 5.402 6.049 7.790 8.470
Middelfart 2.123 2.336 2.345 3.078 4.469 5.716
Assens 3.589 3.461 3.196 4.026 4.466 4.629
Fåborg 3.120 3.440 3.476 3.677 4.218 4.318
Bogense 1.899 1.931 1.917 1.904 2.168 2.747
Kerteminde 2.148 2.274 2.488 2.471 2.552 2.719

156 144 125 98 93(88) 98(88)

Kilde: Statistiske Meddelelser 4.37.1 og H. Chr. Johansen m.fl.: Fabrik og bolig (1983) s. 71. Tallene med 
fed skrift er søkøbstædernes samlede andel set i forhold til Odenses befolkningstal, som for de pågældende 
år er tildelt værdien 100.

på bekostning af de øvrige fynske købstæder. 
I tabel 1 ses befolkningsudviklingen, som den 
forløb i de fynske købstæder, hvor byerne er 
ordnet gruppevis efter størrelse.

Det ses, at der sker et vendepunkt fra 1870/ 
1880 til 1890/1901, hvor Odense fra at have 
haft en befolkning, der lå under den samlede 
befolkning i de øvrige fynske købstæder, når 
en befolkningsmængde, der er større end de 
øvrige købstæder tilsammen.

Det er en nærliggende tanke, at det nye 
trafikmiddel jernbanen, der på Fyn blev in
troduceret i 1865, og jernbanernes senere ud
bredelse har været en væsentlig faktor for ud
viklingen. Sammenhængen med udviklingen i 
transportmidlerne og indflydelsen på købstæ- 
dernes vækst er også ofte trukket frem. Cand. 
polit. C.F. Steenstrup har fremført, at »for
mindskelsen af Afstandenes Betydning be
gunstiger i det hele som i almindelig Regel de 
store Byer paa de mindres Bekostning«3, og 
Per Boje nævner, »at (jernbane-) linieførin-

3. Af nyere værker kan nævnes K. H. Petersen: 
Kampen om Kertemindebanen (1978) 
s.38-40.

4. Tallene i parantes inkluderer Vor Frue Land
sogn og Skt. Hans Landsogn, der funktionelt 
må betegnes som en del af Odense by i 1901 og 
1911.

5. Beretning om Dansk Byplanlaboratorium 
1929. C. F. Steenstrup: De danske provinsby
ers økonomisk-geografiske struktur s. 11.

gen betød, at Odense nærmest havde fang
arme ud over det meste af øen«6. Det nyeste 
eksempel er Henrik Fode, som i toldhistorien 
skriver: »Den økonomiske omlægning, der 
satte ind fra 1870erne, ændrede afgørende på 
forholdet mellen landets købstæder og skabte 
en helt ny byhierarkisk struktur. Nye økono
miske vækstpunkter voksede frem ... mens 
gamle købstæder på det nærmeste stod i 
stampe, da mange småhavne mistede deres 
betydning til det nye økonomiske brænd
punkt: Jernbanestationerne.

Selvfølgelig var der fortsat byer, der eks
panderede i kraft af det aktiv, havnen var, 
mens andre måtte tillægge jernbanen ansva
ret for deres fremgang, foruden at der selv
følgelig var adskillige eksempler på et værdi
fuldt samspil mellem de to transportsystemer: 
bane og skibsfart«7.

Så meget desto mere må det undre, at 
forskningen stort set kun er nået til kvalitative 
udsagn om transportmidlernes samlede rolle.

På Fyn spillede de mindre købstæders frygt 
for en direkte jernbaneforbindelse med 
Odense i samtiden en væsentlig rolle i debat
ten om linieføringen. Ses der på linieføringen, 
som er vist på kortet side 73, fremgår det, at

6. Per Boje og Henning Nielsen: Moderne tider. 
Odense 1868-1914 s. 167. 1985.

7. Henrik Fode: Liberalisme og frihandel 1814— 
1914. Dansk Toldhistorie III s. 291. 1989.
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Det fynske jernbanenet med 
angivelse af første driftsår. 
Det skal tilføjes, at 
strækningen Middelfart- 
Strib, der blev indviet i 
november 1866 ikke er 
medtaget, samt at 
dobbeltsporet i sin fulde 
længde blev indviet i 1914. 
Kortet er gengivet i 
Moderne tider, Odense 
1868-1914. (Kilde: Aage 
Aagesen: Geografiske 
studier over jernbanerne i 
Danmark).

De fynske købstæders kamp om opland

alle de fynske søkøbstæder ad åre blev for
bundet med Odense.

Anders Monrad Møller ærgrede sig over, 
at der ikke umiddelbart var materiale til at 
undersøge, om de mindre søkøbstæders frygt 
for at miste opland pga. direkte jernbanefor
bindelser med Odense var berettiget8. Dette 
vil der i det følgende blive rådet bod på.

Kilder til belysning af vareførslen 
via jernbane og havn
Hovedkilden for jernbaneomsætningen er 
driftsberetninger 1866/67-1920/21. Stammen 
udgøres af driftsberetningerne om De jydsk- 
fyenske Jernbaners Drift, som fra 1884/85 og 
frem hedder Beretning fra De danske Stats
baner, her forkortet til DSBB for hele perio-

8. Anders Monrad Møller og Jørgen Thomsen: 
Vækst og vagtskifte. Odense 1914-1940 s. 205. 
1987.

den. I DSBB findes en opregning af total
omsætningen for hver enkelt DSB-station for
delt på afsendt og ankommet gods. Der er her 
tale om en sammentælling af al godsbefor
dring, dvs. frankoforsendelser, ekspres- og il
gods, fragtstykgods, køretøjer og vognlad
ningsgods.

Ses der på kortet, var det kun stræknin
gerne Odense-Middelfart og Tommerup-As- 
sens, der blev drevet som statsbaner. De øv
rige strækninger var privatbaner, som DSBB 
kun giver oplysninger om, når der skete en 
vareudveksling mellem en statsbane og en 
privatbane. Privatbanerne havde deres egne 
banegårde eller i det mindste ekspeditions
steder.

Kildemæssigt er der tale om driftsberet
ninger fra jernbaneimperiet Sydfynske Jern
baneselskab (SFJ), som stod for driften af 
banerne Odense-Svendborg fra 1876, Ringe- 
Fåborg fra 1882, Nyborg-Ringe fra 1897, 
Svendborg-Nyborg fra 1902, Odense-Nr. 
Broby-Fåborg fra 1906 og Fåborg-Svendborg 
fra 1916. Hertil kommer for perioden 1897—
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1902 beretninger for Svendborg-Nyborg ba
nen, der blev opslugt af SFJ i 1902.

På Nordfyn eksisterede flere jernbanesel
skaber, hvis driftsberetninger ligeledes er ble
vet gennemgået. Nordfynske Jernbaneselskab 
(NFJ) stod for driften Odense-Bogense fra 
1882. Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane
selskab (OKD) stod for driften af nævnte ba
nestrækning fra 1900. Banen blev i 1914 for
længet det lille stykke til Martofte og tog nav
neskifte til Odense-Kerteminde-Martofte 
Jernbaneselskab (OKD/M). I 1911 kom 
Nordvestfynske Jernbaneselskab til med ba
nen Odense-Brenderup-Middelfart og Bren- 
derup-Bogense14.

Med hensyn til varestatistik er der store 
lighedspunkter for banernes opgørelsesproce
dure. Det er således muligt at skaffe sig op
lysninger om de enkelte stationers totalom
sætning fordelt på afsendt og ankommet gods.

Oplysningerne om havnenes totalomsætning 
er fremskaffet via utrykt toldmateriale15. Om
sætningen er i toldmaterialet angivet eller 
omregnet til bestuvningsregistertons (BeRT), 
som ikke er et vægtmål, men et rummål, der 
svarer til 2,83 kubikmeter. Dette har ingen 
betydning, hvor byernes omsætning bliver 
sammenlignet, med henblik på at analysere 
de relative forskydninger, men hvor det drejer 
sig om den samlede omsætning via havn og 
jernbane, kræves en fælles enhed. Omsæt
ningsforholdet mellem BeRT og tons er sat til 
1,3:1 i overensstemmelse med omregningsfor
holdet i Statistisk Tabelværk. Det skal ind
rømmes, at dette er noget problematisk. Ikke 
mindst fordi der for Odenses vedkommende 
for kalenderårene 1902-1911 haves både an
givelser i BeRT og vægttons16. Udregnet som

14. Nok var der tale om selvstændige selskaber, 
men ved at sammenligne de ledende personer, 
der er opført i driftsberetningerne, fremgår 
det, at SFJ også havde sine interesser i det 
Nordfynske. Således havde OKD samme 
driftsbestyrer som SFJ fra 1903, og det samme 
var tilfældet fra NVFJ’s start i 1911.

15. Helt korrekt er der tale om toldsteder og ikke 
havne, men forskellen er ubetydelig. I samti
den anvendes da også disse tal for købstæder- 
nes havneomsætning, se f.eks. Tillæg til 
Odense byråds forhandlinger 1898 s. 501-513.

et gennemsnit af disse 10 er den numeriske 
angivelse af vægttons 1,45 gange større end 
for BeRT, med en spredning så beskeden som 
0,07. Da forholdet er forskelligt alt efter, 
hvilke varer der bliver omsat, anvendes dog 
Statistisk Tabelværks omregningsfaktor, da 
det må antages, at dette forhold afspejler et 
gennemsnitsforhold.

Fra 1897 opføres i Statistisk Tabelværk de 
enkelte toldsteders omsætning ad søvejen. 
Disse bygger på samme basismateriale som 
indberetningerne. Der forekommer mindre 
afvigelser mellem de trykte og utrykte an
givelser, hvorfor det utrykte materiale er an
vendt for hele perioden17.

Omsætningen i de fynske købstæder 
via havn og jernbane
Omstående 10 figurer bygger på disse kilder. 
Havnetallene dækker kalenderåret, mens 
jernbanetallene dækker det gamle finansår 
(1.4.-31.3.). Det betyder, at aflæsningen af 
jernbanetallene i figur 3-10 skal ske ved at 
forskyde kurven med en 1/4 enhed imod 
højre. Jernbanetallene er ligeledes komplekse 
størrelser, der er konstrueret ved at summere 
de respektive byers ankomne og afsendte gods 
på samtlige baner18.

Med denne svada af tal er grundlaget lagt 
for besvarelsen af, hvordan det gik med kam
pen om oplandet og trafikmidlernes indfly
delse på denne.

16. Odense havnevæsen: Oversigt over den sam
lede Omsætning (angivet i Vægt-Tons) over 
Odense Havn i Aarene 1902-1923/24. Dateret 
27. feb. 1925.

17. Ingen af angivelserne medtager Statsbanernes 
indenrigske dampfærgefart. Dette kan have 
betydning for Nyborgs totalomsætning fra op
rettelsen af dampfærgefarten over Storebælt i 
1883. Der er dog tale om transitgods uden 
væsentlig betydning for Nyborgs handelsinter
esser. Angivelser for omsætningen via den in
denrigske dampfærgefart findes i Statistisk Ta
belværk fra 1897.

18. Der er følgende mangler i materialet: Første 
driftsår på den fynske tværbane 1865/66, samt 
første driftsår på henholdvis Odense-Svend- 
borgbanen 1876/77 og Svendborg-Nyborgba- 
nen 1897/98.
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De fynske købstaders kamp om opland

Kalender år
+ Afsendt X Ankommet

Det umiddelbare indtryk af den samlede 
omsætning via havnen og jernbanen er, at 
trenden er voksende. Generelt fremstår ud
viklingen som en evolutionær proces med 
svingninger af cyklisk natur omkring den po
sitive omsætningstrend.

Ønsket om at kunne udtale sig med større 
præcision samt kunne sige noget om tabere og 
vindere i kampen om større omsætning, har 
bevirket opsplitningen i udført og indført 
mængde for henholdsvis havn og jernbane.

Den enkelte købstad stræbte efter at opnå 
et så stort afsætningsopland som muligt. Ide
alet var at indføre store mængder direkte via 
havnen og distribuere de varer, der ikke 
skulle anvendes til byerhvervenes produktion 
til oplandet via jernbanen. Simplificeret ud
trykt skal en handelsmæssigt ekspanderende 
fynsk søkøbstad udvise stor havneindførsel/- 
udførsel og stor jernbaneudførsel.

Tager vi udgangspunkt i Odense kontra de 
fynske søkøbstæder, er der i figur 1 og 2 kon
strueret index for henholdvis havne- og jern
baneudviklingen i de fynske købstæder.

Odenses omsætning for henholdsvis losset/ 
lastet og ankommet/afsendt gods er sat lig 
100 for hvert enkelt år. Havneomsætningen i 
søkøbstæderne var totalt set væsentlig større 
end Odenses.

Indførslen via havnene ligger i midten af 
1860erne på et niveau på index 200 og har en 
svagt stigende trend frem til 1887 for herefter 
at falde til et niveau under 200. Fra 1904 er 
trenden negativ for søkøbstæderne og når et 
niveau under 150. Odense styrkede således 
sin relative position hvad angår indførslen til 
Fyn ad søsiden.

Hvad udførslen via havnen angår, er der 
tale om to tydeligt forskellige perioder nemlig 
før og efter 1885. Frem til midten af 1880erne 
styrker søkøbstæderne generelt deres posi
tion. Fra et niveau i midten af 1860erne o. 
300, nås et toppunkt i midten at 1880erne 
med indexværdier over 500. Herefter rasler 
indexværdierne ned. Fra 1885 til 1889 er fal
det på hele 374 indexpoint. Herefter er tren
den svagt stigende for fra 1902 igen at blive 
negativ.
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Figur 2. Jernbaneomsætningen i de fynske søkøbstæder. (Odense =100 for hvert år).

Finansår
+ Afsendt X Ankommet

Med de to niveauer, der tydeligvis fore
kommer, er der ingen tvivl om, at Odense, 
hvad havneudførslen angår, er en klar vinder.

Kurverne for jernbaneomsætningen dan
ner en flagermus lignende figur -  et udtryk for 
et meget varieret forløb. De største udsving 
viser kurven for den afsendte godsmængde.

Frem til 1886/87 er der således tale om en 
relativ vækst for søkøbstæderne i forhold til, 
hvad der lykkedes at sende via de odensean- 
ske jernbanestationer. Herefter indtræffer der 
et markant fald på 55 points på kun to år, for i 
årene 1888/89-1896/97 at holde sig på dette 
plateau. I 1897/98-1899/00 følger en vækst 
svarende til det tab, der skete 1886/87— 
1888/89. Fra 1899/00 er trenden perioden ud 
negativ -  sågar stærkt negativ. Det relative 
niveau når ned på en størrelsesorden o. index 
60 -  ikke større end det relative niveau, der 
fandtes i perioden, da der kun var én jern
banelinie på Fyn.

Udviklingen for den relative godsmængde, 
der ankom til søkøbstæderne, er stærkt fluk

tuerende frem til 1883/84, hvorefter der ind
træder en generel stigningsperiode frem til 
1907/08. Trenden skifter herefter og bliver 
moderat negativ, men niveauet forbliver højt.

Hvad jernbaneomsætningen angår, var 
Odense således relativt på retræten 1877/78— 
1886/87 og igen 1897/98-1904/05. Ses perio
den under ét, må kampen siges at være en 
kneben sejr til Odense, ikke mindst fordi det 
lykkedes Odense fra 1905/06 at erobre en 
stadig større del af den mængde af jernbane
gods, der afsendtes fra købstæderne, og sam
tidig modtog søkøbstæderne en relativ sti
gende del via banerne.

Ses der på aksen stor havneind-/udførsel og 
stor jernbaneforsendelse som idealet for eks
pansive byer, bølger kampen frem og tilbage. 
Fra o. 1904 løber Odense dog tydeligvis fra de 
fynske søkøbstæder. Umiddelbart er der dog 
ikke belæg for at sige, at jernbanen entydig 
skabte denne udvikling. Den relative udvik
ling for havneomsætningen er i endnu større
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grad i Odenses favør, og denne udviklings
trend ligger tilbage fra midten af 1880erne. 
Mon ikke svaret skal søges i, at Odense bedst 
magtede at udnytte samspillet mellem jern
bane og havn? Hvorfor og hvordan samtiden 
så på de ændrede forhold, vil jeg vende til
bage til senere i artiklen.

Helt klart er det dog, at der ikke generelt 
kan siges at være en snæver sammenhæng 
mellen købstædernes omsætning og befolk
ningsudviklingen. Den relative udvikling, der 
skete i befolkningsudviklingen for Odense 
kontra søkøbstæderne jf. side 72, viste tids
mæssigt sammenfald mellem de første fynske 
baners fremkomst og søkøbstædernes tilbage
gang, mens den afgørende svækkelse af sø
købstæderne i handelsmæssig henseende først 
indtræffer i begyndelsen af dette århundrede.

Det er vigtigt at understrege, at der i denne 
første gennemgang er argumenteret ud fra 
relative angivelser. Hvordan udviklingen for
løb i absolutte tal for de enkelte købstæder, 
samt hvordan forholdet var mellem afsendt/ 
amkommet samt losset/lastet, fremgår af de 
øvrige figurer.

Det ses ligeledes tydeligt af disse figurer, at 
udviklingen i de fynske søkøbstæder ikke for
løb ens. Udviklingen i de enkelte købstæder 
vil derfor blive belyst i det følgende.

De opstillede kriterier for en ekspande
rende købstad vil være styrende for vurderin
gen af de befolkningsmæssigt større, mellem
store og små købstæder på Fyn jf. grupperin
gen på side 72.

De fysiske rammer for omsætningen 1865 
til 1920 vil kort blive skitseret for havneudvik
lingen19, mens der for anlæggelsen af jern
banelinier henvises til kortet over linieførin
gen. Som supplement til kortet må nævnes, at

19. Vedr. de fysiske rammer for søkøbstæderne, se 
Trap Danmarks forskellige udgaver, Aarsskrift 
for Svendborg Amts historiske samfund 1914, 
Th. Jacobsen: Assens Havn gennem 200 Aar. 
1920. Chr. Behrendt: Middelfart Havn gen
nem 100 Aar. 1937, Fynske byer og deres 
mænd. 1919, samt diverse bind af Odense 
bys historie og årsberetningerne fra toldste
derne.

De fynske købstæders kamp om opland

dobbeltsporet over Fyn blev etableret i perio
den 191 1-1420.

Odense
De fysiske rammer for Odense havn blev i 
perioden udvidet i flere etaper. I 1875-76 
blev havnen og sejlløbet uddybet fra 2,75 m 
til 3,4 m. 1883-86 til 4,1. 1889-91 til 4,7. 
1901-04 til 6,3 (dybden i kanalen var dog kun 
6,0), samt 1920-22 til 7,5. Herudover blev 
havnen ved udvidelsen i 1883-86 forsynet 
med et nyt havnebassin, bolværk, oplagsplad
ser, havnespor m.m. Udvidelsen i 1889-91 
var af mindre karakter, mens den i 1901-04 
var et ambitiøst og kostbart projekt. Sejlren
den gennem Odense kanal blev gjort mindre 
krum ved at gennemgrave fra Bågø strand til 
Stige/Seden strand. Hertil kom store dæm
ningsarbejder ved Lumby samt slusebyggeri 
-  se kortet side 78 udført af Odenses stads
ingeniør Blicher i 1904. I selve havnen kom 
188 m nyt bolværk, og der blev skaffet sva- 
jeplads til store dampskibe. Udvidelsen i 
1920-1922 var ligeledes stort anlagt, men ef
fekten af denne måles ikke i denne artikel.

Omsætningen via havn og jernbane
Omsætningen via jernbanen ligger fra slut
ningen af 1870erne over havneomsætningen. 
Frem til midten af 1890erne er forskellen 
ringe, men herefter er forskellen markant.

Strukturen for trafikmidlernes umiddel
bare betydning for byens forsyning og afsæt
ning er væsentlig forskellig for havn og jern
bane. Havnen er i hele perioden i udpræget 
grad en varemæssig forsyningskilde, hvorfra 
der bringes mellem 4 og 6 gange så mange 
varer til Odense, som der udgår. Tendensen 
går imod en øget ulighed i den sidste del af 
perioden. Billedet er mere nuanceret, hvad 
jernbaneomsætningen angår. I begyndelsen

20. Den lettest tilgængelige fremstilling vedrø
rende anlæggelsen af de enkelte jernbane
strækninger fas via Buch & Gomard (red.): 
Danmarks Jernbaner. Historisk og biografisk 
Haandbog. 1933-35.
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Oversigtskort over søvejen tit Odense, udarbejdet aj ti. ti ticher, byens stads- og havneingeniør i lyu4 [Landsarkivet Jor 
Fyn).

af perioden udgør den ankomne mængde ca. 
det dobbelte af det afsendte, men dette billede 
ændres. Fra 1888/89 til kort efter århundred
skiftet ligger mængden nogle fa procent høj
ere. I den følgende periode bliver der afsendt 
mere gods via jernbanerne fra Odense, end 
der ankommer.

Ved at se på Odenses befolkningsudvikling 
(jf. side 72), fremgår det, at der var tale om en 
reel vækst. Mens befolkningen i Odense blev 
godt og vel fordoblet i perioden frem til 1914, 
blev havneomsætningen 5-doblet og jernba
neomsætningen sågar forøget med en faktor 
6. Engrosomsætningen afspejler den øgede 
økonomiske aktivitet, der udsprang fra 
Odense, direkte via den ekspanderende indu

stri og frem for alt som distributør af varer til 
og fra det omkringliggende landbrug21.

De større søkøbstæder: Svendborg 
og Nyborg
De fysiske rammer for Svendborg havn blev 
væsentligt forbedret to gange i perioden. I 
1891-93, hvor bolværket blev kraftigt forbed
ret, og sejlløbet blev uddybet til omkring 6,2

21. En detaljeret gennemgang af de vigtigste en
keltvarer, der blev omsat i Odense via havn og 
jernbane i perioden 1882-1920, gives i det an
førte speciale.
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m, og i 1898-1900, hvor der blev bygget mere 
bolværk og uddybet til 6,8 m.

Med etableringen af den statslige store
bæltsoverfart i 1883 blev der i Nyborg anlagt 
dampfærgehavn. Allerede i 1887 blev Nyborg 
havn igen udvidet, og sejlløbet blev uddybet 
til 5,6 m. Med de store Atlanterhavsdampere, 
som fra midten af 1890erne især bragte ame
rikansk majs til Nyborg, var dybden på 5,6 m 
ikke tilstrækkelig. I årene 1899-1900 skete 
der en kraftig udvidelse, og dybden blev for
øget til 7,5 m.

Omsætningen via havn og jernbane
Både Svendborg og Nyborg havde fra 1865— 
1920 en omsætning, der målt pr. indbygger 
oversteg Odenses. Især den store havneom
sætning bidrog til dette resultat, mens jern
baneomsætningen pr. indbygger lå på niveau 
med det odenseanske. Disse to byer, hvis be
liggenhed fra naturens hånd gav bedre be

År

sejlingsforhold end for Odense, blev anset for 
Odenses handelskonkurrenter.

Udviklingen i disse to byer forløb dog 
yderst forskelligt. Generelt samvarierer ud
viklingen for den godsmængde, der blev af
sendt via jernbanen, med udviklingen i hav
neindførslen. Svendborg fik fra o. 1898 etab
leret et system med stor havneindførsel og 
stor afsætning via jernbane. Set i forhold til 
Odenses omsætning magtede byen ligefrem 
at styrke sin position hvad indførslen via hav
nen angår. Indexværdierne svinger mellem 
61 og 73 i perioden fra 1887 til 1900, og 
forøges til mellem 74 og 82 fra 1901 til 1907. 
Først herefter sker der en svækkelse. For den 
mængde, der blev afsendt via jernbanen, 
skete der en svækkelse i forhold til Odense 
frem til 1897/98, efterfulgt af en relativ vækst 
til 1907/08, hvorefter der igen tabes terræn.

For Nyborgs vedkommende forløb udvik
lingen anderledes ugunstig. Frem til århun
dredskiftet klarer Nyborg sig fint, men her
efter taber byen terræn. Havneindførslen
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samt jernbaneafsætningen går kraftigt til
bage, men mængden af varer, der ankommer 
via bane, stiger eksplosivt. Den mængde, der 
lastes via havnen, stiger svagt for Svendborgs 
vedkommende med en bølgedal i 1890erne, 
mens Nyborgs udvikling er langt mere fluktu
erende. Trenden er svagt voksende til 1885, 
hvorefter der indtræder et kraftigt fald til et 
langt lavere niveau 1887-1897, efterfulgt af 
nogle gode omsætningsår o. 1900 for igen at 
falde tilbage til det lavere leje.

Et helt specifikt konkurrencemoment med 
Odense gjorde sig gældende for Nyborgs hav
neudførsel. I indberetningen fra toldforvalter 
H.B. Kofoed i Nyborg 1886 beklages det me
get, at den store udførsel til England af krea
turer, smør, æg etc. siden efterårets begyn
delse er ophørt og forlagt til Odense. »For at 
gøre det komplet, har det forenede Damps
kibsselskab også berøvet Nyborg Tilførelsen 
af nævnte Export-artikler fra Sjællands-Siden 
pr. Færge, og sat et Skib ugentligt i fart med 
Korsør som Anløbssted for at forhindre andet

Selskabs Skibe i at optage Conkurrencen 
her«. Disse flytninger af Englandsfarten lyk
kedes det aldrig Nyborg at overvinde. Den 
direkte dampskibsforbindelse, der kom til at 
betyde så meget for Odenses eksport til Eng
land af forædlede landbrugprodukter, skete 
på bekostning af Nyborgs interesser.

Vurdering af de større fynske 
søkøbstæder kontra Odense
Ses udviklingen for omsætningen via havn og 
jernbane i forhold til, hvad der blev opstillet 
som idealet for en købstad, er billedet helt 
tydeligt. Svendborg og frem for alt Nyborg 
mistede omsætningsopland i konkurrence 
med Odense.

Den viden, der er blevet indhøstet ved ana
lysen af Odenses enkeltvareomsætning, giver 
mulighed for en nøjere vurdering af de tids
mæssige forskelle i udviklingen. Den midlerti
dige styrkelse, Svendborg og Nyborg ople-
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Figur 5. Nyborgs omsætning via havn og jernbane.
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vede i 1890erne og de første år af dette år
hundrede, falder sammen med Odenses pro
blemer med for ringe havnekapacitet for ind
førselsvarer. Kul var den vægtmæssigt 
dominerende enkeltvare ikke blot for Odense, 
men for samtlige købstæder på Fyn22. Netop 
hvad kul angik, var de vanskelige besejlings
forhold via Odense kanal en hæmsko, der i 
1890erne blev større og større pga. den sti
gende efterspørgsel fra den kraftigt ekspan
derende industri. Via DSBB kan det doku
menteres, at Nyborg magtede at sende kul 
ikke blot til fynske landstationer, men også til 
Odense. På Odense-Svendborg banen var kul 
også en væsentlig transportartikel, så Svend
borg har givetvis siddet på en relativ stor del 
af forsyningen til det sydfynske område. Med 
den nettostrøm, der i 1890erne gik til Odense 
Sydfynske banegård, er det også overvejende

22. O. M. Friis: Havnebog for Danmark. 1891. 
Kul nævnes her i rækken af vigtigste indfør
selsartikler for købstæderne på Fyn.

sandsynligt, at Svendborg har leveret kul til 
Odense, dog kun i begrænset omfang.

Kul fremhæves altid som den vare, der tra
ditionelt længst muligt vil blive ført til forbru
geren via søvejen, så mønstret for kul viser 
tydeligt Odenses havnekapacitetsproblem i 
1890erne.

For vigtige indførselsvarer som korn og fo
derstoffer er Odenses havneproblemer også 
afgørende for Nyborgs og Svendborgs gode år 
i 1890erne. Den meget skrivende toldforvalter 
fra Nyborg toldsted, H.B. Kofoed, har for 
1894 følgende kommentar: »Opgang paa 
dette Omraade vil formentlig være saa tem
melig gjemmengaaende, uagtet Kornpriser
nes lave Standpunkt, idet Landbruget mere 
og mere gaar ud på Kreaturfedning, Mejeri
drift etc. Ogsaa Konsortiet »Freja« har her 
indført og sendt videre pr. Bane adskillige 
Partier Klid og Oliekager. Endvidere er ind
ført fra Sortehavet (Odessa) hovedsageligt til 
et Odense Handelshus 16.566 Tdr. Byg og 
21.022 Tdr. Rug oplosset her, hvor Havnens
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Et vue over den indre del a f Odense havn. Optagelsestidspunktet er efter anlæggelsen af havnesporene til østre havnebassin i 
1892, men før 1901-04 udvidelsen. I østre havnebassin er DFDS-skibet Esben Snare ved at tage smørtønder ombord. Blandt 
byens mange skorstene og tårne skimtes de to tvillingtårne på Odense banegård (Møntergården, Odense).

Dybde tillader saa store Dampskibe at ind
passere. Ladningerne bleve forsendte videre 
Landet rundt, dels pr. Skib, mest pr. Bane«. 
Odenses havneforhold bevirkede således, at 
jernbaneforsendelser fra Nyborg og sandsyn
ligvis også fra Svendborg ikke blot dækkede 
landdistrikterne, men for landprodukters 
vedkommende blev store mængder sendt til 
Odense. I slutningen af 1890erne kom der 
gyldne år til Nyborg. Forklaringen var maj
sens fremmarch. I Nordamerika medførte 
store høstår, at prisen på produktet faldt, og 
fra 1896 til verdenskrigens begyndelse blev 
majsen Danmarks mest importerede korn
sort23, med de største importår omkring år 
1900. Fyns forsyning af majs gik frem til 1904 
primært via Nyborg havn. Indberetningerne 
fra Nyborg 1897-99, nu fra den ligeledes 
meget fortællende toldforvalter E. Wellejus, 
strutter da også af optimisme vedrørende by
ens handel. I 1897 f.eks »Nyborg er altsaa 
vedblivende i rask Udvikling, takket være de 
heldige Besejlingsforhold, og for mere at ud
nytte disse har Byraadet i Slutningen af Aaret 
vedtaget at anlægge en ny Havn for Skibe af

23. Ib Gejl og Chr.R. Jansen: Korn, Købmand & 
Kornkompagni s. 94-106. 1971.

22 Fods Dybgaaende. Dette Anlæg antages at 
ville drage endnu større Trafik til Byen«. Så
ledes skulle det dog ikke gå.

Det fuldstændige omsving, der blev regi
streret i Odenses forsynings- og afsætnings
veje efter havneudvidelsen i 1904, styrkede, 
som påpeget, byens engrosstilling med vok
sende havneindførsel og jernbaneudførsel. 
Dette skete i vid udstrækning på bekostning 
af Nyborg og Svendborgs oplandsinteresser.

Kurverne for Svendborg viser dog ligeledes 
en stigning i havneindførslen og jernbaneaf
sendelserne. Svendborg kunne i en hel anden 
grad end Nyborg klare sig i konkurrencen om 
markedsandele; sikkert på grund af stærke 
handelsforbindelser med øerne i det sydfyn
ske øhav. Den generelle vurdering af tallene 
må dog være, at Odense via sine trafikmidler 
bedre end Svendborg og Nyborg formåede at 
efterkomme de varekrav, det ekspanderende 
samfund stillede.

Den beskrevne udvikling blev øjnet af Wel
lejus, der i 1901-årsberetningen for Nyborg 
toldsted efter en generel beklagelse over »det 
tryk der for tiden hviler paa Kjøbstæderne«, 
fremkommer med følgende hjertesuk: »Ny
borg er som de fleste mindre fynske Byer 
uheldigt stillet i Konkurrencen med Odense;
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Figur 6. Middelfarts omsætning via havn og jernbane.
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denne ligger midt i Landet med sine Fange
arme ud til alle Sider og berøver efterhånden 
de andre Byer mere og mere af deres Opland, 
ligesom ogsaa den store Bys Tiltræknings
kraft viser sin Virkning mere og mere, efter
hånden som Adgangen til den gøres lettere«.

Udsagnets visionære indhold er slående, 
når det betænkes, hvor præcist det kom til at 
holde stik for Nyborg. Fælden ved kun at 
benytte berettende kilder som denne er dog 
også tydelig. Sans for den historiske dimen
sion samt differentiering af byernes forskellige 
udvikling mangler fuldstændigt.

Trods store havneudvidelser o. 1900 både i 
Svendborg og specielt i Nyborg, -  hvor hav
nen efter 1900 må betegnes som øens bedste -  
bevirkede Odenses havneudvidelse i 1904, at 
byen kunne hævde sin stilling som havneby 
og via jernbanenettet erobrede opland fra 
konkurrenterne primært Nyborg.

De mellemstore søkøbstæder: 
Middelfart, Assens, Fåborg
Disse byer var for små til, at Odense be
tragtede dem som alvorlige konkurrenter, 
mens byerne i høj grad så Odense som en fare 
for byernes egen oplandshandel. Middelfarts 
toldforvalter Lieutenant Holst nævner i 1880 
årsberetningen direkte Odense som handels
konkurrent, og i værket »Fynske byer og de
res mænd« fra 1919 er byernes konkurrence 
med Odense ligeledes et tema der bliver gen
taget24.

24. Gruppeordnede toldsager. Årsberetninger 
1880 Middelfart:« Den almindelig gjældende 
Mening, at landhøkerne, og dernæst tildels at 
Odense Kjøbmænd saavel ved direkte som ved 
indirekte Salg, mere og mere ere trængte frem i 
Concurensen om at forsyne Middelfarts ellers 
naturlige Opland«. Fynske Byer og deres 
Mænd f.eks. s. 14, 118 og 143.
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Havnene i alle tre byer gennemgik forbed
ringer i perioden. Middelfart fik i 1890 erstat
tet træbolværk med stenkajer, og havnebassi
nets dybde blev forøget fra 4 m til 4,7 m. 
Byens store havneudvidelse stod færdig i 1903 
med nyt bolværk og en dybde i havnebassinet 
på 7,5 m. Hertil kom anlæggelse af en havn 
ved A/S Nordiske Kabel og Trådfabrikker i 
1913-14, som i 1918 blev udvidet.

I Assens skete også store udvidelser. En ny 
havn med større dybde blev anlagt i 1884 
med en dybde på 5 m, og i 1905 udvidedes 
igen, hvorved vanddybden nåede 6,3 m i hav
nen såvel som i indsejlingsrenden.

I begyndelsen af det 19. århundrede, hvor 
Fåborgs handel blomstrede pga. store kor
nudførsler, havde Fåborg havn laet den 
grundudformning, som bibeholdtes op til de 
store forbedringer i 1906/07. Da blev havne
bassinets areal fordoblet, og der blev etab
leret anløbsplads for store dampskibe. Hav
nedybden nåede dog kun beskedne 5,3 m.

Omsætningen via havn og jernbane
Udviklingen for disse tre byer er ligeledes 
meget forskelligartet. Det er værd at be
mærke, at Middelfart, som den mindst mari
time af byerne, er den by, der klarer sig bedst, 
når tidsperioden anskues i sin fulde længde. 
En voldsom udvikling i omsætningen fra slut
ningen af 1890erne giver byen denne place
ring. Før denne periode forløb udviklingen 
langt mere trægt, end det var tilfældet for de 
to andre købstæder på den fynske tværbane. 
Ved anlæggelsen af den fynske tværbane var 
Middelfart ikke blevet banens vestlige ende
punkt, men derimod Strib, hvorfra også Lille
bæltsfærgerne afgik. Banen kom til at slå en 
bue uden om Middelfarts havn. Den stærke 
godstrafik på tværbanen kom til at gå forbi og 
ikke igennem byen. Jernbanespor til havnen 
magtede kun delvis at bøde på dette forhold.

Assens og Fåborg oplevede deres relativt 
bedste periode i tiden før århundredskiftet. 
Assens med markante toppunkter i 1884 og
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1895 -  Fåborg med mindre drastiske enkel
tudsving men til gengæld en faldende om
sætningstrend allerede fra 1880erne i hvert 
fald for byens havneomsætning. Den eneste 
undtagelse er årene lige efter århundredskif
tet. Fælles for den by, der klarer sig bedst -  
Middelfart -  og byen, der oplever den mest 
ugunstige udvikling -  Fåborg er, at jernbane
omsætningen, både hvad den afsendte og den 
ankommende mængde angår, udviser en be
tydelig vækst. Det er via dette transportmid
del, omsætningen i byerne tilføres en ny dy
namik. Dette bliver endnu tydeligere, når by
ernes udvikling sammenlignes med Odenses 
eksplosive vækst.

Relativt styrtdykkede omsætningen på Få
borg havn fra i sine velmagtsdage i 1860erne 
og 1870erne at have udgjort mellem 40 og 
50% af Odenses havneomsætning til kun lige 
10% i årene op til 1. verdenskrig, med det 
klart største relative fald for den udgående 
mængde. Middelfart oplevede ligeledes en re
lativ havnetilbagegang til omkring 10% af

Odenses havneomsætning, men her var faldet 
relativt mere moderat, da Middelfart havns 
relative toppunkt var på 30% af Odenses om
sætning, og denne høje andel blev kun opnået 
i årene 1885 og 188625. Jernbanetallene er 
anderledes gunstige for byerne. Middelfarts 
jernbaneomsætning udgjorde i årene 1867/ 
68-1878/79 mellem 9 og 16% af Odenses 
jernbaneomsætning, mellem 5 og 8% 1879/ 
80-1897/98, for at stige til mellem 10 og 13% 
i årene 1898/99-1916/17.

Fåborgs andel ligger fra byen fik sin første 
jernbane i 1882 og til 1920/21 på mellem 6 og 
10% af Odenses jernbaneomsætning. Der er 
således ikke tale om tilnærmelsesvis det 
samme relative fald for jernbaneomsætningen 
som for havneomsætningen. Bemærkelses
værdigt er det ligeledes, at Middelfart som

25. De exceptionelle store indførsler via havnen i 
1885 og 1886 skyldes store indførsler af bygge
materiale til opførelsen af Sindsygeanstalten, 
jf. toldindberetningerne fra Middelfart.
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den eneste søkøbstad på Fyn fra århundred
skiftet til 1. verdenskrig fuldstændig magter 
at følge med Odenses ekspansion, hvad angår 
den relative mængde afsendt gods.

Assens fik jernbaneforbindelse i 1884 sam
tidig med oprettelsen af Sukkerkogeriet og 
svineslagteriet. Mens borgerne i Assens i 
1884 betragtede det som en fordel for byen 
ikke direkte at være forbundet med Odense, 
så blev dette forhold i 1917 betragtet som en 
hæmsko for udviklingen26. Et fingerpeg om, at 
en direkte forbindelse med Odense nu ikke 
længere blev betragtet som værende ensbe
tydende med tab af opland. Ses der på kur
verne for Assens samlede omsætning, adskil
ler disse sig fra Middelfart og Fåborgs ud
vikling. Frem til og med 1897 forløber ud
viklingen særdeles gunstig, men herefter går 
det tilbage. Fra 1901 til 1909 er der ikke blot 
tale om en relativ nedgang i havne- og jern
baneomsætningen set i forhold til Odense, 
men ligefrem et generelt fald i de absolutte 
omsætningstal. Lars Viinholt-Nielsen giver 
forklaringen på miseren; de store roetrans- 
porter vedblev ikke efter 1900 -  roetranspor- 
terne på Vestfyn formindskedes fra år til år27. 
Med anlæggelsen af 68 km smalsporede roe- 
baner i 1910/11 blev roedyrkningen igen sti
muleret og de dårlige omsætningstal forbed
ret.

Vurdering af de mellemstore 
købstæder kontra Odense
Forklaringen på Middelfarts succes efter de 
trange år i begyndelsen af perioden må til
skrives A/S Nordisk Kabel- og Trådfabrik. 
Fabrikken kom i drift i begyndelsen af 1899 
og voksende fra at beskæftige ca. 50 til en 
arbejdsstyrke på 400-450 mand i løbet af de 
følgende årtier. Metalindførslerne til fabrik
ken og forsendelserne herfra har influeret 
kraftigt på de gunstige omsætningstal. Ved 
oprettelsen var adskillige byer bragt i forslag,

26. Fynske byer og deres Mænd. Assens-afsnittet.
27. Lars Viinholt-Nielsen: Assensbanen 1884- 

1984, s. 73. 1984.

men Middelfart blev valgt, »thi der fandtes til 
rimelig Pris en Byggegrund, fordelagtigt be
liggende mellem Lillebælt og Havnebanen«28. 
Af toldindberetningerne fra Nyborg fremgår 
det, at denne by var stærkt inde i billedet. I 
1897 læser man: »Der er også Udsigt til et 
større Fabriksanlæg, idet der for ganske nylig 
er solgt ca. 5 Tdr. Land af Byens Jorder og 
beliggende umiddelbart indenfor denne til et 
Aktieselskab, men hvad virksomheden her 
skal gaa ud paa, er foreløbig en Hemmelig
hed. I 1898 står der: »I Slutningen af 1897 
var der her ved Byen paatænkt en større Jern
søm og Jerntraads Fabrik, men paa Grund af 
indtrufne Omstændigheder gik Planen over
styr og Middelfart fik Fabrikken« -  og der 
kan tilføjes: til gavn for Middelfart og som 
varsel på de dårlige tider, der skulle blive 
Nyborg til del.

Assens’ gunstige omsætningstal frem til 
omkring århundredskiftet skal søges i en bred 
vifte af mellemstore industrielle foretagender, 
der voksede op fra midten af 1880erne. Mest 
fremtrædende var Sukkerkogeriet og Andels
slagteriet, begge fra 188429. Med det store 
engrosfirma Plums Handel A/S lykkedes det 
ligeledes at fastholde en del af korn- og foder
stofhandlen. Anlæggelsen i 1884 af en filial i 
den kraftigt voksende stationsby Glamsbjerg 
er dog et tydeligt fingerpeg om, at byen på 
dette område også blev presset af stations
byerne og ikke kun Odense.

Efter århundredskiftet oplevede byen en 
transportmæssig uensartet udvikling. Forkla
ringen må til dels søges i, at byen ikke mag
tede at efterkomme de ændrede krav til jern
banetransport, som de ekspanderende sta-

28. Således i hvert fald ifølge værket om Middel
fart havn 1837-1937 s. 124.

29. Ved Sukkerfabrikkens anlæggelse blev der li
geledes anlagt saftstationer i Hårby, Ugle
bjærg og Salbrovad. Fra disse stationer førtes 
saften gennem rørledninger ind i fabrikken i 
Assens. Disse tal indgår ikke i omsætnings
tallene. I 1899 kom endnu en saftstation t i l 
så langt væk som i Kolding. Saften blev trans
porteret til Assens pr. tankdamper -  denne 
mængde indgår sandsynligvis i havneomsæt
ningstallene. Transportmængden for roeba- 
nerne indgår ikke i kurverne for jernbaneom
sætningen.
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Der arbejdes ved kulpladsen på Fåborg yderhavn ca. 1910 (Faaborg Byhistoriske Arkiv).

tionsbyer stillede til engrosforsyningen. Her
til kom omsætningens stærke afhængighed af 
konjunkturerne for A/S De danske Sukkerfa
brikkers virksomhed i byen.

Udviklingen i Fåborgs omsætning er det mest 
markante eksempel på en stagnerende køb
stad. Omsætningstilbagegangen fra 1860erne 
til 1890 skyldtes korneksportens tilbagegang, 
hvorved byens store handelsvirksomheder 
sygnede hen30. I 1901 afskrev toldforvalter 
Freyring da også endeligt kornudførslerne. 
Han skrev i årsberetningen, at trods et godt 
høstår og stigende udførsler dette år »er der 
dog ingen Grund til at formode, at Udfør
slerne fremover vil stige«. Blikket blev rettet 
imod fedevarerne. Om denne gruppe hedder 
det opgivende, at disse »gaar næsten ude-

30. Ole Mortensøn: Faaborgs skibsfart 1800-1920 
s. 21. 1979.

lukkende pr. Bane«31. Odense (Fruens Bøge)- 
Fåborg banen fra 1906 førte gennem et rigt og 
frodigt opland. Et opland som traditionelt 
havde været ombejlet af Fåborg og Svend
borg. Via banen blev området nu et åbent 
marked for Odense, der, støttet af sin nu gode 
havn, kunne ekspandere i det sydfynske. For 
Fåborg fik det svære konsekvenser. Udvik
lingen betød handelsmæssigt, at byen blev en 
stagnerende købstad.

Jørgen Burchardt har fremført, at byens 
indbyggertal fra århundredskiftet steg og 
faldt med konjunkturerne for den lokale indu-

31. I beretningen fra 1891 var tonen meget lysere. 
Om svineslagteriet fra 1888 hedder det, at det 
giver »en større Livlighed i Handelen, foran
lediger at flere Landboere end tidligere maa 
søge Byen dels at en større Del af Byens Arbei
derbefolkning der finde Virksomhed samt ved 
at Byens Indvaanere billigere erholde Lev
netsmidler«. Om eksporten hed det i 1891, at 
den gik til England hovedsagelig over Esbjerg.
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stri i stedet for som tidligere med skibsfartens 
og handlens konjunkturer32. Rigtigt er det da, 
at industrien fik relativ større betydning, men 
årsagen frem til 1920 var langt mere handlens 
kraftige tilbagegang end noget industrielt 
gennembrud for Fåborg.

For byer som Odense, Middelfart og til 
dels Assens ville det være langt mere beretti
get at tale om industrien som den væsent
ligste økonomiske drivkraft. Tales der om 
økonomisk vækst, er det mere givtigt at se på 
kombinationen af både industri, handel og 
transportmæssige forbedringer, som snarere 
er hinandens forudsætninger end uafhængige 
størrelser. Ikke uden grund var det netop 
Odense og Middelfart, der efter århundred
skiftet oplevede den største fremgang på alle 
tre områder.

De små søkøbstæder: Bogense og 
Kerteminde
Hvis Steenstrups ord om, at forbedrede trans
portmidler generelt var til fordel for store 
byer, måtte det umiddelbart se sort ud for de 
to mindste købstæder på øen. Ikke mindst 
med den beskrevne udvikling for de store og 
mellem store søkøbstæder in mente.

De fysiske rammer for havneforholdene i 
begge byer forblev yderst begrænsede, og set i 
forhold til de øvrige søkøbstæder var omsæt
ningen også beskeden. Havneforholdene i Bo
gense blev forbedret i 1894 og 1911-13, men 
havnedybden kom kun op på 3,6 m. I Kerte
minde var havnedybden i hele perioden en 
meter større.

32. Jørgen Burchardt: Provinsindustri s. 18. 1984.
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Omsætningen via havn og jernbane
Strukturen i de to byers omsætning er hele 
perioden igennem meget ens. Det generelle 
billede er en dominerende havneindførsel, en 
beskeden havneudførsel og jernbaneomsæt
ningen (både den afsendte og ankommende 
mængde) kilet ind imellen disse kurver -  i 
hvert fald indtil 1. verdenskrig. Umiddelbart 
ser resultatet overraskende lovende ud for de 
to mindste søkøbstæder: aksen stor havneind
førsel/udførsel og stor jernbaneafsendelse bli
ver etableret fra det øjeblik, byerne far deres 
jernbaneforbindelse. Bogense forsender gene
relt betydeligt mere jernbanegods end byen 
modtager, mens kurverne for Kertemindes 
vedkommende forløber meget snært på hin
anden.

Kurverne for havneindførslen for begge 
byer har en positiv trend frem til århundred
skiftet, hvorefter mængden af gods, der ind
føres via havnen holder sig omtrent på dette

niveau. Trenden for jernbaneomsætningen i 
byerne er generelt voksende.

Med de beskedne havnefaciliteter, byerne 
havde at byde på, kan det ikke undre, at 
jernbaneomsætningen for Bogense og Kerte
minde indtog en stærkere position end for de 
øvrige søkøbstæder. Omregnes der til index- 
værdier, følger begge byer med Odense -  selv 
i den voldsomme ekspansionsfase efter århun
dredskiftet. For Bogenses vedkommende er 
der en svag tendens i retning af, at mængden 
af ankommet gods styrkes relativt i forhold til 
den mængde, der forsendes, mens dette ikke 
er tilfældet for Kertemindes vedkommende. 
Når P. Christensen således i 1919 udtaler, at, 
»om hvor lidt eller meget Banerne har skadet 
eller gavnet Byen (Bogense) skal her ikke ud
tales nogen Dom, men een Ting kan dog si
ges, det gælder alle vore Smaakøbstæder med 
Jernbaneforbindelser: banerne formindsker 
Byernes Opland, særlig i Egne, hvor smaa
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Sortering af fisk på Kerteminde havn ca. 1900 (Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv).

Byer har en stor i deres Nærhed«33. Omsæt
ningstallene for jernbanen kan på ingen måde 
siges at give forfatteren ret. De to mindste 
købstæder, som oven i købet lå tættest på 
Odense, klarede sig glimrende, hvad omsæt
ningen via jernbane angik. Lidt malurt vil jeg 
dog gerne forsøge at drysse i bægeret: Kan 
det ikke tænkes at den opstillede forudsæt
ning for købstad i tilbagegang og købstad i 
vækst ikke helt holder for disse små byers 
vedkommende?

Vurdering af de mindste
søkøbstæder kontra Odense
Omsætningstallene for byerne giver ikke be
læg for Steenstrups generelle eller Christen
sens mere specifikke udsagn om småkøbstæ- 
dernes forringede stilling. Det relative fald, 
der skete, havde andre årsager. Kornudfør
slerne spillede aldrig samme rolle for Odense

33. Fynske byer og deres mænd s. 176. 1919.

som for de små købstæder, hvorved de for
ringede afsætningsforhold for indenlandsk 
korn ramte disse langt hårdere end Odense. 
De nye store indtægtskilder -  eksporten af de 
forædlede animalske produkter til England -  
krævede dampskibe, og med de havnefacilite
ter, der i hele perioden forefandtes i Bogense 
og Kerteminde, var der ingen mulighed for 
nogen direkte dampskibsforbindelse. I årsbe
retningen for Bogense 1890 er mønsteret også 
klart erkendt. De animalske produkter blev 
via jernbanen sendt til Odense og derfra af- 
skibet til England. I modsætning til den hold
ning, der ellers er truffet i søkøbstæderne, 
giver Bogenses toldforvalter Jørgensen sig 
ikke til at beklage denne transport, men be
tegner strømmen som en landvinding for 
Nordfyn. Det billede, der tegner sig, er, at 
småbyerne indordnede sig under Odense, 
men ikke tabte i konkurrencen med lands
delscentret.

Hertil kom en enkelt faktor, der adskilte 
begge byer fra de øvrige søkøbstæder, nemlig 
fiskeriets store betydnining. Kutterne havde
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endnu ikke nået en størrelse, der stillede de 
store krav til vanddybden i havnene, så om
sætningen kunne øges uden store havneudvi
delser.

Et forhold, som også har haft stor betyd
ning, er, at de små købstæder kunne opret
holde en betydelig direkte kulimport over 
havnen. Et af Odense byråds og handelsfor
eningens argumenter for havneudvidelser 
var, at elles ville bl.a. kulimporten til Fyn i 
stadig større grad gå via havnene Nyborg og 
Svendborg. På den baggrund må det undre, 
at de mindste byer kunne opretholde deres 
import, da Svendborg og Nyborg tabte mar
kedsandele efter udvidelsen af Odense havn i 
1904. Forklaringen skal søges i åbningen af 
Nordøstersøkanalen i 1895. Herfra kunne kul 
på lægter føres fra Hamborg til Kiel v.h.a. 
slæbedampere og fordeles til flere småhavne, 
der ikke kunne tage de store Nordsødam- 
pere31. Odense blev øens vigtigste kulhavn, 
men det var de større havne, som Svendborg 
og Nyborg, der mistede markedsandele i 
kampen om opland. De mindre magtede at 
opretholde deres direkte indførsel.

Samlet vurdering af Odense kontra 
søkøbstæderne
Tilbage i 1862, da der blev arbejdet med 
tværbanen over Fyn, blev Odense i Fyens 
Stiftstidende formanet om at udnytte banens 
fordel, så ikke de andre fynske byer »skulle 
tage Luven fra Odense«. Odense skulle ifølge 
avisen lægge mere vægt på »ikke at synes men 
at være«3’. Om denne påstand var korrekt, 
skal jeg lade være usagt, men i de første tyve 
år med jernbaner på Fyn lykkedes det ikke 
Odense at tage têten i jernbane- og havneom
sætningen.

34. Argumentet er hentet fra H. C. Holsts artikel 
om Nyborg havn s. 32. Aarsskrift for Svend
borg Amts historiske Samfund, 1914. Heri om
tales forholdet sammen med konkurrencen fra 
Odense som årsag til, at Nyborg ikke trods sin 
gode havn har kunnet fastholde sin tidligere 
stærke rolle for importen.

35. Fyens Stiftstidende 30.9.1862.

Perioden fra midten af 1880erne betød ge
nerelt en styrkelse af Odenses position som 
landsdelscenter. Både jernbane- og havnetra- 
fikken gik voldsomt frem i Odense; som ana
lysen af Odenses engroshandel dokumente
rede. Umiddelbart er det nærliggende at an
tage, at den relativt nye trafikvej -  jernbanen 
-  bar hovedparten af æren for denne udvik
ling. Ikke mindst er det nærliggende i be
tragtning af søkøbstædernes frygt for en di
rekte jernbaneforbindelse til Odense. Resul
tatet af linieføringen på Fyn var, at jernbane
nettet strålede nærmest radialt ud fra Odense 
med de øvrige købstæder som endepunkt.

Undersøgelsen af søkøbstædernes total
omsætning via havn og jernbane viser, at 
det især var på havneomsætningssiden, at 
Odense distancerede sig fra søkøbstæderne. 
Byens store investering i forbedringen af by
ens besejlingsforhold er hovedforklaringen på 
byens handelssucces og ikke jernbanelinierne, 
som søkøbstæderne ellers frygtede. Samspillet 
mellem jernbane og havn er indtil flere gange 
blevet pointeret som forudsætningen for 
Odenses vækst, men alligevel skulle oven
nævnte konklusion kunne holde.

Sammenlignes den totale omsætning for 
havn og jernbane, er det på jernbanesiden, at 
søkøbstæderne relativt har den mindste til
bagegang. For byer som Middelfart og Kerte
minde er der sågar tale om en styrkelse i 
forhold til Odense, mens Bogense og Svend
borg formåede at opretholde status quo.

Hvis søkøbstædernes bedre evne til at stå 
distancen for jernbaneomsætningen blot blev 
opnået ved, at mængden af ankommet gods 
steg, mens mængden, der udgik fra byerne, 
faldt, kan jernbanelinierne alligevel udmær
ket have været den væsentligste transport
mæssige årsag til tab af opland, set i relation 
til Odense. Denne tendens gør sig dog kun 
entydigt gældende for Nyborgs vedkom
mende. Hertil kommer, at i relation til 
Odense klarede Svendborg, Middelfart, Bo
gense og Kerteminde sig ligeledes pænt, hvad 
den afsendte godsmængde angår.

Et mere ensartet billede fas ved at se på 
tilstrømningen af varer til søkøbstæder sam
menlignet med Odenses varetilførsel. Oden
ses forsyning via havnen steg voldsomt især
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Helsides annonce for Odense havn bragt i Fyens Stiftstidende 11. marts 1913. 
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efter 1904, hvorved de øvrige købstæders 
mindre absolutte stigninger gav et relativt 
fald i forhold til Odense. For jernbaneforsy
ningen til søkøbstæderne var der tale om rela
tivt beskedne udsving i forhold til Odenses, 
men den generelle tendens var dog en mo
derat forøgelse fra århundredskiftet. I forhold 
til Odense voksede jernbanens relative be
tydning for byernes forsyning. Jernbanens 
stilling vandt i søkøbstæderne terræn på be
kostning af havnetilførslerne.

På det fynske marked har netværket af 
jernbanelinier uundgåeligt bevirket, at kon
kurrencen mellem søkøbstæderne og Odense 
blev større i takt med, at samtlige byer op
nåede jernbaneforbindelse med Odense.

Som det fremgår af de absolutte tal, betød 
dette alligevel en stigning i omsætningen for 
alle fynske købstæder. Ligeledes magtede 
f.eks. industrivirksomheder i søkøbstæderne 
at ekspandere. Uden et veludviklet transport
net ville denne udvikling have været utænke- 
lig-

I perioden 1865-1920 bragte jernbanen en 
dynamik ind i de fynske købstæders handels
verden, som for landomsætningen ikke havde 
eksisteret før. Hertil kommer, som vist, at 
søkøbstæderne -  over en bred kam -  ikke 
kunne sige, at jernbanen skadede byernes 
omsætning i konkurrencen med Odense36. 
Nok nød Odense den største fordel af jern
banenettet, men det var byens kombination 
af jernbane og stadig bedre besejlingsforhold, 
der gav den sin styrkede position. Den be-

36. Min igangværende undersøgelse af omsætnin
gen i stationsbyerne på Fyn viser, at det var 
her, de største vækstprocenter blev opnået. 
Disse kaprede opland fra købstæderne på dag
ligvareområdet. Især lokale centre som Ringe, 
Glamsbjerg, Otterup, Tommerup Stationsby 
og Ullerslev -  alle byer, der lå ca. midtvejs 
mellem Odense og en søkøbstad. Stationsbyer
nes vigtigste økonomiske funktion var at be
tjene det lokale marked, hvorimod engrosvirk
somheder var relativt sjældne. Byerne fik sta
tus som en forpost i købstædernes salg til op
landet, som Jørgen Fink betegner forholdet i 
tidsskriftet Nyt fra stationsbyen nr. 9 s. 4. De 
fynske købstæder/havnebyer forblev forde
lingscentre for de grovere varer som kul, byg
ningsartikler samt korn og foderstoffer.

vidste og aggressive politik for at hævde sin 
stilling som søstad, Odense slog ind på efter 
1886-udvidelsen, viste sig at blive en handels
succes for byen3'.

I 1865 og frem til 1880 var handelsmønstret 
for engroshandel på Fyn lidet udviklet, og 
handlen fulgte et mønster, som i grove træk 
kan beskrives på følgende måde: Hver enkelt 
købstad forsynede et lokalt afsætningsmarked 
med varer produceret i købstaden eller ind
ført via havnen, mens de tilgrænsende landdi
strikter bragte deres varer til nærmeste køb
stad. Med jernbanens stadig større udbre
delse blev disse grænser mellem de enkelte 
byers opland i nogen grad udvisket.

For Odenses vedkommende blev der helt 
frem til 1904/05 bragt flere tons til byen, end 
der afgik via jernbanenettet. Odenses han
delsstand anså dette for at være ugunstigt. 
Helt tilbage i 1880 beklagede Odense Han
delsforening sig over, at Odense modtog 
kornforsyninger fra Svendborg og Nyborg, 
der i kraft af naturligt bedre havnefaciliteter 
bedre formåede at drage nytte af jernbanen. 
Søkøbstæderne trængte sig ind på, hvad de 
handlende i Odense betragtede som deres do
mæne.

I årtierne frem til 1. verdenskrig lykkedes 
det med vekslende held Odense ikke blot at få 
vendt denne strøm, men i takt med havneud
videlserne at sætte sig på en stadig større del 
af engrosomsætningen på Fyn. I samspil med 
den industrielle udvikling, landbrugets effek
tivisering og den tiltagende handel med ud
landet voksede stordriftsfordelene indenfor 
handlen. Odense drog mere end nogen anden 
fynsk købstad fordel heraf.

Det kan med rette hævdes, at tiden fra 1914 
er blevet negligeret. Dette skyldes, at de inter
nationale forhold, hvorunder handelen var 
underlagt, skiftede år for år. De helt ekstraor
dinære forhold i handelsmæssig henseende 
må betegnes som atypiske og egner sig ikke til 
struktuelle analyser angående styrkeforholdet 
mellem købstæderne. Værd er det dog at

37. En redegørelse for Odense Handelsforenings 
lobbyvirksomhed og primus motor-funktion 
gives i anførte speciale s. 23-25.
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Odense havn ved Englandskajen ca. 1916. Silopakhuset i baggrunden blev opført for regning af Fyns førende korngrossist E. 
B. Muus i 1885. Læg mærke til neutralitetsmærket på skibet (Møntergår den, Odense).

lægge mærke til, at omsætningen for byerne i 
1915 og 1916 lå usædvanlig højt -  Danmarks 
neutralitetsstatus gav landet og de fynske 
købstæder en fordelagtig handelsposition. Fra 
1917 ryger havneindførslerne helt i bund, og 

jernbaneomsætningen stiger drastisk, dog 
ikke tilstrækkeligt til at kompensere for tabet i 
havneomsætning. Forskydningen imellem 
vægten af transportmidlerne er en følgevirk
ning af, at Tyskland fra 1.2.1917 erklærede 
uindskrænket ubådskrig, hvorved Danmarks 
og andre neutrale landes skibe uden varsel 
risikerede at blive sænket. Kurverne viser, 
hvorledes adgangen til de to transportveje 
gav mulighed for transportmæssig substitu
tion, tydeligst for disse ekstreme krigsår, men 
også når f.eks. søvejen blev generet af ud
dybningsarbejder. Hertil kom, at havn og 
jernbane understøttede hinanden, samtidig 
med at der var et konstant konkurrencemo

ment imellem transportmidlerne, hvilket 
kunne holde transportpriserne i skak38. Enty
dige udsagn, om hvorvidt der skete en vare
mæssig specialisering for transportmidlerne, 
f.eks. således at der via havn primært gik 
grovere varer og forarbejdede produkter via 
jernbanen, kræver en undersøgelse af omsæt
ningen for enkeltvarer.

38. Blandt mange eksempler, se f.eks. Odense by
råds forhandlinger 1881 s. 63: »Søvejen er og 
bør vedligeholdes samt udvikles som en værdi
fuld Konkurrencevej med de ved Odense ud
mundende Jernbaner«, samt indberetningen 
for Fåborg toldsted 1901, hvor det hedder »De 
lave Jernbanetakster have selvfølgelig Skylden 
for, at den udenrigske Fart stadig forminskes. 
For mindre Skibe og Baadc er det en Alminde
lighed at konkurrere med Banen og Følgen er 
naturlig den, at der aarlig ophugges flere og 
flere Småskibe og Baade«.
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Denne annonce fo r  det 
eksklusive Odense varehus 
blev bragt i Fyens 
Stiftstidende 31 oktober 
1919. Ikke blot fo r  
engro svar er, havde Odense 
placeret sig som dominerende 
-  jernnbanen havde også 
gjort det muligt, billigt og 
bekvemt at tage på 
indkøbstur til Odense, når 
det gjaldt luksus/ 
specialartikler.
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Perspektiver
Det næste skridt må blive at skildre udvik
lingen på hele Fyn for havne- og jernbaneom
sætningen ved at inddrage omsætningen i de 
fremvoksende stationsbyer. Hertil kommer, 
at ønsker man at se bag om de aggregerede 
omsætningstal, som er blevet fremlagt i denne 
artikel, bliver det nødvendigt med en finma
sket og systematisk enkeltvareopgørelse. 
Hvordan var det indbyrdes forhold for om
sætningen af enkeltvarer via havn og jern
bane? Hvordan forrykkede forskellige uden
landske og indenlandske konjunkturer styrke- 
fordelingen mellem havn/jernbane, mellem 
Odense, søkøbstæderne og stationsbyerne. 
Henrik Fode peger på toldbøger og de årlige 
indberetninger fra toldstederne som kilder til 
at belyse forskellige indkøbsmønstre og ind
købsopland, arbejdsdeling mellem land og by 
m.m.39. Når der er tale om omsætningen af 
enkeltvarer, vil jeg dog mane til forsigtighed,

39. Fortid og Nutid, s. 187. 1990.

ikke mindst på baggrund af, hvad indberet
terne fra toldstederne havde af kommentarer 
til de varestatistikker, der faktisk forefindes i 
de årlige indberetninger.

Fra Nyborg lyder det i 1894 følgende: 
»Naar undtages de Fortoldningsgjenstande, 
der kunne henføres under den direkte Ind
førsel til Toldstedet fra Udlandet, nemlig 
Kul, Tobaksblade, Tømmer og Træ, kan der 
for samtlige øvrige Vares Vedkommende ikke 
haves noget Overblik angaaende Omsætnin
gen, efter som der daglig pr. Bane og en Gang 
ugentlig pr. Skib tilføres Byen meget betyde
lige Partier fremmede og frigjorte Varer af 
alle Slags«. Indberetningen fra Middelfart i 
1890 er ligeså sigende. Her viser næsten alle 
vareklasser en nedgang fra 1889 til 1890, men 
det fremføres at »nedgangen ikke (kan) være 
en Følge af, Byens Forbrugsevne er forringet, 
tvertimod maa Afsætningen have udvidet sig 
ved Sindsygeanstaltens Belæggelse. Det tør 
derfor antages, at Varepartierne mere og 
mere tilføres fortoldede, og da navnlig pr. 
bane fra Kjøbenhavn; dog maa bemærkes, at

95



Peter Fransen

Tab af Opland kan være medvirkende til ind- 
førselernes minus«. Søges svaret på disse 
spørgsmål, vil mit nuværende bud være at 
kombinere jernbanernes driftsberetninger og 
varestatistikkerne, der ligger til grund for by
rådenes opkrævning af havne- og bropenge.
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Grønlændernes selvstændiggørelse. Grønlandsk 
autonomi eller dansk herredømme?
Af Ditte Bentzon Goldschmidt

I 1910’erne var der en debat om »det at være 
grønlænder« i Grønlands to grønlandskspro- 
gede blade: Atuagagdliutit, udgivet i Godt
håb i Sydgrønland siden 1861 og Avangnå- 
mioq, udgivet i Godhavn i Nordgrønland si
den 1913. I debatten indgik to synspunkter. 
Det ene satte lighedstegn mellem fangerer
hvervet og det at være grønlænder. Det andet 
fremhævede sproget som kendetegn på, at 
man var grønlænder.1

Når det at være grønlænder (dansker, 
franskmand osv.) sættes på dagsordenen i 
den offentlige debat, associerer vi til begreber 
som etnicitet, nationalfølelse eller nationa
lisme. Artiklen handler om fremvæksten af 
grønlandsk identitet og nationalfølelse -  set i 
nøje sammenhæng med den måde Danmark 
udøvede sit herredømme over grønlænderne 
og Grønland på; og med baggrund i omstil
lingsprocessen fra fangst til fiskeri som hoved
erhverv. Tidsrammen er ca. 1850-1939, og 
stedet er Vestgrønland. Midten af 1800-tallet 
til 1939 ser jeg som en periode i de dansk
grønlandske relationer, præget af dansk »kul
turelt hegemoni«.2

1. Debatten var et led i en større debat om, hvor
vidt fangererhvervet fortsat burde være alt
dominerende, eller der skulle være flere lige
værdige erhverv. Debattens indhold (nærvæ
rende artikel s. 2f) bygger på Christian Bert
helsen: Det at være grønlænder, i Grønland nr. 
4, 1976, s. 117ff.

2. Kulturelt hegemoni er politisk, moralsk og in
tellektuelt lederskab, baseret så vidt muligt på 
(aktiv eller passiv) accept, og ikke på direkte 
tvang. Dvs., at lederskabet på nogle -  men 
ikke nødvendigvis på alle -  områder af sam
fundslivet er baseret på en ideologi, som gør 
det berettiget for et flertal af befolkningen. 
Dette flertal oplever, at lederne er de bedste til 
at varetage dets interesser. Der er skabt nogle 
for lederne og de ledede fælles værdier, normer 
og opfattelser af, hvordan samfundsvilkårene 
er, hvordan de bør være, og hvad man skal

Lidt faktiske oplysninger om det 
vestgrønlandske samfund ca. 1900- 
1940
Grønlænderne var få og boede uhyre spredt. I 
1901 var 11.190 grønlændere fordelt på 181 
pladser, heraf godt 100 pladser med under 50 
beboere. I 1938 var den grønlandske befolk
ning vokset til 16.970 fordelt på 163 pladser, 
heraf godt 60 pladser med under 50 beboere. 
De beboede pladser lå spredt på ca. 116.000 
m2 isfrit område mellem Kap Farvel og Mel- 
villebugten langs en kystlinie på godt 10.000 
km.

Hvad angår grønlændernes erhverv, var i 
1911 ca. 15% ansat i »europæiske« erhverv, 
dvs. administration, handel og kirke/skole. 
73% var fangere og 11% var fiskere. I 1930 
var godt 16% ansat i »europæiske« erhverv; 
49% var fangere og 32% var fiskere.

I 1901 var der 262 danskere i Grønland; i 
1938: 383. De boede først og fremmest i de 12 
kolonier, fra Julianehåb i syd til Upernavik i 
nord. Kolonien var det centrale administra-

gøre for at nå målet. Det er en lang proces at 
opnå kulturelt hegemoni (magt over sindene, 
men dog ud fra kompromis’er), og det kan 
lykkes på nogle områder af samfundet men 
ikke andre. Evt. kan der opstå et egentligt 
modhegemoni, der f.eks. kan tage form af na
tionalisme. Nøglepersoner med hensyn til ud
formning og formidling af hegemoniet er de 
»intellektuelle«, dvs. alle, som har en organi
satorisk eller ideologisk-kulturel rolle i sam
fundet. Teorier om kulturelt hegemoni er ud
viklet af Antonio Gramsci i 1920’-30’erne og 
»neogramscianerne« siden slutningen af 
1970’erne. Ovenstående er en sammenskriv
ning ud fra: Robert Bocock: Hegemony, Ellis 
Horwood Ltd., Chichester 1986 og: Stat, stra
tegi og hegemoni -  en antologi om politisk 
videnskab og samfundsmæssig udvikling, 
Ruc/Tek-Sam 1990.
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tive centrum i kolonidistriktet. Kolonibesty
reren stod i spidsen for handelen -  for kirke 
og skole var det præsten. Foruden handel og 
kirke var der administration og sundheds
væsen. Endelig var der beskæftigelsesmulig
heder ved kryolitbruddet i Ivigtut. Der var 
ingen »settlere«, men der var danskere, der 
efter tjenestetiden ville blive i Grønland.

Inddelingen i kolonidistrikter var vokset ud 
afkoloniseringen, der begyndte i 1721 -  med 
oprettelse af handels- og missionsstationer 
langs den grønlandske vestkyst i løbet af 
1700-tallet. Kolonierne havde direkte forbin
delse til København men ikke megen ind
byrdes kontakt.

Inden for hvert kolonidistrikt var der i lø
bet af 1800-tallet oprettet et antal udsteder, 
en lokal handelsplads med kirke- og skolefaci
liteter, for at fremme handel og mission. En
delig var der bopladserne, uden butik.

Adminsitrativt var Vestgrønland yderli
gere, siden 1782, delt i to landsdele, Nord- og 
Sydgrønland, med hver sin inspektør -  fra 
1925 landsfoged -  i henholdsvis Godhavn og 
Godthåb. Inspektørerne/landsfogederne var 
den danske administrations øverste repræsen
tanter i Grønland og overste retsinstans. Ad
ministrationen i København blev indtil 1908 
varetaget af Kongelig Grønlandske Handel 
(KGH). Herefter sorterede alle grønlandske 
forhold (administration, KGH, kirke/skole, 
sundhedsvæsen) under Grønlands Styrelse 
med en direktør i spidsen, undergivet inden
rigsministeren. KGH, oprettet i 1774, fik i 
1776 monopol på handel og besejling.3

3. Tallene er taget fra: Axel Kjær Sørensen: Dan- 
mark-Grønland i det 20. århundrede -  en hi
storisk oversigt, Busck 1983, s. 39-47. Til og 
med folketællingen 1901 opererede det danske 
styre med tre kategorier: danskere, »blandin
ger« og grønlændere. Se i øvrigt Hans-Erik 
Rasmussens undersøgelse af grønlandske slæg
ter med europæiske stamfædre: Genealogier og 
social stratifikation, i: Fortid og Nutid hefte 2, 
1986, s. 95fE Sandsynligvis er »blandingerne« 
i ovennævnte tal placeret under grønlændere; 
og danskerne er sikkert lig med de udsendte 
danske tjenestemænd (i handel, administra
tion og kirke/skole).

Debatten om grønlændernes
identitet i begyndelsen af 1900-tallet
Tilbage til debatten i 1910’erne. Fangersyns
punktets fortalere havde følgende argumen
ter: Fangererhvervet var grønlændernes egent
lige eksistensgrundlag. Det var udviklet gen
nem meget lang tid, og var grundlaget for 
handelen den dag i dag. Det var fangerer
hvervet og dets redskaber, f.eks. kajakken, 
som gav grønlænderne berømmelse. Fanger- 
talsmændene advarede desuden mod efter- 
lignelse af dansk levevis.

Argumenter for sprogkriteriet var: De fast
lønnede var ligeså gode grønlændere som fan
gerne. Uanset de var fangere, fiskere eller 
ansatte i administrationen, Kongelig Grøn
landske Handel eller kirken, var de alle grøn
lændere, fordi de talte grønlandsk. Ikke alle 
kunne være fangere; erhvervene ændrede sig 
med tiden.

Argumentationen for fangererhvervet som 
kendetegn på det at være grønlænder byggede 
på fangstens basale økonomiske betydning, 
rødderne langt tilbage i tiden og erhvervets 
anseelse ude i verden. Sproget som kendetegn 
pegede på noget, som var fælles for alle grøn
lændere. Erhvervskriteriet udelukkede jo 
nogle, nemlig de grønlændere, der var fast
lønnede ansatte i de »europæiske« erhverv.

Fangerne var, som det blev fremhævet i 
debatten, de egentlige samfundsbærere, og 
sådan havde det altid været. Ikke blot var det 
fra deres fangst, de små, lokale samfund fik 
mad, tøj, redskaber, lys og varme. Hele op
retholdelsen af samfundet, socialt og retligt, 
tog udgangspunkt i fangstens nødvendighed. 
Desuden var det handelen med fangernes 
produkter, der betalte den danske admini
stration, handel og mission.4 De vidste, at de 
af danskerne blev betragtet som de dygtigste 
til fangst på grund af deres højtudviklede 
fangstteknik. Havde den danske kolonisation

4. Derfor havde styret også interesse i at holde 
grønlænderne ved deres primære erhverv, sæl
fangsten, fordi kun de kunne drive den renta
belt. Det gjaldt i det hele taget om at op
retholde og udvide grønlændernes produk
tionsevne, Axel Kjær Sørensen, s. 12.
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end grebet stærkt ind på mange områder -  
sælfangsten var dog forblevet fangernes do
mæne.

Men i 1910’erne var sælfangsten i tilbage
gang. I Sydgrønland var tendensen slået 
igennem omkring 1900 -  i Nordgrønland 
omkring 1913. Det kan aflæses statistisk, at 
f.eks. antallet af fangere, og sæler pr. ind
bygger faldt. Tilbagegang i antallet af bo
pladser med 1-50 indbyggere, kajakker, telte 
og konebåde fortæller om den traditionelle 
fangstlivsforms gradvise forsvinden.5

Debatten om det at være grønlænder kan 
siges at afspejle krisen i fangererhvervet på 
den måde, at hvor det at være fanger i sig selv 
tidligere gav identitet, så blev nu det at være 
grønlænder fremhævet, også til at adskille sig 
fra dem, som levede på dansk manér. Fan
geridentiteten var ikke så selvfølgelig mere.

Fortalerne for såvel fangerne som de an
satte tilhørte især kateketgruppen.6 Kateke
terne, såvel som de der var ansat under han
del og administration, var en gruppe, skabt af 
koloniseringen. En kateket havde langtfra 
haft den anseelse, en sælfanger havde. Hans 
ringe løn forventedes suppleret med fangst, 
og det var vanskeligt at være en god fanger 
ved siden af kateketarbejdet. Kateketerne fik 
som gruppe deres gennembrud med hensyn 
til selvbevidsthed i forbindelse med deres 
virke som foregangsmænd i en vækkelsesbe
vægelse, der begyndte ved seminariet i Godt
håb i 1908 og derfra bredte sig på kysten. 
Budskabet drejede sig om at slutte sig sam
men og arbejde for fremskridt: åndeligt kri
steligt og materielt. Bevægelsen var grundt-

5. Den sandsynligvis vigtigste grund til sælfang
stens tilbagegang var en mildning af klimaet, 
som fik havets overfladetemperatur til at stige 
ca. 1,5°. Sælerne veg, og fisk, især torsk tog til. 
Et egentligt fiskeri og fåreavl begyndte før 
1910 i Sydgrønland. Axel Kjær Sørensen, s. 
43f.

6. Kateketerne fik siden 1845 deres uddannelse 
på kateketseminariet i Godthåb, så de kunne 
lære deres landsmænd læsning og skrivning og 
katekismus samt afholde gudstjeneste. Søren 
Thuesen: Fremad, opad. Kampen for en mo
derne grønlandsk identitet, Rhodos 1988, s. 
43. Det følgende om kateketerne og vækkelses
bevægelsen bygger på Thuesen, s. 85ff.

vigiansk inspireret med vægt på oplysning og 
materiel udvikling.

Flere af de kateketer, der deltog i debatten, 
var aktive i vækkelsesbevægelsen. På semi
nariet og i bevægelsen var de blevet sig be
vidste som foregangsmænd i en ny tid, hvor 
oplysning og kundskaber og sammenslutning 
var nødvendig for grønlænderne, hvis de 
skulle arbejde sig »fremad og opad« (kateket
seminariets motto fra 1907). De, der brugte 
sprogkriteriet, gjorde det mere for at »samle« 
grønlænderne end for at adskille sig fra dan
skerne.

Fra lokal til grønlandsk identitet
Debatten indeholdt som nævnt to opfattelser 
af, hvad en grønlænder var: en fanger eller en, 
som talte grønlandsk. Den ene opfattelse ved
rører et fællesskab af fangere, den anden et 
fællesskab af alle grønlændere. Nogle breve 
fra grønlændere, fangere og ansatte til Knud 
Rasmussen i 1906 kan uddybe, hvad det var 
for fællesskaber, grønlænderne forestillede sig 
i begyndelsen af århundredet.7 Ordet »vi« i 
brevene vedrører fangere på en konkret loka
litet eller fangere generelt. I ét brev betød 
»vi« alle grønlændere (fangere, fiskere, an
satte). Især fangere identificerede sig lokalt. 
Når »grønlændere« blev nævnt i den brede 
betydning, var det i kontrast til danskerne. 
Der var altså flere fællesskaber/identifikatio- 
ner udtrykt i brevene. Man kan konkludere, 
at internt -  grønlænderne imellem -  var der 
ikke en udpræget samlende identitet -  den 
var der især, når de kontrasterede sig til dan
skerne i Grønland.

Den ovenfor nævnte, lidt senere debat vi
ste, at nogle i gruppen af ansatte nu tænkte 
mere »nationalt«. Et par digte kan yderligere 
illustrere det:

7. Tidsskriftet Atlanten, 1907, s. 8ff. Mere om 
brevene nedenfor s. 102. Vedr. fællesskab/ 
identiteter -  flere nationalismeteoretikere in
teresserer sig for, hvordan f.eks. lokale og er
hvervsmæssige identiteter suppleres med/er- 
stattes af en nationsidentifikation. Mere om 
teorierne nedenfor.
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Der er et vældigt land,
og det er vort, kalaallits,
et meget fjeldrigt land
og mange fjorde gør dets kyst
til bosætning fortrinligt,
og langs den hele kyst
der ligger øerne.

På glæder er det rigt
for alle, der berejser
den hele, lange kyst.
Mod nord og syd er mennesker 
at træffe alle vegne 
og by og bygd at finde, 
hvor man kan gøre holdt.

Ved fjeldmassivers fod
og fjordenes udmunding
har landets folk sit bo.
Fra havet skaffer de den fangst, 
de udnytter til fulde.
For evigt sandelig er det kalaallits land.8

Vort land, du er blevet et ældgammelt land, 
dit hoved er dækket helt af grå hår.
Os børn har du altid holdt trygt i din favn 
og skænker os af dine kysters rigdom.

Den udvikling mer’ modne samfund har 
valgt,
er den, vi oprigtigt stræber efter;
den virkning, som tale og skrift formår at gi’, 
ser vi med længsel frem til at opleve. 

Undselighed er der slet ingen brug for?

8. Digtet er skrevet af seminarielæreren og orga
nisten Jonathan Petersen mellem 1910 og 
1920. Han var meget aktiv i vækkelsesbevæ
gelsen, og skrev mange sange og salmer. Han 
skrev en artikel i Avangnamioq i 1916 om, 
hvordan han var blevet inspireret til sin digt
ning: ». . en dansker sagde til mig engang: 
»Grønlænderne er åbenbart ikke i besiddelse 
af fædrelandskærlighed, siden der ikke findes 
sange, der handler om fædrelandet!«. . det var 
faktisk det, der fik mig til at interessere mig for 
at skrive digte.« Digtet i oversættelse og kom
mentaren her er fra: Christian Berthelsen: 
Grønlandsk litteratur, Centrum 1983, s. 76 og 
81.

Kalaallit, tag nu og vågn op fremad!
Det menneskeværdige liv er vort mål; 
begynd dog nu at tro på egne evner:9

Digtenes kærlige hyldest til Grønland, grøn
lændernes (kalaallit’s) land fokuserer på den 
nære tilknytning til landet, som det under
streges altid har været der. Landet er hele 
Grønland, i al fald det koloniserede Vest- 
grønland. Fremtiden kan grønlænderne selv 
forme, blot de tror på den. De skal uddanne 
sig, og de skal bruge de mere »modne sam
fund« som model.10 Her er ingen modsætning 
mellem gammelt og nyt -  mellem fangerlivs
form og at man kan tage ved lære af europæ
erne, når det gælder fremtiden.

De første årtier af det 20. århunderede kan 
betegnes som overgangsår, hvor fangsten gik 
tilbage, og fiskeriet endnu ikke var etableret 
som hovederhverv. I denne periode udviklede 
der sig en grønlandsk identitet og nationalfø
lelse i en ny litterær elite, dvs. kateketer og 
andre som havde lært sig eller var uddannet 
til at udtrykke sig i tale og skrift, og hvis 
udsagn blev læst af andre grønlændere i hele 
landet.11

Kateketernes nationsbegreb byggede på fo 
restillingen om et fallesskab af alle grønlændere

9. Overkateket og senere præst, Henrik Lund 
skrev digtet i 1913 (her vers 1, 4 og 5). Over
sættelse af Chr. Berthelsen, op.cit. s. 65. San
gen var et indlæg i ovenfor omtalte debat om 
grønlændernes fremtid og identitet. Den blev 
(og er stadig) Grønlands nationalsang ved et 
tilfælde. I 1933 (efter dommen i Haag om 
Østgrønland) trykte danske aviser den og 
kaldte den Grønlands nationalsang. Det blev 
den derefter benævnt i Atuagagdliutit. Med 
nationalbevægelsen fra slutningen af 1960 
’erne fik den konkurrence fra J. Petersens 
ovenfor citerede digt -  ikke mindst på grund af 
sidste linie. Men hjemmestyret har holdt fast 
ved Henrik Lunds sang, fordi folk opfatter/ 
bruger den sådan. -  Oplyst af eskimologen 
Inge Kleivan 1989.

10. Det gør Jonathan Petersen også i andre digte, 
men også om, at det er vigtigt at holde fast ved 
forfædrenes levevis. Henrik Lund skrev mange 
digte om sin egen lokalitet i Sydgrønland.

11. Den ældre elite var storfangerne, der lokalt 
nød anseelse i kraft af deres dygtighed som 
fangere. Den nye elite skaffede sig anseelse i 
geografisk langt større områder gennem skrift
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på tværs af skel, f.eks. erhvervsmæssige skel. 
Det var forestillet, fordi kateketerne ikke 
kendte alle grønlændere (i modsætning til bo
pladsen, hvor alle kendte alle). Nationen var 
endvidere afgrænset fra andre nationer. Det 
var et fællesskab af netop grønlændere.12

Grønlænderne havde deres særkende som 
grønlændere, som etnisk gruppe, ved deres 
fælles navn, kalaallit. De havde deres særlige 
historie med basis i sælfangstkulturen. De 
havde deres sprog, og de boede på et bestemt 
territorium, de kaldte deres.13

Det er mit synspunkt, at den måde det 
danske herredømme blev udøvet på, dets 
strategier og dets begrundelse havde stor be
tydning for elitens etniske/grønlandske iden
titet og dermed også for »nation-dannelses
processen«. Det vil jeg i det følgende redegøre 
nærmere for, og jeg begynder i midten af 
1800-tallet.

og tale. En tredie elite var den politiske, som 
jeg senere kommer ind på. Jeg skelner således 
mellem forskellige eliter, men ofte var der tale 
om »Tordenskjolds soldater« -  den samme 
person kunne f.eks. tilhøre både den litterære 
og politiske elite.

12. Jvf. Benedict Andersons nations-begreb i: 
Imagined Communities. Reflections on the 
Origin and Spread of Nationalism, Verso, 
London 1983, s. 15f. Andersons definition in
deholder også suverænitetsaspektet. Kateke- 
terne/grønlænderne satte ikke spørgsmålstegn 
ved, at Danmark var »den øverste herre«. Der 
var ikke tale om nogen begyndende nationa
lisme. Inspireret af Anderson ser jeg i Grøn
land en forestilling om nationen (længe) før 
den politiske bevægelse, nationalismen. I 
modsætning til f.eks. Ernest Gellner: Nations 
and Nationalism, Basil Blackwell 1983, hvor 
nationalismen opfinder »nationen« som en re
aktion på de omvæltninger, industrialiserin
gen har skabt.

13. Anthony D. Smith: The Ethnic Origins of Na
tions, Basil Blackwill 1986, s. 221T, om hvad 
der adskiller etniske grupper fra andre kollek
tiver. Smith lægger vægt på nationalismens 
rod i det etniske. Nationalismen eller begrebet 
om nationen opstår ikke i et identitetsmæssigt 
tomrum, som f.eks. Gellner og Anderson me
ner.

Det »milde regime«
Midt i forrige århundrede fik en lille gruppe 
danske embedsmænd i Godthåb nogle ideer 
af stor fremtidig betydning.

Som embedsmændene så det, var de grøn
landske samfund i den dybeste fornedrelse og 
forfald på alle livets områder. Og det var 
kolonisationen (handelen og missionen), som 
var skyld i det. Grønlænderne havde mistet 
deres egne autoriteter, f.eks. åndemaneren. 
Omsorgen for svage og uarbejdsdygtige var 
væk. Man delte f.eks. ikke længere sin fangst 
ud. Grønlænderne solgte mere, end de kunne 
undvære, f.eks. de skind, der skulle opret
holde de nødvendige fangstredskaber, kone
bådene til transport og teltene til sommer
fangsten. Fangerne levede nu kummerligt af 
handelens kreditgivning. Den fangst, som så
vel de indfødte selv som kolonisationen var 
helt afhængig af, var gået tilbage.

De danske embedsmænd mente, at det 
måtte være muligt at gengive de indfødte de
res selvrespekt og agtelse for hinanden, deres 
indbyrdes sociale omsorg, deres retsbevidst
hed og deres økonomiske evne.14

Embedsmændenes kritik resulterede i 
nogle reformer: Et bogtrykkeri blev oprettet 
(1857), og det første politiske forum, hvori 
grønlænderne deltog blev dannet. Det var 
tolv dansk-grønlandske råd, kaldet forstan
derskaberne (fungerede fra 1862 til 1910).

På bogtrykkeriet udkom bl.a. de første 
trykte samlinger af grønlandske sagn, Grøn
landske folkesagn, fra 1859.15 Fra 1861 ud
kom det grønlandsksprogede tidsskrift Atua-

14. Brev fra embedsmændene til Indenrigsmini
steriet med kritik og forslag til forbedringer, i 
Departementstidende nr. 42, den 18. juli 1857, 
Blandede efterretninger, Indenrigsministeriet.

15. Sagnene udkom i 4 bind, trykt på grønlandsk 
og dansk fra 1859-63. Initiativet blev taget af 
inspektøren over Sydgrønland (H. Rink, en af 
de førnævnte embedsmænd) idet han opfor
drede folk langs kysten til at indsamle sagn. 
Mange, kateketer og andre der kunne skrive, 
sendte materiale til Godthåb. Sagnene dækker 
tiden fra før indvandringen til Grønland til 
omkring kristendommens indførelse. Sagnene 
er illustreret af grønlandske tegnere og træ
skærere. Berthelsen 1983, s. 44.
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gagdliutit, ca. en gang om måneden. En gang 
om året blev det sendt ud til (gratis) om
deling på kysten. Hensigten med bladet var 
at underholde og belære. Fra 1860’erne be
gyndte grønlænderne at meddele sig til hin
anden i bladet. Grønlænderne, som boede 
spredt langs den vidtstrakte kyst, blev for 
alvor opmærksomme på hinanden. Avisen 
blev et vigtigt grundlag for et begyndende 
forestillet fællesskab mellem grønlændere, 
som sandsynligvis aldrig mødte hinanden. 
Men som senere i samme avis diskuterede 
begrebet grønlænder.16

Embedsmændene havde med forslaget om 
forstanderskaberne haft to perspektiver for 
øje. For det første mente de, at socialforsorg 
(fattighjælp, erhvervshjælp og husbygnings
hjælp) og retspleje ville blive bedst varetaget 
af folk med kendskab til stedet og befolk
ningen. I det hele taget mente de, at myndig
hederne ville kunne få bedre besked, hvis ind
fødte fra de forskellige afsides pladser blev 
taget med på råd. For det andet havde de 
danske embedsmænd (hvoraf nogle måske 
var præget af den grundtvigske folkevækkel- 
sestanke) et ønske om at genrejse grønlænder
nes selvagtelse og interesse for fælles anlig
gender. Forslagsstillerne var ikke i tvivl om, 
at grønlænderne havde samfundsfølelse fra 
gammel tid. De savnede blot et mål og nogle 
til at vække og vejlede dem. Det skulle de 
faste danske medlemmer af forstanderskabet 
bidrage til.17

I nogle år havde det allerede været et vig-

16. Med dette blad var en meget vigtig forud
sætning skabt for forestillingen om et fælles
skab mellem mennesker, som ikke kendte hin
anden, Anderson op.cit. s. 37f. Forestillingen 
om et fællesskab som en nation var ikke der
med givet, den forudsætter sociale forandrin
ger -  men vigtigt var det, at folk, der boede 
langt fra hinanden og havde forskellig social 
baggrund, læste de samme ting på det samme 
sprog.

17. Missionæren i distriktet var født formand, og 
kolonibestyreren var altid regnskabsfører. 
Desuden var distriktslægen (hvis der var en 
sådan) samt handelsassistenten medlem. -  Af 
de grønlandske medlemmer var overkateketen 
altid medlem, mens forstanderne var valgt af 
de mandlige grønlandske »husstandsoverho
veder«.

tigt princip for det danske styre at fremme 
grønlændernes civilisation og opkomst, og at 
monopolet ikke kunne ophæves, før deres 
»barndoms- og umyndighedstilstand« var 
væk.18 Et vigtigt middel var her, at grøn
lændernes skolegang skulle forbedres. Til det 
formål blev de to seminarier oprettet (jvf. 
note 6). Foruden uddannelse blev der via for
standerskaberne tilføjet to andre normer for, 
hvordan civiliseringen skulle foregå: Grøn
lænderne skulle selvstædiggøres -  bort fra 
umyndighedstilstanden, og det skulle ske i et 
politisk samarbejde med danskerne.

Drømmen om selvstændighed
Selvstændiggørelse, uddannelse og samar
bejde blev -  med troen på Danmarks uselvi
ske styres manglende profitinteresser som 
baggrund -  de nøgleord, der gjorde det dan
ske styre berettiget i den grønlandske elites 
øjne. Tidshorisonten var for disse grønlæn
dere monopolets ophævelse, når grønlæn
derne var modne til det.

Disse holdninger fremgår af de tidligere (s.
99) nævnte breve til Knud Rasmussen i be
gyndelsen af dette århundrede. I 1905 sendte 
Knud Rasmussen et brev til nogle »dygtige 
grønlændere«, hvori han bad dem skrive de
res mening om tilstanden i Grønland, som 
den var og som den burde være. Han spurgte 
dem også, om de mente, at grønlænderne ville 
kunne bestride ledende stillinger i Grønland, 
hvis de fik de nødvendige uddannelser. Alle 
ni, såvel fangere som ansatte i handel og

18. P. P. Sveistrup og Sune Dalgaard: Det danske 
styre af Grønland 1825-1850, Medd. om 
Grønland, bd. 45, nr. 1, 1945, s. 267 og 287. 
Efter liberalistiske og andre angreb i 1830’erne 
på monopolet og styret af Grønland, nedsatte 
regeringen i 1835 en kommission til drøftelse 
af problemerne. Det vigtigste var spørgsmålet 
om monopol eller frihandel. Kommissionsfler- 
tallets indstilling var, at monopolet skulle fort
sætte, og dette fulgte regeringen, 1844. Det 
blev understreget, at staten ikke skulle nyde 
fordel af Grønland men heller ikke have ud
gifter af administrationen. Grønland skulle 
økonomisk hvile i sig selv. Et evt. nettoover- 
skud skulle komme grønlænderne til gode.
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kirke, var bekymrede over tilstanden, nemlig 
sælfangstens tilbagegang og dermed forrin
gelsen af grønlændernes velstand.

I øvrigt udtrykte alle deres glæde over, at 
danskerne ville bibringe grønlænderne mere 
oplysning. Nu kunne grønlænderne blive 
præster (Lov om kirke og skole, 1905). Men 
hvorfor kunne de ikke også blive kolonibesty
rere. ». . når den dag kommer, da vore kolo
nier bestyres af landsmænd, der ikke som de 
danske er hensynsløse over for os, da ville 
bedre tider oprinde for den grønlandske fan
ger«, skrev en fanger. ». . Mange af os grøn
lændere er ikke så dumme endda, men ikke 
desto mindre kan ingen af os opnå ledende 
stillinger i vort land«, skrev en udstedsbe- 
styrer. Kunne grønlænderne blot få en til
strækkelig uddannelse, ville de godt kunne 
blive kolonibestyrere eller bestride andre le
dende poster.

Alt i alt udtrykte brevene en ganske skarp 
kritik af handelens ledende embedsmænd, ko
lonibestyrerne, samtidig med stærke ønsker 
om, at grønlænderne ved danskernes hjælp 
skulle overtage samfundsopgaverne i Grøn
land. Det drejede sig ikke om det overordnede 
styre af Grønland, men skribenterne forven
tede faktisk, at danskerne, efter at de havde 
uddannet grønlænderne, ville trække sig til
bage og overlade bestyrelsen af grønlænder
nes egne anliggender til grønlænderne selv.

I den første grønlandske roman, Drøm
men, 1914 (på dansk 1915) skrevet af den 
kateket- og præsteuddannede Mathias 
Storch, har danskerne overladt forvaltningen 
til grønlænderne.19 I det afsluttende kapitel 
har hovedpersonen, en kateketelev, en drøm, 
hvor han befinder sig i Godthåb i år 2105. 
Det er en by med forskellige højere uddannel
ser. Der er mange skibe i havnen, ejet af 
grønlandske købmænd. Alle funktioner: 
kirke, administration, handel og fiskeri, be
strides af grønlænderne.

I øvrigt er det et vigtigt budskab i roma
nen, at de nuværende dårlige tilstande skyl
des grønlændernes uvidenhed. Så længe grøn-

19. Mathias Storch var aktiv i vækkelsesbevægel
sen og en af initiativtagerne til debatten om 
det at være grønlænder.

lænderne ikke lærer noget mere, vil de heller 
ikke blive i stand til at gå frem. Hovedperso
nen gennemgår en udvikling, hvor han når 
frem til at se sit kald som en foregangsmand, 
der viser vejen. Misforståelser mellem grøn
lænderne og danskere vil forsvinde, og der vil 
komme et ordentligt samarbejde i stand (s. 17 
og 52).

Kritik af danskerne eller samfundstilstan
den, samarbejde og uddannelse til selvstæn
dighed gik for brevskriverne, i romanen såvel 
som i digtene hånd i hånd. Men opfattede 
danskerne begrebet selvstændighed på 
samme måde som den grønlandske elite?

Hvordan danskerne opfattede målet 
om selvstændighed
Et udvalg blev nedsat af indenrigsministeren 
i 1920 til at overveje en revision af den hidti
dige styrelseslov for Grønland. Trods diverse 
uenigheder i udvalget, var der enighed om 
hovedmålet for Grønlandspolitikken, nemlig 
». . Grønlændernes udvikling til selvstændig
hed, det vil sige til en sådan modenhed i 
moralsk og økonomisk henseende, at de kan 
blive i stand til at leve i fri forbindelse med 
den øvrige verden, når landets nuværende 
afsondringstilstand engang i fremtiden ophø
rer.«20

Et middel til at nå dette mål var at »knytte 
Grønland så nært som muligt til Danmark og 
i så vidt et omfang som muligt at tilføre lan
det dansk civilisation og kultur.« Betænknin
gen henviste til, at der var stemning for dette i 
Grønland. Grønlænderne skulle lære dansk. 
Også det var der stemning for. Det danske 
sprog var en betingelse for »den bevidste 
stræben hen imod den nærmest mulige til
knytning mellem Danmark og Grønland.« (s. 
15).

»Afsondringstilstanden« skulle opretholdes 
indtil videre, dvs. Kongelig Grønlandske 
Handels monopol på handel og besejling. Be-

20. Betænkning afgivet af det i december måned 
1920 nedsatte udvalg til drøftelse af de grøn
landske anliggender, København 1921, s. 15. 
Fire grønlændere var med, to præster og to 
udstedsbestyrere.
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grundeisen var den samme, som var givet lige 
siden det første store angreb på monopolet i 
1930’erne (se note 18): at handelen ikke 
skulle være en indtægtskilde for statskassen, 
men at monpolet skulle sikre, at landet blev 
forsynet med nødvendige varer; og ved sine 
priser skulle monopolet sørge for, at befolk
ningen ikke solgte mere, end den kunne und
være. En privat handel ville blive drevet efter 
profithensyn, og grønlænderne var på nuvæ
rende tidspunkt ikke i stand til at konkurrere 
men kunne kun producere til eget behov. In
den landet blev åbnet, var det helt nødven
digt at hjælpe grønlænderne til at blive herrer 
over de nuværende erhverskilder, uafhængige 
af hjælp udefra. Ellers ville grønlænderne fra 
at være selvstændige erhververe sandsynligvis 
blive lavt betalt arbejdskraft for fremme
de, lød argumentet (s. 18). Sælfangsten blev 
endnu -  skønt i krise -  betragtet som frem
tidens vigtigste erhverv med fiskeri og anden 
fangst som et vigtigt supplement.

Via forbedret og udvidet skolegang og bed
re adgang til uddannelser skulle grønlæn
derne have mulighed for at opnå ledende stil
linger inden for handel og administration, li
gesom det tidligere var blevet muligt indenfor 
kirke- og skolevæsenet (s. 77f).

»Modenhed«
Der synes jo at være stor overensstemmelse 
mellem opfattelserne af Grønlands fremtid, 
som det kom til udtryk hos den grønlandske 
intellektuelle elite og i betænkningen. Par
terne troede tilsyneladende, at de var af 
samme opfattelse, men jeg mener ikke, at de 
var det. Nøglebegreberne, der gik igen i be
tænkningens indledning -  og som enten var 
ældre eller kan udledes direkte og indirekte af 
betænkningen -  fik stor betydning for det po
litiske sprog siden hen (se nedenfor). Det var 
ord som: selvstændighed, modenhed, komme 
på højde, dansk kultur, dansk varetagelse af 
grønlændernes interesser, og knytte Grønland 
nærmere til Danmark. Ud fra disse begreber 
kan man opfatte to forskellige veje for grøn
lændernes fremtid, afhængig af, hvilke associ- 
ationer/hvilket indhold begreberne tillægges:

grønlandsk autonomi, eller integration i (eller 
assimilation til) dansk kultur.

Fortolkningen af begrebet selvstændighed 
er vigtig. Udsagnet om selvstændighed i be
tænkningens indledning (jvf. citatet s. 103) 
behandler selvstændighed og modenhed som 
synonymer. Det blev forstået som »barnets« 
gradvise selvstændiggørelse i forhold til den 
»voksne« -  jvf. den typiske koloniale mor- 
barnmetafor, en tradition som i dansk-grøn
landsk sammenhæng i alle fald gik tilbage til 
tiden omkring 1840 (se ovf. s. 102).

Grønlændernes forestillinger var mere vidt
gående. Når de ønskede selvstændighed, var 
det som nævnt selvstændig varetagelse af 
egne anliggender, de tænkte på. Men de tog 
det for givet, at vejen ad hvilken de skulle nå 
det, var efter en dansk model; og de udtrykte, 
at de opfattede danskerne som villige til at 
sørge for selvstændiggørelsen.

På den ene side var der altså fuld opbak
ning fra de styrede grønlænderes side til mål 
og midler i dansk Grønlandpolitik, hvilket 
passer ind i teorierne om kulturel hegemoni 
(se side 97). På den anden side må antagelsen 
om et kulturelt hegemoni modificeres, hvis de 
styrende og de styrede ikke forstod det samme 
ved det.

For at komme problemet lidt nærmere vil 
jeg nu inddrage en anden del af den grøn
landske elite, nemlig den politiske og under
søge dens etniske og nationale bevidsthed og 
rolle i det kulturelle hegemoni -  med over
gangen fra fangst til fiskeri i Vestgrønland 
som baggrund.

Det kulturelle hegemonis stærkeste 
bastion
Med lov om Styrelse af Grønland, 1908 blev 
de tolv forstanderskaber (ovf. s. 101) afløst af 
62 kommuneråd og to landsråd, et for Nord- 
og et for Sydgrønland. De to landsråd, fra 
1950 et landsråd, fungerede fra 1911 til 1979 
som grønlændernes øverste rådgivende for
samling overfor den danske regering og em- 
bedsmændene i Grønlandsadministrationen. 
Landsrådsmedlemmerne blev (til 1950) valgt 
af valgkredsens kommunerådsmedlemmer for
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6 år ad gangen; medlemmerne var altså in
direkte valgt. Alle grønlandske mænd var 
valgbare (25 år) og havde valgret (22 år). 
Kvinderne fik først valgret i 1948.

Indtil 1925 var rådene rent grønlandske 
forsamlinger bortset fra landsrådsformanden, 
der var landsdelens øverste embedsmand. 
Med Styrelsesloven i 1925 fik også danskere i 
Grønland valgret og blev valgbare under hen
visning til, at det ville styrke samarbejdet 
mellem grønlændere og danskere.21

Når rådene oprindelig var uden danske 
medlemmer, skyldes det styrets håb om, at 
man så bedre ville kunne få grønlændernes 
virkelige mening om deres egne anliggender 
at vide. Forstanderskaberne virkede her ikke 
længere efter hensigten. Det ville også være 
en bedre vejledning for myndighederne, når 
sagerne fik en mere ensartet behandling. 
Endvidere ville grønlændernes interesse for 
deres fælles anliggender blive udviklet, når de 
skulle være med til at behandle sager og give 
regler for en hel landsdel.22 Endelig var det 
udtrykte formål at udvikle grønlændernes 
»selvstyre og selvansvar«, så de efterhånden
kunne opnå myndighed til mere frit og selv
stændigt at træde i forbindelse med omverde
nen »som en del af det danske rige«.23

Landsrådene blev et meget vigtigt led i det 
danske herredømme. Deres sanktion -  hvad 
enten den var givet frivilligt eller mere af
tvunget -  blev den fornemste legitimering for

21. Jvf. betænkningen 1921, s. 33. Udvalget be
grundede bl.a. det ønskelige i et samarbejde 
med, at det at danskerne havde været ude
lukket, havde medført, at »danskere og grøn
lændere bevidst eller ubevidst er kommet i 
modsætningsforhold til hinanden.« De to 
landsråd gik ved møderne i 1920 ind for, at 
danskerne kunne vælges til de grønlandske 
råd, Beretn. og Kundgør. 1918-22, s. 375 og 
383.

22. Rigsdagsforh. ang. Lov om Styrelse af Grøn
land, 1908. Bemærkninger til lovforslaget, s. 
11. Vedr. Landsrådenes kompetence: Lands
rådene skulle udtale sig om alle lovforslag, der 
angik Grønland. De kunne medvirke til at fast
sætte regler for hele landsdelen, som f.eks. reg
ler for fattighjælp, fredning og bosættelse. 
Medl. kunne selv stille forslag.

23. Betænkning over lovforslaget af 27/4 1908, s. 
2.

danskernes »milde regime«. Her blev det 
dansk-grønlandske samarbejde demonstreret. 
For det danske styre var landsrådene »grøn
lændernes stemme«. Derfor kan man heller 
ikke blot tale om magt og undertrykkelse. 
Den danske paternalisme var ikke alene på 
danske præmisser. I det politiske miljø, 
landsrådsmøderne udgjorde, mødte lands- 
rådsmedlemmerne/grønlændernes politiske 
talsmænd en ideologi, der bekræftede over/ 
underordningsforholdet. Men den gjorde det 
på en sådan måde, at medlemmerne godtog 
styret som værende i grønlændernes egen in
teresse.24 Desuden blev de opdraget til en po
litisk adfærd, som danskerne kunne holde styr 
på. Landsrådsmedlemmerne lærte at træffe 
beslutninger efter disciplinerede drøftelser og 
kompromis’er, og lade samfundshensyn gå 
over lokale hensyn. Gennem landsrådsmed
lemmerne blev befolkningens ønsker og kritik 
samlet sammen.

Oprettelsen af landsrådene kan man kalde 
for både forén-og-hersk og del-og-hersk. 
Forén-og-hersk-politik på landsdelsplan, 
fordi der her blev skabt en forudsætning for 
en politisk samling af befolkningen i lands
delen på tværs af geografiske og sociale skel.

24. I 1932-33 fremkom Syd- og Nordgrønlands 
landsråd (sandsynligvis helt spontant) med 
nogle udtalelser i anledning af den norske ok
kupation af dele af Østgrønland (1931) og den 
efterfølgende retssag og dom ved den inter
nationale domstol i Haag (1933): »Sydgrøn- 
lands landsråd, der repræsenterer over halv
delen af Grønlands befolkning, udtaler en
stemmigt ud fra 200 års erfaringer sin ube
tingede tillid til Danmarks ledelse af de grøn
landske anliggender, idet Danmarks ledelse 
altid har tilstræbt fremgang for den grøn
landske nation i kultur og levevilkår uden der
ved at tage hensyn til, om Danmark fik nogen 
fordel af landet. .«, Beretn. og Kundgør. 1932, 
s. 938f. Efter at have udtrykt sin glæde over, at 
Danmark efter dommen havde suveræniteten 
over hele Grønland, udtalte Nordgrønlands 
landsråd: »Vi ønsker slet ikke, at fremmede 
nationer i fremtiden får adgang til at tage be
siddelser i Grønland. Vi vil kun høre til de 
danske. Gid Danmark kan beskytte vort land, 
og dets hav. Gid de to nationer, de danske og 
grønlænderne, slutter sig sammen ved samar
bejde og fremgang.« Beretn. og Kundgør. 
1933, s. 176.
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Det skete af hensyn til det danske styres ad
ministration men også med den hensigt at 
lære grønlænderne samfundsansvar. Samti
dig kan man også tale om en del og hersk
politik, fordi de to landsdele blev yderligere 
skilt ad ved oprettelsen af to landsråd.25

Landsrådene forenede den grønlandske po
litiske elites interesser med den danske kolo
niforvaltnings. De bidrog til at lære grøn
lænderne »selvstændighed« -  og set med dan
ske øjne var det fornuftigt at styre i samar
bejde med grønlænderne, fordi det ville give 
færrest gnidninger.

Men hvorfor havde Danmark overhovedet 
interesse i at beholde det fattige Grønland? -  
For det første belastede Grønland ikke stats
budgettet. For det andet var der Danmarks 
ære. ». . trods alle misgreb har Danmark for
tjeneste af at have bevaret mod ødelæggelse 
det naturfolk, som bebor Grønlands ky
ster. .«26 Endelig var der også et mere materi
elt udbytte eller potentielt udbytte i form af 
råstoffer i Grønland. Men nogen guldgraver
drøm udgjorde Grønland ikke. Der var ikke 
det store at hente i undergrunden eller havet. 
Det kan være med til at forklare den tidlige 
kontinuitet i danskernes Grønlandspolitik og 
i grønlændernes oplevelse af, at Danmark øn
skede at varetage grønlændernes interesser. 
Kontinuiteten blev imidlertid brudt, da der 
blev noget at komme efter; nemlig fisk.

Fra ekspert til lærling
Da torsken meldte sin ankomst i de grøn
landske farvande i stort omfang, blev færin
gerne meget interesseret. De havde store pro
blemer med fiskeriet hjemme, og havde ikke 
økonomiske kræfter til at anskaffe trawlere til 
at fiske på bankerne. Rygtet gik, at der til 
gengæld var vældige torskerigdomme ved

25. Et mindretal i udvalget, nedsat af indr.min. i 
1920, heraf tre grønlændere, havde ønsket eet 
landsråd fremfor to. To råd ville »bevirke en 
splittelse mellem de to landsdele og således 
være til skade for hele Grønlands politiske ud
vikling. .« Betænkningen 1921, s. 37.

26. Betænkning over lovforslaget 1908, s. 2.

Grønland. Færingerne krævede og fik i løbet 
af perioden 1925 til 1939 gradvis adgang til at 
fiske på det grønlandske søterritorium og helt 
ind til fastlandet på en strækning fra Fre- 
derikshåb distrikt til Sukkertoppen distrikt 
med flere støttepunkter i land til at oplagre 
fangst og indtage drikkevand.27 Til trods for 
bruddet på afspærringspolitikken og grønlæn
dernes protester blev færingernes krav imøde
kommet af den danske regering -  det var 
billigere at løse de færøske/danske statsbor
geres betrængte økonomi på den måde. Des
uden var der nationalbevægelsen på Fær
øerne, bl.a. en strid om det færøske sprogs 
placering i skolen og retsvæsenet.

Færingernes krav kom i en periode, hvor 
sælfangsten i Sydgrønland gik så meget til
bage, at den i 1930 var ’å af, hvad den havde 
været i 1900. Samtidig var befolkningen for
øget med ca. 30%. Også i Nordgrønland var 
der en tydelig tendens til tilbagegang i sæl
fangsten. I samme periode steg salget af torsk 
kraftigt -  fra 1926/27 oversteg værdien af tor- 
skesalget spæksalget. I 1910 var de første fi
skehuse blevet oprettet, og grønlænderne var 
begyndt at fiske fra både med langline (hvor 
det før var fra kajak med pilkning eller hånd
snøre med 1-2 kroge). Det var Grønlands 
Styrelse/Kongelig Grønlandske Handel, der 
drev fiskehusene, hvor fisken blev saltet, og 
hvorfra den blev ført til København og 
solgt.28

Overgangen fra fangst til fiskeri, særlig i 
Sydgrønland, betød groft taget, at man gik fra 
overvejende selvforsynende naturalieøkonomi 
til overvejende pengeøkonomi med fangst 
som supplement. I de nordligste distrikter 
forblev sælfangst erhvevsgrundlaget.

Erhvervsomlægningen betød tab af den 
prestige og erfaring, der var knyttet til sæl
fangsten (se ovf. s. 98f). I danske øjne var 
sælfangeren symbolet på den naturlige og op
rindelige og uspolerede indfødte. I egen og i 
andre grønlænderes opfattelse var sælfange-

27. Der blev skelnet mellem »indre farvande«, 
dvs. de indenskærs områder og fjordene -  og 
»søterritoriet«, dvs. området indenfor 3 sømile 
afstand fra skærgårdens yderste punkter ved 
lavvande.

28. Axel Kjær Sørensen op.cit. s. 44ff.
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ren garanten for livets opretholdelse, ligesom 
han var økonomisk basis for koloniadmini
strationen, der helst ikke skulle koste mere, 
end den grønlandske produktion kunne bære. 
Fangerne var eksperter, men sælfangstens år
tusindgamle erfaring var ikke til nogen hjælp 
nu. Rationelt, dvs. økonomisk udbyttegi
vende fiskeri måtte grønlænderne lære af dan
skerne. De havde kun erfaring med små-fi- 
skeri til eget forbrug. Nu skulle de lære at 
fiske »stort« og forarbejdede fisken, og i for
arbejdningsprocessen (saltning og pakning) 
var de ikke egne herrer. Hidtil havde de selv 
fremstillet og besiddet alle redskaber til 
fangst og forarbejdning og havde haft hævd
vunden brugsret til fangstfelterne. Fiskeritek
nologien kendte grønlænderne ikke, og fiskeri 
er langt mere kapitalkrævende end sælfangst, 
hvad redskaber, bl.a. både og forarbejds- 
ningsanlæg, angår. Og fiskefelterne var der 
ingen hævd på, når de lå længere ude, end 
grønlænderne var vant til at tage hen.

Hidtil havde grønlænderne haft hushold
ningsøkonomien, fangerlivsformen og teknik
ken som deres eget råderum med monopolet 
som ramme. Nu mistede de dette særlige rå
derum samtidig med, at monopolet alvorligt 
blev anfægtet gennem færingerne. Hvad be
tød det for forholdet mellem det danske styre 
og grønlænderne? Hvad betød det, at dan
skernes og grønlændernes interesser ikke læn
gere var sammenfaldende? Hvordan gik det 
med det danske herredømmes legitimitet, når 
beskyttelsespolitikken blev undermineret ved, 
at færingerne fik ret til at fiske ved de grøn
landske kyster? Og hvordan stod grønlæn
derne rustet ideologisk og kulturelt til at over
komme denne nye situation i en periode med 
erhvervsskift -  hvad betød det for deres op
fattelse af sig selv og i relation til danskerne -  
etnisk og nationalt?

I det følgende vil jeg belyse spørgsmålene

29. Med hensyn til erhvervsmæssig repræsentati
vitet udgjorde fangerne mere end 2/3 af med
lemmerne i begge landsråd i 1911, mens resten 
var ansat i kirken. I 1939 var ca. ]A fangere og 
resten ligeligt fordelt mellem ansatte i kirke og 
handel. Der var ingen fiskere. Axel Kjær Sø
rensen op.cit. s. 269. I 1939 var fangerne og 
fiskerne underrepræsenteret.

ud fra den grønlandske politiske elites -  her 
afgrænset til landsrådsmedlemmernes -  reak
tion.29

Hvordan gøre grønlænderne
»modne« og hvor hurtigt
I landsrådsdebatterne om færingernes sta
dige, øgede krav om adgang til at fiske i de 
grønlandske farvande spillede de allerede 
nævnte begreber »modenhed« og »komme på 
højde med andre nationer« en stor rolle. 
Landsrådsmedlemmerne anvendte begre
berne ligesom i digtene og i 1921-betænk
ningen (jvf. s. 100 og s. 103): De sammen
lignede grønlænderne med de mere modne 
nationer og mente, at danskernes beskyttelse 
var helt nødvendig, så længe grønlænderne 
ikke var modne. Men når de var blevet det, 
skulle beskyttelsen falde bort.

Spørgsmålet er, om landsrådsmedlem
merne tænkte, at en væsentlig begrundelse for 
det danske herredømme hermed også faldt 
bort. Opfattede de grønlandske landsråds
medlemmer »modenhedsbestræbelsen« som 
et dansk ønske om at overflødiggøre sig selv? 
Overfor grønlænderne havde danskerne jo 
gang på gang understreget, at deres vigtigste 
mission i Grønland var beskyttelsen af grøn
lænderne under »modningsprocessen«. »Mo
denhed« blev i lyset af »selvstændighed« un
der alle omstændigheder noget meget efter
stræbelsesværdigt for den grønlandske politi
ske elite. Men begreberne var defineret af 
danskerne.

I 1925 havde færingerne faet adgang til 
havfiskeri (uden for søterritoriet) med et støt
tepunkt i land. I 1926 ansøgte de regeringen 
om adgang til søterritoriet og en bedre havn. 
Grønlands Styrelse var imod med den be
grundelse, at ønsket om åbning var styret af 
profithensyn: de fleste grønlændere havde 
ikke opnået den modenhed, der skulle til.30 I 
færingersagen kom Styrelsen i klemme mel-

30. Søren Spanner: Færøfiskeriet ved Grønland i 
1920’erne, speciale i historie ved Århus Uni
versitet 1982, s. 74.
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lem regeringens lydhørhed overfor færinger
nes krav og dens egen ideologiske basis: at 
varetage grønlændernes interesser. Den 
kunne ikke hindre færingernes adgang til sø
territoriet, og i 1927 fik landsrådene forelagt 
en lov herom.

Sydgrønlands landsråd beklagede i sin be
tænkning om loven, at det ikke var blevet 
hørt, som det burde ifølge Styrelsesloven 
(1925) -  før loven var vedtaget -  og skønt det 
ikke ville kunne ændre tilladelsen, så sagde 
det blankt nej til færingernes ønske. Lands
rådet ønskede ikke monopolets ophævelse, 
»så længe grønlænderne ikke er nået så højt, 
at de kan sidestille sig med andre nationer.« 
Monopolet skulle opretholdes »endnu i en 
årrække, indtil grønlænderne er modne til at 
stå på egne ben.« I øvrigt anså landsrådet 
ledelsen af Grønland for at være »betryg
gende og tillidsvækkende, idet det er rådets 
bestemte håb, at der under den nuværende 
ledelse (retningslinie) kan opnås (efterhån
den) større resultater til gavn for grønlænder
nes selvstændiggørelse.« (Beretn. og Kundg. 
1927 s. 744).

Et medlem opfordrede til diskussion af, 
hvor længe monopolet skulle opretholdes, 
»med andre ord hvornår grønlænderne var 
modne til ophævelsen. . .« (s. 747). Den dan
ske formand (landsfogden over Sydgrønland) 
nævnte -  som sin personlige opfattelse -  tre 
forudsætninger: 1) befolkningen skulle have 
et alment kendskab til dansk; det var nødven
digt, for at de selv kunne drive handel med 
fremmede. 2) Der skulle være verdensmar
kedspriser ved både køb og salg, for at grøn
lænderne kunne lære pengenes og varernes 
»sande værdi« at kende. 3) En række grøn
lændere skulle sidde i betydende og ansvar
lige stillinger indenfor handelen, så grønlæn
derne selv kunne overtage forvaltningen (s. 
748).

Hele landsrådet var enig i, at man ikke 
kunne sætte en præcis tidsfrist, men at der 
skulle arbejdes på »fuldeste kraft« for at ud
vikle grønlændernes selvstændighed hurtigst 
muligt, ikke mindst fordi der jo kunne komme 
krav fra andre nationer, som det ville være 
svært for Danmark at afvise trods dets bedste 
vilje (s. 748).

Der var en vis usikkerhed med hensyn til, 
om Danmark havde magt eller vilje til at 
værne grønlændernes interesser i denne sag. 
Derfor blev der, udenfor dagsordenen, stillet 
forslag om, at grønlænderne sendte repræsen
tanter til rigsdagen (s. 754f). Færingerne kom 
måske netop igennem med deres stadig stær
kere krav, fordi de var repræsenteret i rigs
dagen. Med grønlandske rigsdagsmænd ville 
der altid være nogle til at tale grønlændernes 
sag og give grønlandske ønsker større vægt.

Formanden afviste: Færøerne var en inte
greret del af Danmark; færingerne talte 
dansk; færingerne havde en gammel kultur, 
der betød at de kunne tage stilling til rigs
spørgsmål. Her ville en grønlænder stå fuld
stændig fremmed. Grønlænderne havde i Sty
relsen »en naturlig repræsentation i Dan
mark«. Landsrådets medlemmer var enige: 
»da man ikke mente tiden tilnærmelsesvis 
moden«. Men de understregede retten til at 
blive hørt i alle vigtigere sager, der angik 
grønlænderne og Grønland.

»Verdensbilledet« i landsrådet
Det var formanden (det danske styres øverste 
repræsentant i Grønland), der indholdsbe
stemte »modenhed« og »selvstændighed«. 
Grønlænderne skulle blive i stand til at indgå 
selvstændigt på det kapitalistiske verdens
marked, bl.a. ved selv at forvalte handelen. 
Formandens perspektiv var handels- og be
sejlingsmonopolets ophævelse. Det var det, 
selvstændiggørelsen vedrørte.

Landsrådsmedlemmernes mål var selv
stændighed og sidestilling med andre natio
ner. Hvad angår formandens model for frem
tiden, så har de ikke haft forudsætninger for 
at sætte spørgsmålstegn ved den. Den luk
kede verden med monopol og afspærring 
havde varet i godt 150 år.

I 1927 var den grønlandske begrundelse for 
Danmarks herredømme intakt: Grønlæn
derne havde mere end nogensinde brug for 
erhvervsudvikling under Danmarks beskyt
telse. Men grønlændernes tillid vaklede med 
hensyn til varetagelsen af deres egne inter
esser. Den politiske elite havde faet indsigt i,
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at man var politisk mere magtesløs end færin
gerne.

Landsrådsmedlemmernes horisont var li
gesom formandens, det økonomiske område. 
Det kunne hænge sammen med en lang tradi
tion, som både grønlænderne og danskerne 
har bidraget til: For grønlænderne havde alt 
samfundsliv haft fangsten som centrum. Det 
var opretholdelsen og ophjælpningen af grøn
lændernes fangst, der blev det centrale i 
dansk Grønlandspolitik.

Men fordi der blev fokuseret så meget på 
grønlændernes fangst, produktion og handel, 
kom grønlænderne til at stå svagt i det poli
tiske møde med danskerne. Sælfangerlivet 
havde været det centrale i grønlændernes hid
tidige kultur. Da sælfangstens betydning 
svandt, blev erhvervsudvikling, dvs. oplæring 
i det nye fiskerierhverv med tilhørende teknik 
og forsøg på at skaffe sig indflydelse på pro
duktionsprocessen og salget, på det nærmeste 
synonymt med kulturudvikling. Blikket var 
rettet fremad mod en tidsubestemt opfyldelse 
af dette ikke nærmere definerede mål. Man 
havde en vision om igen at blive erhvervs
mæssigt selvhjulpen, men var i praksis af
hængig af dansk model og vilje.31

Landsrådene var det centrale forum for det 
dansk-grønlandske samarbejde. Men foruden 
at magtfordelingen strukturelt var skæv, var 
det et samarbejde mellem to parter, hvor den 
ene var »modelstærk« og den anden »model
svag«.32 Danskerne havde forestillinger og be
greber f.eks. om, hvordan fiskeriet skulle ud
vikles, og hvordan samfundet skulle indrettes, 
når der ikke længere var noget monopol -

31. I Sydgrønland, hvor overgangen til fiskeri var 
hurtigst og mest omfattende, ønskede lands
rådet gang på gang -  i lyset af færingerfiskeri
ets stigende omfang -  at der skulle ske en 
hurtigere erhvervsudvikling med mere grøn
landsk indflydelse. Grønlandske udstedsbesty- 
rerc skulle uddannes, så de kunne erstatte de 
danske (Beretn. og Kundg. 1929, s. 31 Iff). De 
grønlandske fiskere skulle selv tilberede fisken 
og sælge den som et færdigt produkt til KGH. 
Saltningen skulle foregå i deres egne saltehuse 
eller pramme og motorbåde, så de kunne følge 
fisken og forarbejde den på stedet (B og K 
1931, s? 732f; 1934, s. 379f; 1937, s. 1125f; 
1939, s. 163fT).

forankret i et dansk kulturelt verdensbillede; 
mens landsrådsmedlemmerne ikke havde »re
levante« forestillinger. »Verdensbilledet« i 
landsrådet og sproget til at beskrive det var 
(selvfølgelig) stærkt præget af dansk politisk 
kultur. Udenfor landsrådet -  f.eks. i digte -  
far man ikke det samme indtryk af, at grøn
landsk kultur var fortid, og at grønlænderne 
var helt afhængige af danskerne med hensyn 
til udformningen af fremtiden.

Kalaaleq, han sidder på en skærgårdsø 
og ser på sommerens sol.
Af varmen er hele sneen smeltet bort 
mens jorden er blevet plantegrøn.
Men han føler slet ingen frygt 
thi han sidder ej på et stykke is, 
og hans plads vil da ikke smelte op, 
den består af den hårde klippesten.

Ifald nu kalaallit vil fremskridt gerne ha’ 
lad dem sidde på en sikker klippegrund.
Men hvor finder man siddeplads, 
der ligger fast på sten,
som hverken stormen eller solen slår itu?
Det er de kolde landes kultur, 
som vore forfædre havde betrådt, 
som de stræbsomme nu kalder for:
Vore forfædres rigtige ånd.33

Robert Petersen kæder digtet sammen med

32. Stein Bråten: Dialogens vilkår i datasamfun
net, Universitetsforlaget, Oslo 1983, s. 25f. 
Bråten mener, at deltagere i »symbolsk sam
handling« (her landsrådsmøderne) har eller 
søger modeller af sagsområdet og forestillinger 
om hinanden. Hvis der er tale om et lukket 
sagsområde, hvor andre deltagere og perspek
tiver er udelukket, vil den modclsvage part 
søge at tilegne sig den modelstærke parts mo- 
deller/forestillinger. Erhvervsudviklingen var 
et område, hvor det danske kulturelle hege
moni stod stærkt.

33. De to sidste vers af Kristen Poulsens digt »Po
larlandets kultur«, oversat og kommenteret af 
Robert Petersen i dennes udtrykte og udate
rede værk: Den grønlandske litteratur -  fra 
Hans Egede til 1970erne, s. 132. En anden 
digter, Påvia Petersen appellerede i digte fra 
omkr. 1930 til de nye generationer om at tage 
ved lære af forfædrenes initiativ, mod og op
findsomhed (rejser, farefuld kajakfangst osv) 
Robert Petersen, s. 95.
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nogle artikler, digtets forfatter, Kristen Poul
sen skrev i sidste halvdel af 1930’erne, hvor 
han slog til lyd for, at fiskeriet hentede in
spiration i det gamle fangerhverv, som havde 
klaret sig uden hjælp udefra. Det er det, »for
fædres rigtige ånd« kan have betydet (R. P. 
s. 133).

Det »milde regime« viser tænder
I 1939 kom de endelige indrømmelser til fæ
ringerne. Sydgrønlands landsråd fik forelagt 
en lov, som udvidede området for færingernes 
fiskeri både i nord og syd og på visse stræk
ninger helt ind til fastlandet, dog ikke i fjor
dene.34

Det »milde regime« afslørede nu en ny 
side: åbenlyse trusler. Formanden sagde i sin 
velkomsttale til det nyvalgte landsråd, at han 
glædede sig over, at landsrådsmedlemmerne 
efterhånden havde lært at arbejde for hele 
Grønlands vel, hvor de i begyndelsen især 
havde plejet lokale interesser. Nu appellerede 
han til dem om at arbejde ud fra hele rigets 
vel. Hvis forholdet til den danske regering 
blev forringet, ville det alvorligt hæmme det 
fælles arbejde for udvikling og fremgang. 
Grønlands stilling som en del af det danske 
rige kunne for første gang komme ud for en 
svær belastning.

Landsrådet protesterede bittert og afmæg
tigt (S.grl.lr 1939 s. 123fF) : De blev direkte og 
indirekte tvunget til at godkende denne lov. 
Monopolet var jo grønlændernes eneste mu
lighed for at udvikle sig økonomisk og kul
turelt. Grønlænderne var endnu ikke rede til 
en åbning af landet. Gang på gang havde 
landsrådet bedt om hjælp til at kunne udnytte 
fangstområderne bedre. Var der dog blot ble
vet gjort mere for at fremme de frie erhverv, 
før denne lov!

Den danske formand advarede landsråds
medlemmerne: en kløft mellem landsrådet og 
regeringen ville også være en kløft mellem

34. Loven var en bemyndigelseslov til statsmini
steren. Landsrådene skulle høres inden den 
endelige afgørelse, Axel Kjær Sørensen, s. 80f.

landsrådet og styrelsen. Dette ville være langt 
farligere for grønlænderne end færingernes 
fremtrængen (s. 126).

Så bøjede landsrådsmedlemmerne sig: Re
signeret og tvunget ville de afholde sig fra at 
protestere, på grund af en »rodfæstet tillid til 
Grønlands Styrelse«. Men landsrådet burde 
have været hørt før lovens vedtagelse, og 
dette var absolut sidste indrømmelse.

Nordgrønlands landsråd sluttede sig til 
Sydgrønlands landsråds resignerede accept 
og understregede behovet for erhvervsudvik
ling så grønlænderne kom på højde med de 
fremmede. Jeg citerer et af medlemmernes 
argument for at bøje sig for det uundgåelige, 
fordi det kan ses som et typisk eksempel på 
det »verdenssyn« eller snarere: det politiske 
sprog, der havde udviklet sig i landsrådet:

». . Vi ved, at den grønlandske nation er 
meget forskellig fra andre nationer. Vore for- 
fædre har altid betragtet landet som deres 
eget, og denne mening er stadig fremher
skende blandt den almindelige erhvervsbe- 
folknirig. Det er nu 200 år siden, at vi fik 
tilknytning til Danmark, vi er så indlevet i 
den styreform, som nu bruges, og vi har haft 
lejlighed til at prøve den længe. Vi kan være 
enige om, at det er den styreform, som er 
bedst for grønlænderne. Den bringer os stadig 
fremad, og derfor må vi holde på den; det er 
ikke alene monopolhandelen, det drejer sig 
om, men det er grønlændernes vel. .« (s. 211).

Det danske styre var stadig det bedste for 
grønlænderne, fordi det arbejdede for grøn
lændernes fremskridt. Det mente man også i 
Sydgrønlands landsråd, men der var alligevel 
enkelte, der ønskede at samle grønlænderne 
politisk. I 1938 havde et medlem foreslået, at 
de to landsråd og landsdele blev slået sam
men. Det ville betyde meget for Grønland 
kulturelt og udviklingsmæssigt. Kun tre an
dre medlemmer ytrede sig i den efterfølgende 
debat, og af dem var der kun een, der støttede 
forslaget. Formandens argument, at forslaget 
ikke var tilstrækkeligt motiveret, synes at 
have overbevist medlemmerne. (Sydgrl. 
landsråd 1938, s. 29f).

I 1939 var forslaget svækket til, at lands
rådene burde holde fællesmøder, men be
grundelsen var stærkere formuleret: Fælles-
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møder ville give en hurtigere behandling af 
sagerne, og grønlænderne ville få mere for
ståelse for fælles anliggender end nu, hvor 
landsrådene ikke fik lejlighed til at tale sam
men. Men først og fremmest ville fælles mø
der »knytte den spredte grønlandske befolk
ning fra nord og syd nærmere sammen til et 
folk. Uden denne mulighed vil det lille grøn
landske folk altid være et splittet folk, der 
intet formår. .« Alle sluttede sig til forslaget. 
(S.grl.lr. 1939).

Appellen til national følelse og samling 
havde sin virkning i 1939. Der er nok ikke 
tvivl om, at den gradvise åbning af landet 
for færøske fiskere uden nogensomhelst 
grønlandsk indflydelse har understreget be
hovet for, at grønlænderne blev samlet under 
samme politiske tag. Formanden havde i åb
ningstaler (1936 og 1939) talt om landsråde
nes betydning for udviklingen af grønlæn
dernes samfundsfølelse. Men Sydgrønlands 
landsråd ønskede, at grønlænderne udviklede 
mere end samfundsfølelse for landsdelen 
fremfor hjemegnen, nemlig nations-følelse.

Man kan sammenfatte nations-følelsen, 
som den kom til udtryk i landsrådene til no
get i retning af dette: Grønlænderne (vest- 
grønlænderne/de to landsdele) må sluttes 
sammen. De er et lille folk, som kun har det at 
leve af, som Grønland byder på. Grønlæn
derne har førsteret til Grønlands fødekilder, 
for de har altid boet og fanget der. De har fået 
et stærkt behov for beskyttelse (at landet for
bliver lukket for fremmede), mens de oplæres 
i at udnytte landets nye ressourcer.

Når man som udenforstående prøver at be
gribe indholdet af nations-følelse (og nationa
lisme), er det vigtigt at interessere sig for 
gruppens etniske identitet, ikke mindst histo
riebevidstheden. Landsrådene skulle være 
med til at gelejde grønlænderne igennem den 
svære omstilling fra et traditionelt til et mo
derne samfund. I den moderne europæiske 
forestillingsverden, som landsrådene blev 
inddraget i, var grønlændernes lange historie 
fortid -  der var ikke noget i fangerkulturen, 
der kunne bruges i den nye tid, baseret på et 
fiskeri, der skulle kunne konkurrere på ver
densmarkedet. Landsrådsmedlemmerne lod 
(som landsrådsmedlemmer) fortiden være

fortid og stræbte efter det slagordsprægede 
mål: at komme på højde med andre nationer. 
Landsrådene var selvfølgelig ikke lig med be
folkningen. F.eks. kom historiebevidstheden 
langt stærkere til udtryk udenfor landsrådet.33 
Men landsrådet var betydningsfuldt, fordi 
det udgjorde navlestrengen mellem »mode
ren« og »barnet« i danskernes øjne.

Til at illustrere forskellen udenfor og inden
for landsrådssalen vil jeg afslutte artiklen som 
jeg begyndte den, med en debat om grøn
lænderne og sproget.

Den grønlandske elite og det danske 
sprog
Debatten i 1910’erne om det at være grøn
lænder bragte bl.a. det synspunkt, at et sær
kende ved grønlænderne var det grønlandske 
sprog (jvf. ovf. s. 97). Det var talsmænd for de 
fastansatte og fastlønnede, der stod for den 
opfattelse. Talsmændene for fangerkulturen 
nævnte dansk levevis som en anklage mod de 
ansatte, men det danske sprog blev ikke de
batteret. Grønlandsk var på den tid en selv
følge, det sprog grønlænderne talte (og skrev) 
hjemme og ude — overalt i samfundet. Kun i 
den adminsitrative top var dansk det nor
male.

En snes år senere var der byttet radikalt 
om på de to sprogs status, idet det danske 
sprog i mellemtiden var blevet nøglen til den 
kultur, grønlænderne måtte tilegne sig, hvis 
de skulle leve i selvstændig forbindelse med 
den øvrige verden. »Det er tidens krav, at vi

35. Det gjorde den, som nævnt, i digte. Frederik 
Nielsen skrev i 1934 en historisk roman: Tû- 
marse, oversat til dansk af forfatteren 1980, 
Det grønlandske selskabs skrifter XXIV. Ro
manen foregår på en boplads i midten af for
rige århundrede, inspireret af en autentisk be
givenhed. Hans Lynge: Den usynlige vilje, 
1938, er oversat af Kirsten Thisted i 1990. 
Romanen foregår før kristendommens indfø
relse. Kirsten Thisted fortolker i et efterord 
Hans Lynges hensigt: at grønlænderne ikke 
må glemme deres fælles fortid i fremtidsrusen. 
De må kæmpe i forlængelse af forfædrenes tra
ditioner.
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tilegner os et kultursprog«, sagde et lands
rådsmedlem i 1937, da han foreslog at få dan
ske lærere sendt til Grønland for at få gang i 
en mere effektiv danskundervisning. Grøn
lændernes kulturelle udvikling var afhængig 
af, at de tilegnede sig den europæiske kultur-  
både på grund af fiskerierhvervets betydning, 
og fordi tiden for landets åbning nærmede 
sig.36

Der var enstemmig tilslutning til forslaget.
I indlæggene gik det igen, at dansk var nød
vendigt »for at komme på højde med andre 
nationer« og af hensyn til »fremgang for den 
grønlandske befolkning«. Det kunne være ud
tryk for et ønske om at blive i stand til selv at 
drive fiskeri økonomisk, og »styre og admini
strere sit eget land engang i fremtiden (et 
medlem, s. 1109). Altså at dansk blev set som 
et middel til at opnå større autonomi. Men 
man kan også fortolke nogle af udtalelserne 
som et ønske om at kunne dansk for at tilegne 
sig den europæiske kultur som noget værdi
fuldt i sig selv.

Disse forskellige syn på det danske sprogs 
rolle kan man genfinde i 1921-betænkningen. 
Det danske sprog ansås som en betingelse for, 
at en så nær tilknytning som mulig mellem 
Danmark og Grønland blev vellykket, (Bet. s. 
15); og nødvendigt, hvis grønlænderne skulle 
have adgang til »kundskaber og kultur« (s. 
58). Men dansk blev også -  implicit -  be
tragtet som et middel for grønlænderne til at 
få uddannelse til at opnå de ledende stillinger

36. Gerhard Egede, Beretn. og Kundgør. 1937, 
Sydgrl. Ir., s. 1107ff. I 1925 var dansk blevet 
obligatorisk fag i skolen, og dansk var en for
udsætning for at få en uddannelse til ledende 
stillinger i Grønland (Lov om Grønlands Sty
relse 1925, §26 og 33). Det var en opfølgning af 
1920-udvalgets anbefalinger vedr. de grøn
landspolitiske mål (jvf. ovf. s. 103Q. Formålet 
med danskundervisningen var at føre børnene 
ind i et »kultursprog« (Kirkeministeriets læ
seplan for den grønlandske børneskole, 1935, 
11). I efterskolen, en 4-årig skole efter den 
7-årige børneskole, skulle dansk have flere ti
mer end grønlandsk og i stigende grad be
nyttes som undervisningssprog. -  Der var ind
ført et løntillæg, hvis en grønlænder i hande
lens og administrationens tjeneste kunne 
dansk eller havde dygtiggjort sig i Danmark 
(Nordgrl. Ir. 1939, s. 202).

i Grønland. Et flertal i udvalget mente, at 
uddannelse til sådanne stillinger skulle være 
de samme, som hvis det havde været dan
skere, der søgte dem (s. 78).

For landsrådsmedlemmerne var det danske 
sprog et middel til »fremgang«, i overens
stemmelse med dansk grønlandspolitisk tan
kegang. Udenfor landsrådet var der ikke 
samme overensstemmelse mellem danske og 
grønlandske normer, og hvad der skulle sæt
tes på dagsordenen. Her blev det danske 
sprog debatteret ud fra overvejelser om selve 
den grønlandske kulturs situation efter 200 
års koloniherredømme.

I 1938 skrev den grønlandske seminarie
lærer Augo Lynge en kronik i Berlingske Af
tenavis (17/8) under overskriften: Bør dansk 
indføres som skolesprog i Grønland? Dansk, 
mente han, burde ikke blot være et fag men 
være undervisningssproget i skolen. Et så lille 
folk som det grønlandske havde ikke nogen 
eksistensmuligheder, hvad angik race, kultur 
og sprog. Kristendommen havde sejret. Uden 
den ville eskimoerne også have stået på et 
lavere kulturtrin. Det eskimoiske blod var ef
terhånden blandet op med dansk. Alligevel 
betragtede grønlænderne sig som eskimoer. 
Dels fordi det eskimoiske sprog var bevaret, 
dels fordi grønlænderne var vænnet til at be
tragte sig som et andet folk end det danske. 
Kulturelt stod grønlænderne nu på en skille
vej. Erhvervsskiftet var en kendsgerning, 
fordi Styrelsen havde haft vilje til at »føre 
grønlænderne fra det primitive jægerstadium 
til mindre kulturfjendske erhverv.« Det ene
ste, der var tilbage af »eskimoisme« i Grøn
land, skrev han, var sproget. Men når landet 
blev åbnet, ville det gå med sproget, som det 
var gået med religionen, blodet og kulturen.

De steder, hvor et flertal af befolkningen 
måtte ønske det (især i kolonierne), skulle 
dansk indføres som skolesprog. Foreløbig 
kunne eskimoisk bibeholdes som kirkesprog 
og i religionsundervisningen. Det eksimoiske 
sprog kunne ikke føre grønlænderne længere 
frem, og det isolerede dem. Landet blev snart 
åbnet -  det havde erfaringerne med færin
gerne vist. Udviklingen burde forceres. 
Dansk som skolesprog ville betyde kaos i be
gyndelsen, men »eskimoerne i Grønland er
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allerede afnationaliseret, og det eskimoiske 
sprog er kun et skalkeskjul. .«

Augo Lynge stod alene med sin tilintet
gørelse af grønlænderne som etnisk gruppe. 
Hans synspunkter kan anskueliggøre den 
yderste konsekvens af, hvad jeg anser for en 
typisk dansk, underspillet stærk bedreværds- 
følelsc, som træder frem, når danskerne er i 
majoritetsposition. Det »milde regime« kan 
være et barskt regime på sin egen stille måde 
(passiv assimilation).

Augo Lynge fik et modindlæg i Berlingske 
Aftenavis (20/10) skrevet af en ung grønlæn
der, Jens Kleist bosat i København -  under 
overskriften: Et forsvar for grønlandsk sprog 
og kultur. Som »en grønlænder, der føler sig 
som grønlænder« måtte han mene, at grøn
landsk var det nyttigste redskab til at fremme 
folkets hele udvikling. Et folks sprog var ikke 
dødsdømt, blot fordi folket var lille. Kirken 
havde været uforstående over for den eksi- 
moiske kulturs livsværdier, men det gjorde 
ikke den eskimoiske kultur lavtstående. 
Tværtimod havde grønlandske digtere hentet 
kraft i den til at minde grønlænderne om, at 
»de er et folk, een grønlandsk nation«. Grøn
lænderne var eskimoer, ligesom de folk fra 
Stillehavet til Østgrønland, som talte eski
moisk. Hvad om grønlænderne fik samkvem 
med deres eskimoiske stammefrænder! Hvor
dan kunne man betragte den eskimoiske kul
tur som kulturfjendsk? Fremgang var ikke 
ensbetydende med slavisk efterlignelse. Hvis 
Grønland blev åbnet, behøvede det ikke at 
betyde en fare for det grønlandske sprog, blot 
man fastholdt grønlændernes ret til deres eget 
land.

Grønlænderne ønskede bedre undervis
ning, også i dansk. Men undervisningsspro
get burde alene være grønlandsk. Hvad vi
dereuddannelse i Danmark angik, ønskede 
han det for det størst mulige antal grønlæn
dere.

Jens Kleist så ikke det grønlandske sprog 
som noget i sig selv identitetsskabende men 
som et middel til at binde grønlænderne sam
men til et folk gennem litteraturen, og til at 
skabe et fællesskab mellem alle eskimoer. 
Augo Lynges kronik og Sydgrønlands lands
råds »råb på dansk« fremkaldte udtalte natio

nale og begyndende (?) pan-eskimoiske følel
ser. Det viste sig også under forhandlingerne 
om danskundervisningen mellem fire grøn
landske repræsentanter og Rigsdagens Grøn
landsudvalg i 1939.37

De to nordgrønlandske repræsentanter ad
skilte sig meget fra de to sydgrønlændere, som 
vel overhovedet var de mest varme fortalere 
for dansk, Augo Lynge (ikke medlem af 
landsrådet) og forslagsstilleren i 1937, (se ovf. 
s. 112). Forskellen kan skyldes personligheder 
men også, at erhvervsskiftet var stærkere i 
Syd- end i Nordgrønland. Landsrådsmedlem
met fra Nordgrønland var uenig med Syd
grønlands landsråd i, at det grønlandske 
sprog var utilstrækkeligt til at opnå frem
skridt, ». . som om det grønlandske sprog ikke 
skulle være et kultursprog. Grønlænderne 
burde bevare det eskimoiske sprog, som de 
havde fælles med alle de eskimoiske folke
grupper. I det grønlandske sprog lå den grøn
landske samfølelse.« Han var imod den op
fattelse, at kultur var lig med dansk kultur. 
Men dette hindrede ikke, at han og hans fa
milie ville tilegne sig dansk kultur, så godt de 
kunne.38

Det, grønlænderne holdt mest af, sagde den 
anden nordgrønlænder, var deres land og de
res sprog. Først derefter var det Danmark. 
Kravet om dansk som undervisningssprog fik 
grønlænderne til at føle, at deres sprog var 
utilstrækkeligt (s. 78f).

Også Styrelsens (danske) direktør var 
modstander af dansk som skolesprog. I an
ledning af Augo Lynges kronik havde han

37. Rigsdagens Grønlandsudvalg var blevet op
rettet i 1925. I 1939 blev de to landsråd an
modet om at udpege hver to repræsentanter 
for at diskutere diverse Grønlandsspørgsmål 
med udvalget og Grønlands Styrelse. De to 
ovennævnte kronikker var bilag til forhand
lingerne om danskundervisningen. Forhand
lingerne mundede ud i en betænkning, der 
understregede, at dansk ikke skulle være un
dervisningssprog, men anbefalede at der blev 
sendt danske lærere til Grønland. Disse burde 
have kendskab til Grønlandsk.

38. Rigsdagens Grønlandsudvalgs forhandlinger 
1/8—7/9 1939, s. 64 og 85, Landsrådsmedlem
met fra Nordgrønland er den samme, som jeg 
lod være repræsentant for landsrådets »ver
densbillede«, jvf. ovf. s. 110.
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sendt brev til 30 grønlandske venner, og langt 
de fleste var også imod. På en rejse i Grøn
land havde mange sagt til ham, at kravet om 
dansk som skolesprog kom fra en »grønlandsk 
overklassebevægelse, som ikke havde rod i det 
grønlandske folk.« (s. 65f).

Der skulle være en oplevelse af, at sproget 
var truet, før man begyndte at fremhæve den 
grønlandske kultur som ligeværdig med den 
danske i den politiske debat.

Sammenfatning
»Selvstændiggørelse« var et nøglebegreb i re
lationen mellem Danmark og Grønland. Med 
»selvstændiggørelse« mente både grønlæn
dere og danskere, at grønlænderne på et no
get ubestemt længere sigt skulle varetage 
egne indre anliggender (autonomi), og de 
mente, at grønlænderne skulle tilegne sig 
dansk kultur. Disse to opfattelser, som ikke 
udelukker hinanden, kan spores i begrundel
serne for at oprette forstanderskaberne og de 
to landsråd, og i breve og digte.

Til gengæld er der snarere en modsigelse 
mellem de fremtidsperspektiver, jeg læser ud 
af landsrådsdebatter om færingerfiskeriet og 
sprogdebatten 1937-39: nemlig noget i ret
ning af »ideologisk assimilation«, og auto- 
nomi/varetagelse af egne anliggender. Samti
den erkendte ikke modsigelsen, så vidt jeg kan 
se, skønt Augo Lynge satte den på spidsen.

De to uforenelige mål kan man finde i be
tænkningen om de grønlandske anliggender 
fra 1921. Her er sket en forskydning fra grøn
lændernes »selvstændiggørelse« til deres 
»modning«. Begrebet selvstændiggørelse in
kluderede grønlændernes handlen -  begrebet 
modning lagde vægten på dansk handlen. Er
hvervsskiftet kan have spillet en rolle for 
dansk opfattelse af grønlandsk kultur: Fan
gersamfundet havde grundlæggende klaret 
sig selv. Nu havde grønlænderne hjælp behov 
til at få opbygget fiskerierhvervet.

De grønlandske ønsker om at være herrer 
over samfundshusholdningen var der hele ti
den. Netop det at kunne klare sig selv var 
noget centralt i grønlændernes selvopfattelse. 
Men grønlænderne (eliten) slog sig selv på 
munden med ønsket om at »komme på højde

med andre nationer«, fordi det aldrig blev 
debatteret, hvad det betød eller burde betyde. 
Det hænger dels sammen med, at eliten var 
skabt af kolonisituationen og det kulturelle 
hegemoni, dels at danskerne overtog det sid
ste grønlandske råderum: husholdningsøko
nomien. Det gjorde eliten -  ikke mindst grøn
lændernes politiske talsmænd/landsrådsmed- 
lemmerne, der måtte tale samarbejdets sprog 
-  »modelsvag« overfor danskerne med hen
syn til fremtiden.

Det afspejler sig i indholdet af nations-fø
lelsen. I løbet af de første fyrre år af det 20. 
århundrede udviklede eliten en forestilling 
om grønlænderne som eet folk (det kan imid
lertid diskuteres, om det blev den vigtigste 
identitet), med specifik tilknytning til Grøn
land og knyttet sammen af det talte og 
skrevne grønlandske sprog. Men hvad angår 
den historiske bevidsthed, ser det ud til -  i 
hvert fald i det politiske miljø -  at der ikke var 
kontinuitet med grønlændernes fortid. Fan
gertilværelsen var forbi, og fremtiden lå i fi
skerierhvervet, som grønlænderne måtte have 
hjælp til at udvikle. Det er i den forstand, at 
eliten overtog begrebet om modenhed, et be
greb som tager udgangspunkt i barnet. Et 
barn har ikke nogen lang historie. Groft sagt: 
i det billede havde grønlænderne ingen er
faringer, de kunne trække på men var helt 
afhængige af danskernes hjælp til at blive 
voksne.

I slutningen af perioden blev det grøn
landske sprog set som grønlændernes (og 
eskimoernes) samlingsmærke. Og der var 
også ønsker om politisk samling. Det kunne 
måske have udviklet sig til de første ansatser 
til en nationalbevægelse -  i en tid med op
levelse af trussel fra færingerfiskeriet, som 
danskerne ikke havde beskyttet grønlænderne 
imod, og fra det danske sprog.

Der blev ikke nogen nationalbevægelse. 
Det danske herredømme havde formået at 
skabe en virkelighedsopfattelse, den grøn
landske elite kunne identificere sig med -  ikke 
mindst på basis af de store løfter, grønlæn
derne fik: At komme på højde med andre 
nationer via modning, under beskyttelse gav i 
grønlandsk opfattelse et løfte om autonomi. 
Men løfternes opfyldelse var skudt ud i en
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ubestemt fremtid og betinget af danske initia
tiver.

Grønlændernes fremtid var blevet inddra
get under det kulturelle hegemoni -  dog såle

des, at endemålet var uafklaret mellem de to 
parter. Og netop dette var måske hegemoni
ets akilleshæl. Derom kan de næste 30 års 
historie handle.
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Høgsbro, Inga. Barndomsår i Vårø præstegård. (S.

65-75, ill.) [Med en kort oversigt over Inga 
Høgsbros senere liv].

Høite Hansen, Hans. Forord. (S. 5).
Højte, Svend. Brudstykker af en landsbys historie.

Vårø på Tåsinge. (S. 6-13, ill.) [Kildehenv.]. 
Jensen, Valdemar. Gæstebogen. (S. 33-48, ill.) [Gæ-

steprotokoller fra Bregninge Kirkes tårn 1853— 
1970].

Jonasen, Otto. Niels Juel og Tåsinge. (S. 30-32, ill.). 
Kjær Mortensen, Gunnar. Luftkamp omkring Tå

singe. Nedskudte allierede fly ved Tåsinge 1940—
1945. (S. 14—29, ill.) [Kildefortegnelse].

Mortensen, Jacob. Bjernemark Fællesmose. (S. 
49-52, ill.).

Nyt fra arkivet. (S. 77-78, ill.).
Nyt fra museet. (S. 79, ill.).
Smedier på Tåsinge. (S. 53-61, ill.) [Fotoserie].

Vestfynsk Hjemstavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor
enings årsskrift. Redigeret af Ellen Christen- 
sen-Dalsgaard. 59. årg. 1989. 62 s., ill.

Christensen-Dalsgaard, Ellen. Årets gang 1989. (S. 
51-62, ill.) [Beretning om virksomheden på 
Vestfyns Hjemstavnsgård, driftsregnskab for 
Vestfyns Hjemstavnsforening 1988, m.m.].

Christensen-Dalsgaard, Ellen. Trækkraft-Ja, tak. (S. 
47-50, ill.) [Hesteomgange. -  Kildefortegnelse].

Jørgensen, Poul A. Haarby kirke. (S. 4—10, ill.). 
Jørgensen, Poul A. Anders Bille -  Danmarks sidste

marsk. (S. 11-15, ill.).
Krog, Hans. Gamle gavltyper. (S. 33-46, ill.) [Kil

dehenv.].
Lindhaard, Annelise. En barok idé: Frederik IV’s og 

bygmester Kriegers Rytterskoler. Det fynske 
rytterdistrikt. (S. 16-28, ill.) [Kildehenv.].

Møller, Inger, Johannes og Niels. Erindringer fra 
Landmaalergaarden. Ved Willy Klüwer. (S. 
29-32, ill.) [Uddrag af erindringer om jul, nytår, 
Hellig trekonger og fastelavn i 1920’erne].

Jylland
Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jør
gensen. 1989. 171 s., ill. [Forfatterbiografier. 
-  Personregister].

Christensen, Bodil. Vendsyssel-litteratur 1988. (S. 
142-144) [Systematisk fortegnelse].

Christensen, Jens Ole. Fladstrand -  fæstning og by 
1675-1818 (I). (S. 45-76, ill.) [Fortsættes i År
bog 1990].

Fra museernes. og arkivernes arbejdsmark 1988. Ved 
Hans Nielsen. (S. 145-160, ill.) [Omhandler: 
Bangsbomuseet, Frederikshavn. -  Egnssamlin
gen i Pandrup kommune. -  Skagen Fortidsmin
der. Sæby Museum. -  Try Museum. -  Vendsys
sel historiske Museum. Lokalhistorisk Arkiv for 
Frederikshavn, Bangsbomuseet. -  Bindslev 
sogns Egnssamling. -  Dronninglund Lokalhisto
riske Arkiv. -  Lokalhistorisk Forening for Løn
strup og Omegn. -  Lokalsamlingen i Skagen. -  
Lokalhistorisk Arkiv i Thise. -  Tolstrup-Stenum 
Lokalhistorisk Gruppe. -  Lokalhistorisk For
ening for Taars og Omegn. -  Historisk Arkiv, 
Vendsyssel historiske Museum. -  Lokal- og 
Slægtshistorisk Forening for Vrå og Omegn],

Fra styrelse og redaktion. (S. 161-166, ill.) [Historisk 
Samfund for Vendsyssel. Beretning, regnskab 
1/4 1988-31/3 1989, m.m.].

Fruensgaard, Ninna. Da Pajrop blev Pandrup. 
Spredte træk af livet i Pandrup i gamle dage.
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Erindringsstumper samlet i anledning af 100- 
året for anlægget af hovedvejen gennem Pan- 
drup. (S. 105-141, ill.).

Houkjær, Christian. Skitser fra det nordlige Vendsys
sel. Sandflugten formede landsdelen og prægede 
dens befolkning. (S. 87-104, ill.).

Lassen, Thomas W. Wrensted og Thiisc Sognes Anti- 
qviteter -  en indberetning til Resens Atlas. (S. 
7-14, ill.) [Kildehenv.].

Laumann Jørgensen, E. Stenanlæg med astronomiske 
sigtelinier. (S. 21-28, ill.) [Stenanlæg ved An- 
debjerg og Søhøje i Tingskoven].

Laumann Jørgensen, E. Han Herreds åbne tingsted. 
(S. 29-38, ill.).

Løn, Anne Marie. Det tabte land. (S. 39-44, ill.). 
Møller Lassen, Viggo. Emil Koktveds erindringer.

(S. 77-86, ill.). [Erindringer fra Frederikshavn i 
1900-tallet].

Poulsen, Magda. Ung pige i huset i 30’erne. (S. 
15-20, ill.).

Historisk Arbog for Thy, Mors og V. Han Herred. 
Udgivet af Historisk Samfund for Thisted 
Amt. Redigeret af Hanne Mathiesen, Knud 
Mortensen, Orla Poulsen og Chr. P. Fogt- 
mann. 1989. 144 s., ill.

Busck, Steen. Landsbyfællesskabet i Nordvestjyl
land. (S. 117-132, ill.).

Det lokale arbejde. (S. 139-141) [Beretninger. Om
handler: Egnshistorisk Forening for Thyholm og 
Jegindø. -  Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og 
Jegindø. -  Hanstholm lokalhistoriske Arkiv. -  
Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs. -  Egns
historisk Forening for Sydthy -  Sydthy Egns
historiske Arkiv].

Fogtmann, Chr. P. Overgaard-klanen -  en myte med 
sandheder. (S. 31-36, ill.) [Overgaard-familien 
fra Østerild],

Haack Olsen, Anne-Louise. En thylandsk høvdings 
sidste hvilested. (S. 87-92, ill.) [Udgravning på 
mark i Thisted. -  Kildefortegnelse].

Historisk Samfund. (S. 143-144) [Historisk Samfund 
for Thisted Amt. Bestyrelsessammensætning og 
regnskab 1/4 1988- 31/3 1989].

Hjermind, Jesper. Den der kommer først til mølle ... 
Om udgravning afen vandmølle i Vestervig. (S. 
23-30, ill.).

Kjær, Johannes Nielsen. Snedkeren og bindestenen. 
(S. 7-16, ill.). [N. C. Jepsens bindesten på Tøm
merby Kirkegård og slægtshistorien].

Litteratur om Thy. (S. 142) [Alfabetisk oversigt]. 
Lønborg, Esper. Kommunalreformen i Thisted Amt.

(S. 78-85, ill.) [Kildefortegnelse].
Mathiesen, Hanne. En pæl i Vestervig. (S. 17-22, ill.)

[Vandmølleanlæg i Vestervig. -  Kildehenv.]. 
Mathiesen, Hanne. Bordet. (S. 76-77, ill.) [Rokokko-

bord på Thisted Museum].

Mathiesen, Hanne. En tilsidesat konge. (S. 86, ill.) 
[Broncestatue af kong Chr. IX på Store Torv].

Mortensen, Knud. Hvem ringer klokkerne for? (S. 
133-134) [Anordning fra 1721 om begravelser i 
Thy ved kirker tilhørende Peder Nielsen Mold- 
rup, Vestervig Kloster].

Nielsen, Jytte. Guld, kvinder og runesten. (S. 111— 
116, ill.) [Borgen Fersborg eller Færgeborg i 
Sjørring Sø. -  Kildefortegnelse].

Petersen, Jens Ole. Forstad eller baggade. (S. 54—75, 
ill.) [Kildefortegnelse].

Poulsen, Orla. Året er 1874. (S. 103-110, ill.) [På 
fotografisk udflugt].

Sekkelud, Kaj. Fjordfiskere. (S. 37-53, ill.) [Fiske
riet i Thisted Bredning 1825-1930. -  Kilde
henv.].

Sørensen, Svend. Det åndens vejr. Om Martin Jensen 
-  en digter fra Thy. (S. 93-102, ill.) [Kildefor
tegnelse].

Sørensen, Svend. Koldby-Julianehåb. En af histori
ens forbindelseslinjer. (S. 135-138, ill.) [Grøn
landske trædukker føres tilbage].

Thisted Museum. (S. 143) [Bestyrelsessammensæt- 
ning],

Sydthy Årbog. Udgivet af Egnshistorisk For- 
ening for Sydthy. Redigeret af bestyrelsen. 6. 
årg. 1989. 96 s., ill.

Andersen, Herluf. En vandring gennem Hurup. (S. 
7-17, ill.) [Fortsat fra Årbog 1988 s. 36 ].

Bech, Jens Henrik. Fra gravhøj til landsby. Bron
zealderudgravninger i Bedsted. (S. 30-33, ill.).

Bak, Johannes. Små sagn om Lundhøj. (S. 6).
Dall, Villy. Da Sydthy fejrede 200-året for bønder

nes frigørelse. (S. 45-54, ill.).
Egnshistorisk Forening for Sydthy. (S. 94—95) [Beret

ning m.m.].
Gymnaster fra Thy og Mors ved Lingiaden i Stockholm 

20-23. juli 1939. (S. 34, ill.).
Handrup, Adolf. Udskrift af Ørum og Vestervig Am

ters Landvæsenscommissionsprotokol. (S. 
73-76] [Udskiftningen af Kjestrup By, Heltborg 
Sogn, Thisted Amt 1801].

Hedegaard, Linne. To drenge opdagede en jættestue. 
(S. 7, ill.).

Hedegaard, Linne. Heltborg Forsamlingshus. (S. 
58-66, ill.).

Henriksen, Anne Lise. En barndomsoplevelse ved 
Lundhøj. (S. 6, ill.).

Historisk aftentur til »Bubbel«. (S. 78-79, ill.) [Gård 
mellem Ettrup og Vestervig].

Jensen, Jens Mathias Katrinus. Digte. (S. 76-77, ill.). 
Kirk, Aksel. Fra bedstefars dagbøger. (S. 66-72, 

ill.) [Dagbøger efter lens Larsen Kirk (1836—
1909), Heltborg].

Kjær, Niels Christian Christensen. Soldaterbreve fra 
1864. (S. 55-58, ill.).

Konfirmander 1940 i Skyum præstegård. (S. 44, ill.).
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Larsen, Uffe. Et »landskabsarkiv« ved Bedsted. (S. 
28-29, ilk).

Mardal, Elly. Uddrag af en skifte på »Bubbel« i 
1765-66. (S. 80-82, ill.).

Mardal, Elly. Vielses- eller trolovelsesregister for 
Helligsø og Gettrup sogne. (S. 82-91) [Kronolo
gisk fortegnelse].

Nielsen, Charles. Cirkus i by! -  Cirkus i by! -  Noget 
om Cirkus Miehe. Uddrag fra mine erindringer 
om folk og om Ydby. (S. 18-28, ill.).

Nørgaard, Olaf. Johannes Kirkegaard, Visby. Spil
lemand og komponist. (S.35-39, ill.) [J. Kirke
gaard (1850-1937). -  Kildefortegnelse].

Skammelsen, Kristian. Skyum Søndre Skole i tredi
verne. (S. 41-43, ill.) [Erindringer].

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. (S. 93) [Beretning]. 
Vestergaard, Ejner. Sydthy Bøger. (S. 92-93) [Alfa

betisk fortegnelse over udgivelser september 
1988-september 1989].

Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær 
Herred. Redigeret af Kaj Løber, Karl Niel
sen, Svend B. Olesen og Gunnar Rebstrup. 
1989. 78. årg. 160 s., ill.

Bergild, Merete og Jens Jensen. Niels Jensen -  billed
skærer i Aalborg 1615—1645. (S. 5-30, ill.) [Kil- 
dehenv. -  Værkliste].

Fjelsten, Irene. Rebstrup Vandmølle. (S. 111-126, 
ill.) [Kildehenv.].

Fredsholm, Ejvind. Ved juletid og jul i Rostrup skole 
1919. (S. 103-109).

Gjedsted, Hans. Et bidrag til Støvring kros historie 
1722-1922. (S. 53-101, ill.) [Kildehenv.].

Jensen, Jens. Se: Bergild, Merete.
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1988-89. Ved 

Jeppe Hansen. (S. 149-155) [Topografisk for
tegnelse].

Meddelelser fra styrelse og redaktion. (S. 157-160). [Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær Her
red. Beretning, sammendrag af regnskabet 1/1 
1987-31/12 1988, m.m.].

Mølbjerg, Ingv. Fra Veggerby til Okanogan, USA. 
Erindringer af Ulrik Friis, f. i Horne, 1866, op
vokset i Veggerby præstegård. (S. 127-147, ill.) 
[Kildefortegnelse].

Olesen, Svend B. En gård i Øster Sundby. (S. 31-51, 
ill.) [Sundbygaard ca. 1500-1989. -  Kildefor
tegnelse].

Aalborg-bo gen. Udgivet af Selskabet for Aal
borgs Historie i samarbejde med Aalborg Hi
storiske Museum. 1989. 120 s., ill. [Tema
nummer om Skolegade Kvarteret. -  Deutsche 
Zusammenfassung].

Møller Knudsen, Børge og Per Bo Christensen. Skole
gade Kvarteret i Aalborg -  en bydel, der for
svandt. (S. 5-166).

Selskabet for Aalborgs Historie. (S. 118-120) [Beret
ning m.m.].

Fra Viborg Amt. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg 
under medvirken af Morten Øllgaard og Bir
git Løgstrup. Årbog. 1989. 54. årg. 159 s., ill. 
[Forfatternoter].

Hastrup, Frits. Tyskerkolonierne i Nørrejylland. 
Byer og boliger. 1. del. (S. 7-46, ill.) [Kilde
henv.].

Hauboe, Klaus. Kvinderne bag Borgvold. (S. 47-58, 
ill.) [Om brændevinsbrænderslægten Haubroe 
og deres ejendom i Viborg. -  Kildefortegnelse].

Holmgaard,Jens. Nørre Tulstrup-dagbogen gav stø
det til international bondedagbogsforskning. (S. 
133-137, ill.) [Småstykker].

Lokalhistorisk litteratur 1988-89. (S. 147-149) [Alfa
betisk fortegnelse over litteratur fra Viborg 
Amt.].

Lokalhistoriske Arkiver. (S. 150-151) [Adresseliste]. 
Lykke, Palle. Viborg som universitetsby -  træk af

striden om det jyske universitet. (S. 59-107, ill.) 
[Kildehenv.].

Nielsen, H. P. En jydsk bondegaard gennem 600 år 
-  slægtsgård i 200 år. (S. 122-132, ill.) [«Her- 
kegård« i Mammen Sogn).

Samfundet siden sidst. (S. 143-146) [Historisk Sam
fund for Viborg Amt. Beretning, regnskab 1988 
m.m.].

Vejen Andersen, A. Kong Frederik VIII og grevinde 
Danners besøg i Viborg i 1861. (S. 137-142, ill.) 
[Småstykker].

Ørberg, Paul G. Historien i Viborg eller Viborg i 
historien. Et ældre og et yngre historisk samfund 
i Viborg og deres baggrund. (S. 109-121, ill.) 
[Kildefortegnelse].

Fra Bjerringbro Kommune V. Meddelelser fra 
Bjerringbro Kommunes Lokalhistoriske Ar
kiv. [Årbog ikke udsendt i 1989].

Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og Om
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret af Carl Langholtz, Rud 
Kjems og Erik Steen Sørensen. 1989. Bd. 80. 
120 s., ill.

Fra arkiver og museer. (S. 111-115). [Omhandler:
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Sallingsund lokalhistoriske arkiv. -  Sundsøre lo
kalhistoriske arkiv. -  Æ Fjandbo-arkiv -  Skive 
byhistoriske Arkiv. -  Skive Museum. Spottrup 
lokalhistoriske Arkiv].

Hansen, Bodil. Kudahl -  en slægt og dens gård. (S. 
69-89, ill.) [Slægten Kudahl i Lund by, Ørslev
kloster Sogn, Fjends Herred gennem 250 år. -  
Kildefortegnelse].

Hedegård Eriksen, Frits. Den nye bonde og skolen i 
Rødding-Krejbjerg 1814—51. Modstand mod 
etablering af et anordningsmæssigt skolevæsen 
1814-1836. (S. 18-42, ill.) [Kildefortegnelse].

Hedegård Eriksen, Frits. Se også: Linderoth, Hen
ning.

Historisk Samfund 1988-89. (S. 116-119, ill) [Be
retning og regnskab 1/8 1988 -  31/7 1989, 
m.m.].

Jørgensen, Hans Otto. Gammeltid -  Nutid. Ville By 
& Sogn 1935-85. (S. 88-111, ill.).

Kols trup, Jens. Hvad skal bondekarlene lære? Kam
pen om Odense Højskoles læseplaner 1851— 
1857. (S. 43-56, ill.).

Kolstrup, Jens. Se også: Linderoth, Henning. 
Linderoth, Henning, Frits H. Eriksen og Jens Kolstrup.

Kampen om skolen 1814—62. (S. 5) [Introduk
tion til tre artikler].

Linderoth, Henning. Kystbønderne på Salling 
1800-60. (S. 6-17, ill.).

Sørensen, Niels. Veteraner fra 64. (S. 57-68). [Op
tryk af artikler i Skive Folkeblad 26.-29. januar 
1914].

Historisk Aarbog fra Randers Amt. Udgivet af 
Randers Amts Historiske Samfund. Redige
ret af Lise Andersen, Jens Erland Donner, 
Frits Nicolaisen og Palle S. Rasmussen. 1989. 
83. årg. 136 s., ill. [Forfatternoter. -  Person
register. -  Stednavneregister].

Andersen, Lise. Fastelavnsoptog i det gamle Randers 
Amt. Magi eller skuespil? (S. 47-59, ill.) [Kilde- 
henv.].

Bak, Sigrid. Er Kalø et nationalt klenodie? (S. 
86-94, ill.) [Kildeforetegnelse].

Bevaringsfonde i det gi. Randers Amt. (S. 117) [Fonden 
til bevarelse af gamle bygninger i Mariager]. 

Bondesen, Peter. Om kronjyder og Kronjylland. (S.
76-85, ill.) [Kildehenv.].

Fra museer og arkiver i det gi. Randers Amt. (S. 98-116, 
ill.) [Beretninger. Omhandler: Clausholm. -  
Dansk Landbrugsmuseum. -  Djurslands Mu
seum og Dansk Fiskerimuseum. -  Ebeltoft Mu
seum. -  Gammel Estrup, Jyllands Herregårds
museum. -  Kulturhistorisk Museum, Randers. 
-  Mariager Museum. -  Ebeltoft Byhistoriske 
Arkiv. -  Egnsarkivet for den gamle Udbyneder- 
Kastbjerg Kommune. -  Grenaa Egnsarkiv. -  
Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og 
Samlinger. -  Mariager Kommunale By- og

Egnshistoriske Arkiv. -  Molsbibliotekets lokal
historiske Arkiv. -  Nørhald Egnsarkiv. -  Nørre 
Djurs Egnsarkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for Pur
hus Kommune. -  Randers Lokalhistoriske Ar
kiv. -  Rosenholm Egnsarkiv. -  Rougsø Lokal
historiske Forening, arkiv og samlinger. — Søn- 
derhald Egnsarkiv].

Historisk Samfund 1988-89. (S. 118-123, ill.) [Be
retning, regnskab 1988 m.m. Randers Amts Hi
storiske Samfund].

Jensen, Poul Erik. Afløbsforhold og spildevands
planlægning i Randers 1860-1930. (S. 29-39,
ill)-

Løgager Nielsen, Niels. Skitser til en industrihistorie. 
Teglproduktion i Djurs Nørre, Djurs Søndre og 
Mols herreder. (S. 13-22, ill.) [Kildeforteg
nelse].

Mikkelsen, Hans. Byggemodning i det middelalder
lige Randers. (S. 5-12, ill.) [Kildehenv.].

Møller Christensen, Esben. Lokalhistoriske årbøger 
1988. (S. 95-97) [Inventering. Omhandler: Gre
naa og omegn før og nu 1988. -  Langå. Lokal
historisk årbog 1988. -  Hans Kaalö Johansen: 
En gade i Mariager. 1988. -  Nørre Djurs Egns
arkiv. 1988. -  Lokalhistorisk Forening for Pur
hus Kommune. 1988. -  Historisk Aarbog for 
Randers Amt. 1988. -  Rougsø Lokalhistoriske 
Forening. Årsskrift 1988. -  Lokalhistorisk For
ening for Sønderhald Kommune. Årsskrift 1988.

Ribe, Helge. Digterrødder. (S. 40-46, ill.) [Vilhelm 
From Bartrumsen 1881-1967. -  Kildeforteg
nelse].

Skytte-Rasmussen, Kaj. Se: Thorsen, Anna. 
Steensgaard, Michael T. Idræt i Kousted i tiden ca.

1919-1980. (S. 60-65, ill.).
Tang Kristensen, Johs. E. Laust Skalle og St. St. 

Blicher. (S. 23-28, ill.) [Om Blichers E Bind- 
stouw].

Thorsen, Anna. Betroet tyende på Støvringgård Klo
ster. Ved Kaj Skytte-Rasmussen. (S. 66-75, ill.) 
[Erindringer ca. 1930-1975].

Århus Stifts Årbøger. Udgivet af Historisk Sam
fund for Århus Stift. Redigeret af Ib Gejl, 
Finn H. Lauridsen og Gunner Rasmussen. 74 
bd. 1988/89. 128 s., ill.

Ebbesen, Klaus. En jættestue på Samsø. (S. 105— 
116, ill.) [Kildehenv. -  Katalog].

Garner, Holger. Øm Kloster 1987. (S. 117-119) [Be
retning].

Garner, Holger. Øm Kloster 1988. (S. 120-122). 
Historisk Samfund for Århus Stift 1987-89. (S. 123—

128) [Beretninger, regnskaber 1987 og 1988 
samt regnskaber for Øm Kloster 1987 og 1988].

Iversen, Eduard. Opvækst i Århus 1904—1922. (S. 
56-104, ill.).

Nielsen, Kirsten. En arbejdergade i Århus. En un
dersøgelse af levevilkårene for befolkningen i
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Frederiks Allé, Århus, i perioden 1885-1895. (S. 
32-55, ill.) [Kildehenv.].

Nørballe, Ruth. Købmand Elgaard i Hørning. (S. 
7-31, ill.) [Erindring ca. 1912-1920].

Skou, Pernille Karina. Se: Nielsen, Kirsten.

Folk og liv på Røndeegnen. Udg. af AOF i 
Rønde. Bd. 9. 1989. Redigeret af Vilfred Fri
borg Hansen. 107 s., ill. [Indholdsfortegnelse 
til bd. 1-8].

Andersen, Herman. Thorsager Mølle. (S. 53-56, ill.). 
Andersen, Svend Aage. Bagere i Thorsager i 100 år.

(S. 69-76, ill.).
Anthonsen, Peter. Erindringsglimt fra Rønde og den 

gamle Kappelgaard. (S. 57-64, ill.).
Bak, Sigrid. Landevejen gennem Rønde. (S. 7-24, 

ill.) [Kildefortegnelse].
Friborg Hansen, Vilfred. Missionshusene på Rønde

egnen. (S. 85-107, ill.) [Kildehenv.].
Knudsen, Inger og Rudolf. Det gamle Kejlstrup. (S. 

82-84, ill.).
Larsen, Henry. Fra mølle til »Møllerens hus«. (S. 

47-52) [Ugelbølle].
Madsen, Marius. Følle Bymølle. (S. 41-46, ill.). 
Mikkelsen, Poula. Taastrup vindmølle og motormøl

len. (S. 31-40, ill.) [Kildefortegnelse],
Mikkelsen, Aage. Slagterforretning i Feldballe i 30 

år. (S. 65-68, ill.).
Pedersen, Harald. Et livsløb i Hedeskov. (S. 77-81, 

ill.).
Tang Petersen, Stig. Rostved -  et gammelt trafikknu

depunkt. (S. 25-30, ill.).

Århus Årbog 1989. Udgivet af Århus Byhistori
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Vedel- 
Smith. 167 s., ill. [Navneregister].

De fratrådte, valgtes eller udnævntes i 1988. (S. 76-78) 
[Alfabetisk fortegnelse] .

Døde i 1988. (S. 147-152, ill.) [Alfabetisk forteg
nelse].

Dybdahl, Annegrete. Den glemte skov og den glemte 
Larsen. (S. 67-70, ill.) [Hingeballe Skov og 
grosserer Jens P. Larsen].

Dybdahl, Annegrete. »På en væg i hospitalet«. (S. 
84—87, ill.) [Kunst på sygehuse].

Elkjær, Kjeld. Christian IV og Århus. (S. 101-107, 
ill.).

Elklit, Jørgen. Folketingsvalget 10. maj 1988. En 
hurtig reprise? (S. 53-66, ill.).

Fink, Jørgen. Olsen. (S. 108-112, ill.) [Kaj Eng
holms tegneseriefigur Olsen).

Fode, Henrik. Da fjernsynet kom til byen. (S. 71-75, 
ill.).

Gejl, Ib. En dag på Traveren. (S. 45-52, ill.) [Trav
sport i Aarhus].

Jeppesen, Jens. Røverhøj -  en gravhøj i Marselisborg 
Skov. (S. 79-83, ill.).

Korr Johansen, Erik. Beskæftigelse og erhverv i År
hus 1988. (S. 131-145, ill.].

Kæmpehallen i Borggade. (S. 120-121, ill.).
Lauridsen, Finn H. Ridder rød eller da Julius Ander

sen kom til kors. (S. 122-130, ill.) [Olie- og 
sæbefabrikant J. Andersen (1855-1937) og hans 
ridderkors].

Lykke, Palle. Studenternes Hus i Århus -  strejftog i 
forhistorien. (S. 94-100, ill.).

1988 dag for dag. (S. 7-4, ill.) ^Kronologisk for
tegnelse over begivenheder i Århus Kommune].

Sporten 1988. (S. 113-119, ill.) [Kronologisk stæv
nekalender].

Svendler Nielsen, Hans Peter. Arkitekt C. F. Møllers 
Tegnestue. (S. 88-93, ill.).

Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem
stavnsforening. Redigeret af Leif Rasmussen 
og J. S. Thomsen. 54. årg. 1989. 127 s., ill. 
[Person- og stedregister. -  Forfatterbiogra
fier].

Bach, Søren. Kræn Hwoll (Kresten Hull). Manden 
bag Gudenåmuseet. (S. 63-69, ill.) [K. Hull 
(1878-1953].

Bergild, Merete og Jens Jensen. Jacob Hansen, Billed- 
snider i Ans i sidste halvdel af 1600-tallet. (S. 
9-22, ill.) [Kildehenv.].

Boye-Nielsen, N. P. Noget om »Hinnerup Dom
kirke«. (S. 23-25, ill.).

Bæklund Baunsgaard, Ester. Fattigvæsenet i Rye. (S. 
91-98) [Ca. 1803-1867].

Christiansen, Christian. Uddrag af bedstefars erin
dringer ca. år 1864—1900 i Danmark og Ame
rika. (S. 70-75). [Søren Peder Pedersen fra Viby 
(1859-1941)].

Daugaard, Poul. På Testrup højskole vinteren 
1882/83. Karl Jørgennsens breve til hjemmet fra 
november 1882 til marts 1882. (S. 39-48, ill.).

Elkjær, Kjeld. Litteratur om Østjylland. (S. 99—101) 
[Kort omtale].

Enevold Andersen, Karen. Om mennesker i Åes, der 
sluttede en valgmenighedskreds. (S. 57-62, ill.) 
[1872-1923].

Jensen, Jens. Se: Bergild, Merete.
Lokalhistoriske arkiver. (S. 102-112, ill.) [Beretnin

ger. Omhandler: Gjern Lokalhistorisk Arkiv. -  
Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og 
Samlinger. -  Hinnerup Egnsarkiv. Molsbiblio
tekets Lokalhistoriske Arkiv. -  Nørhald Egns
arkiv. -  Lokalhistorisk Forening for Purhus 
Kommune. -  Rosenholm Egnsarkiv. -  Solbjerg 
og omegns Lokalhistoriske Arkiv. -  Sønderhald 
Egnsarkiv. -  Skejby-Lisbjerg-Ølsted Sognear
kiv. Vejlby-Risskov lokalhistoriske samling].

Lykke, Palle. Den nu forsvundne landsby Gellerup. 
(S. 76-90, ill.) [Kildefortegnelse].
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Mandrup Frandsen, Jens. Syn over Frijsenborg Grev
skabs Hoved- og Ladegaarde. (S. 26—38, ill.) 
[ 1 702. -  Kildehenv.].

Museer. (S. 113-120, ill.) [Beretninger. Omhand
ler: Clausholm. -  Dansk Landbrugsmuseum, 
GI. Estrup. -  Gammel Estrup, Jyllands Her
regårdsmuseum. -  Rye Træskomuseum. -  Silke
borg Museum. -  Skanderborg Museum].

Wilhelms, Estrid. Et levnedsløb. (S. 49-56, ill. ) [H.
E. Jensen (1888-1973), enelærer i Toustrup]. 

Østjysk Hjemstavnsforening. (S. 121-123, ill.) [Be
retning 1988/89].

Annales. Galten Egnsarkivs årsskrift. Arg. 9. 
1989. 119 s., ill. [Med indholdsfortegnelse til 
Annales 1-8].

Boesen, Anton. Bakkehuset i Sjelle -  kro, brugsfor
ening og forsamlingshus. (S. 14—23, ill.).

Christiansen, Kristen. Erindringer fra Skjørring 
Overskov og Vedelslund. Ved Ernst Johansen. 
(S. 5-13, ilL).

Jensen, Kai. Barndom på Klank -  før og under 
krigen. (S. 75-100, ill.).

Johansen, Ernst. Se: Christiansen, Kristen.
Johnsen, C. E. Galten Elværk gennem 75 år. (S.

24-74, ill.).
Mønsterhusmand på Klank. (S. 107-112, ill) [Rasmus 

J. Rasmussen. -  Efter »Hædrede Husmænd« 
1928].

Riishede, O. Sjelle kirkes restaurering i årene 1940- 
1977. (S. 101-106, ill.).

Vejle Amts Årbog. Udgivet af Vejle Amts histo
riske Samfund. Redigeret af Nete With Fog
strup, Bodil Møller Knudsen, E. With Peder
sen og Knud Erik Reddersen. 1989. 168 s., ill. 
[Forfatterbiografier].

Bach-Nielsen, Carsten. En høvedsmand i Nørup og 
en Salomon i Engum. (S. 105-120, ill.) [Kirke
dekorationer fra 1700-tallet. -  Kildehenv.].

Daugaard, Jens. Ved Poul Daugaard. Erindringer 
fra barndom og ungdom. (S. 82-104, ill.) [Jens 
Nielsen Daugaard 1845-1928. -  Noter].

Daugaard, Poul. Se Daugaard, Jens.
Frem i lyset. (S. 80-86, ill.) [Genstandspræsenta

tion].
Nyt fra historien i Vejle Amt 1988. (S. 121-157, ill.) 

[Beretninger. Omhandler fra de lokalhistoriske 
arkiver: Brædstrupegnens Hjemstavnsforening. 
-  Børkop Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalhisto
risk Arkiv Egtved. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
Fredericia og Omegn. -  Gadbjerg Lokalhistori
ske Arkiv. Lokalarkivet for Glud, Hjarnø og 
Skjold sogne. -  Lokalarkivet for Hedensted 
Kommune. -  Byarkivet i Horsens. -  Kolding 
Stadsarkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for Nørup

Sogn. Smidstrup-Skærup Skoles Egnsminde
samling. -  Lokalarkivet for Thyregod og Vester 
sogne. -  Lokalhistorisk Forening for Uldum 
sogn. -  Vejle Byhistoriske Arkiv. -  Beretninger 
fra museerne: Horsens Statsfængsels Fængsels
historiske Museum. — Højderyggens Egnsmu
seum. -  Give Egnens Museum. -  Hjortsvang 
Museum. -  Vejle amts Konserveringsværksted. 
-  Glud Museum. -  Kunstmuseet Trapholt. -  
Egnsmuseet i Vandel. -  Fredericia Museum. -  
Museet på Koldinghus. -  Vejle Kulturhistoriske 
Museum] .

Petersen, Bent. Broen der aldrig blev bygget. (S. 
64-68, ill.) [Projekt Lillebæltsbro 1899. -  Kilde
fortegnelse].

Qyortrup, Ulla. Hans de Hofmanns byggeri i Fre
dericia. (S. 69-81, ill.) [1700-tallet. -  Kilde
henv.].

Thyregod, C. A. Jelling Seminarister i Krigsåret 
1848. (S. 14—63, ill.) [Med indledning og noter 
af Bent Østergaard].

Vejle Amts historiske Samfund 1988-1989. (S. 158-165) 
[Beretning, årsregnskab 1988 m.m.].

Østergaard, Bent. »Jelling Seminarister i Krigsåret 
1848«. Ungdomsminder af C. A. Thyregod. (S. 
7-13, ill.) [Indledning til erindringerne].

Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i 
Kolding. Redigeret af Birgitte Dedenroth- 
Schou. 19. årg. 1989. I l l s . ,  ill.

Astrup, K. G. Kolding bys el- og varmeforsyning. 
(S. 92-103, ill.).

Beck, Ellen. Gl. Aalbo Camping. (S. 61-66, ill.). 
Dahlgren, Inger. Stuepige på Vilhelmsinde. (S.

46-50, ill.) [Erindringer fra tiden som stuepige 
på en gård i 1930’erne.].

Dedenroth-Schou, Birgitte, Kreaturekspeditør Jens 
Holm. (S. 29-45, ill.) [Jens Holm 1853-1939. -  
Kildefortegnelse].

Flø Sørensen, Søren. Kolding Børnehaveseminarium. 
(S. 8-21, ill.) [Kildefortegnelse].

Ibsen, Børge. I lære hos Chr. Mikkelsen. (S. 22-28, 
ill.) [Erindringer fra 1930’erne hos trikotage
fabrikant].

Jørgensen, Karl. Fange på Koldinghus. (S. 51-52, 
ill.) [Erindring fra barndommen i 1920’erne om 
afstraffelse for æbletyveri].

Koldingbegivenheder 1. september 1988-31. august 1989. 
Ved Søren Flø Sørensen. (S. 104—111, ill.) [Væ
sentlige begivenheder i Kolding Kommune].

Køhrsen, Edvard. Det hvide guld fra Harte. (S. 
53-60, ill.) [Salt. -  Kildefortegnelse].

Lind, Johannes. Koldinghus -  det vilde amt. (S.
75-91, ill.) [1700-tallet. -  Kildefortegnelse]. 

Nellemose. En uhyggelige historie fra Kolding La
tinskole i 1737. (S. 5-7, ill.) [Afstraffelse af elev-  
Kildefortegnelse].

Nielsen, Orla. Arbejdere satte boligbyggeri i gang.
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(S. 67-74, ill.) [Arbejdernes Andels Boligfor
ening. -  Kildefortegnelse].

Hardsyssels Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Esben 
Graugaard, Knud Erik Nielsen, Rigmor Lil
lelund, Jørgen Østergaard og Kr. Bjerregård. 
1989. 2. rk. bd. 23. 144 s., ill. [Forfatternoter. 
-  Person-, sted- og emneregister].

Bech Hald, Helga. Anton M. Jensen -  kendt som 
Harboørepræsten. (S. 89-96, ill.).

Christoffersen, Svend. Når bly mesteren kom [Små
stykker] (S. 97-98, ill.) [Reparation af Hover 

. Kirke 1647].
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Forenings

meddelelser 1989. (S. 99-106, ill.) [Beretning, 
regnskab 1988 m.m.].

Kjær, Henry. Af Laust Glavinds meritter -  i 1840. 
(S. 45-48, ill.) [Kildefortegnelse].

Kærgaard Pedersen, Vesta. Hedebonden Peder Knud
sen i Haderup og hans færden for 150 år siden. 
(S. 75-88, ill.) [Dagbog].

Mejdahl, Jørgen. Arbejdet har været mig kært -  et 
portræt af en lokalhistoriker. (S. 23-44, ill.) 
[Jens Ingvar Aldal 1877-1928. -  Kildeforteg
nelse].

Pedersen, Ejner G. Smedevad bro -  amtets første 
stenbro. (S. 49-68, ill.) [Kildehenv.].

Rasmussen, Anton. Han udgav Grundtvigs sang
værk. Seminarieforstander Jens Chr. Madsen 
fra Sahl. (S. 69-74, ill) [Kildehenv.].

Thomsen, K. P. Oprettelsen af Hjemmeværnsdi
strikt Holstebro. (S. 5-22, ill.).

Udvalg a f litteratur om Ringkøbing amt 1987-1988. Ved 
Kr. Bjerregård. (S. 107-142) [Systematisk for
tegnelse].

Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Hans Jørgen L. 
Larsen, Agner Frandsen og Jens Kusk. 1989. 
Bd. XXIV-3, s. 291-456, ill. [Med register til 
1987-19881989].

Beck, Musse. Agterskib på afveje -  og hvad det kan 
føre med sig. (S. 394—403, ill.) [Søforhør efter 
stranding i Oksby Sogn i november 1735. -  Kil
defortegnelse].

Bruhn, Verner. Bomber over Esbjerg -  et 50-års 
minde. (S. 294-303, ill.) [Kildehenv.].

Et udvalg af historisk litteratur om Ribe amt. (S. 415— 
420) [Topografisk fortegnelse].

Beretning for året 1988. Ved Søren Manøe. (S. 421— 
422) [Historisk Samfund for Ribe Amt].

Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe Amt 
1988. (S. 426-445, ill.) [Beretninger. Omhand
ler: Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver

i Ribe Amt (RAL). -  De lokalhistoriske arkivers 
konsulent. -  Beretninger fra amtets lokalhistori
ske arkiver. Billund Kommune: Lokalhistorisk 
Arkiv for Billund. -  Vorbasse Lokalhistoriske 
Arkiv. -  Blåbjerg lokalhistoriske Arkiv. -  Blå
vandshuk Lokalhistoriske Arkiv. -  Bramminge 
Kommune: Bramming Byhistoriske Arkiv, Da
rum Sognearkiv, Gørding Sognearkiv, Hunde- 
rup Sognearkiv, Vejrup Sognearkiv og Vester 
Nykirke Sognearkiv. -  Historisk Arkiv for Brø
rup og Omegn. -  Esbjerg Kommune: Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv og Vester Nebel Sognearkiv.
-  Fanø Kommune: Sognearkivet, Nordby, og 
Sønderho-Arkivet. -  Lokalhistorisk Arkiv, 
Grindsted Bibliotek. -  Helle Kommune: Ager
bæk Lokalhistoriske Arkiv, Fåborg Lokalhistori
ske Arkiv, Grimstrup Sognearkiv, Næsbjerg 
Sognehistoriske Arkiv, Starup Sogns Lokalhisto
riske Arkiv, Øse Sognearkiv og Lokalhistorisk 
Arkiv for Arre Sogn. -  Holsted Kommune: Glej- 
bjerg-Aastrup Sognearkiv, Lokalhistorisk Arkiv 
for Holsted Kommune og Tobøl Egnsarkiv. -  
Ribe Kommune: Jernved Sognearkiv, Ribe Lo
kalhistoriske Arkiv, Historisk Arkiv i Seem 
Sogn, Spandet Sognearkiv, Lokalhistorisk Arkiv 
for Vester Vedsted Sogn og Vilslcv Sognearkiv.
-  Varde Kommune: Alslev Sognearkiv, Billum 
Lokalhistoriske Arkiv, Horne Sognearkiv, Jan- 
derup Lokalhistoriske Arkiv, Thorstrup Sogne
arkiv og Varde Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokal
historisk arkiv for Vejen Kommune. -  Ølgod 
Kommune: Ansager Lokalhistoriske Arkiv, Ti- 
strup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv, Skovlund 
Sognearkiv og Ølgod-Strellev Lokalhistoriske 
Arkiv].

Hedegård Rasmussen, Jens. Glimt fra Darum i 1800- 
tallet. P. K. Pedersens erindringer. Fæstebon
den, der blev selvejer. (S. 362-364) [Introduk
tion til P. K. Pedersens erindinger s. 365fT.].

Larsen, Hans Jørgen L. Arbogens forside. (S. 291— 
293, ill.).

Lind, Johs. Razzia i Grindsted Dal. (S. 326-341, 
ill.) [1782].'

Manøe, Søren. Salget af øen Langli 1913. (S. 357— 
361, ill.) [Kildefortegnelse].

Mørup, Poul Erik. Lægelig runemagi i 700-tallets 
Ribe. (S. 408-414, ill.) [Runeindskrift på et 
brudstykke af en menneskelig hjerneskal. -  Kil
dehenv.].

Nielsen, Ane Marie og redaktionen. En ligtale over en 
dansk soldat, død i preussisk krigsfangenskab i 
1864. (S. 404-407, ill.).

Paludan, Anna Margrethe. Ribe Byes forenede Klub
selskab ca. 1800-1840. (S. 388-393, ill.) [Kilde
fortegnelse].

Petersen, Olga. Vestjyske vinterlærere, årgang 1886. 
(S. 342-356, ill.) [Kildefortegnelse].

Pedersen, P. K. Erindringer. (S. 365-383, ill.) [P. K. 
Pedersen f. 1840].

Regnskab for året 1988. (S. 424—425) [Historisk Sam
fund for Ribe Amt].
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Søndergaard, Steffen M. »Bjerget« i Askov. (S. 384— 
387, ill.). [Hus].

Sørensen, Frode. Erindringsbilleder og eftertanker. 
(S. 304—325, ill.) [Erindringer ca. 1929-1936].

Lokal-årbogen. Udgivet af Lokalhistorisk For
ening for Bramming Kommune. Redigeret af 
Flemming Just, Helle Benmouyal, Knud Ni
elsen og Krestine Frøsig. 7. årg. 1989. 109 s., 
ill. [Forfatterbiografier].

Andersen, Aksel. Bramming Station. [Portræt af en 
offentlig arbejdsplads] (S.o38-41, ill.).

Bak, Olaf. Glimt fra 1989. [Året der gik] (S. 3-25, 
ill.) [Oversigt over begivenheder i Bramming 
Kommune] .

Bak, Olaf. To sten. [Lokalhistorie] (S. 102-103, 
ill.) [To mindesten på Set. Ansgar Kirkegård i 
Bramming, lavet af Niels Hansen-Jacobsen].

Bennedsen, Kirstine. Husholdningsarbejde i krig og 
fred. [Lokalhistorie] (S. 47-54, ill.).

Brinch Hansen, S. Erhvervslivet. [Året der gik] (S. 
31-32, ill.).

Gantzel Lauridsen, J. En fasttømret vestjyde! Lidt 
om P. Schou, der endte som mangemillionær i 
København. [Lokalhistorie] (S. 84—88, ill.) [Om 
personen, en gade i Bramming er opkaldt efter).

Hansen, Niels. Fire slægtled. [Lokalhistorie] (S. 
6872, ill.).

Jensen, Kjeld. Et moderne dansk landbrug -  Bæk- 
markgård ved Vejrup. [Portræt afen privat virk
somhed] (S. 35-37, ill).

Jessen, Svend. Fra gård til gård. [Lokalhistorie] (S. 
104-109, ill.).

Lang Jessen, Thea og Jens. De jyske pige. [Lokal
historie] (S. 89-97, ill.).

Nielsen, Maren. Minder fra Rebelsig. [Lokalhisto
rie] (S. 98-101, ill.).

Petersen, Dorthe. Da familien Vejassisten Jensen 
kom til Bramming for 60 år siden. [Lokalhisto
rie] (S. 55-67, ill.).

Statistik. [Året der gik]. (S. 33-34).
Sørensen, Kristine. Gørding Husholdningsforening. 

[Portræt afen forening]. (S. 42-46, ill.).
Tonnesen, Tonnes J. Tonnesens barndomsminder 

(II). [Lokalhistorie] (S. 73-83, ill.) [Fortsat fra 
Lokal-Årbogen 1988 s. 4855].

Uldall, Michael. Landbruget i 1989. [Året der gik] 
(S. 29-30, ill.).

Willadsen, Poul. Sporten. [Året der gik] (S. 26-28, 
ill.).

Sønderjyske Arbøger. Udgivet af Historisk Sam
fund for Sønderjylland ved Knud Fanø og 
Lars N. Henningsen. 1989. 607 s., ill. [For
fatterliste].

Adriansen, Inge og Henrik Fangel. Lokalhistorisk ar
bejde i Sønderjylland 1889-1989. (S. 385-504, 
ill.) [Kildehenv.].

Andersen, Dorrit. Under socialistloven. Træk af søn
derjysk arbejderbevægelses udvikling 1787-90. 
(S. 351-384, ill.) [Kildehenv.].

Andersen, Poul. Gammelt og nyt brydes. (S. 21-26, 
ill.) [Erindring om tiden som formand for Histo
risk Samfund for Sønderjylland 1980-1986].

Becker-Christensen, Henrik. »Nordschleswigsche Si
edlungsgenossenschaft G.m.b.H.« -  et tysk jord
kampsforsøg i begyndelsen af 1920’erne. (S. 
311-321, ilL) [Kildehenv.].

Bognyt. Ved K.F. [Knud Fanø], LNH [Lars N. 
Henningsen] og ATL [Anders Ture Lindstrøm. 
(S. 530-534) [Omhandler: Jørn Buch, Preben 
Sørensen og Ernst Vollertsen. Hedeby, Sievig, 
Danevirke. -  Wolfgang Kroner. Freiheitsstrafe 
und Strafvollzug in den Herzogtümern Schles
wig, Holstein und Lauenborg von 1700 bis 1864. 
1988. -  Biographie des Schiflscapitains Peter 
Hansen von Amalienburg bei Arnis im Her
zogthum Schleswig. 1989. -Jakob Røjskær. Ha
derslev postdistrikts historie 1649-1926. 1988. -  
Peter Kr. Iversen. Vestslesvigs Tidende. Blade 
af et blads historie. 1988. -  Harald Jørgensen. I 
grænselandets tjeneste. To Løver 1888-1988. 
1988. -  Knud Madsen. Seminarielærer Claus 
Eskildsen. 18811947. En bibliografi. 1988. -  
Danmark i Hitlers hånd. 1989. -  Dansk præste- 
og sognchistorie, X Haderslev Stift. 1989].

Elklit, Jørgen og Ole Tonsgaard. Nationale mindretal i 
Nord- og Sydslesvig -  en model for nationale 
mindretals politiske status. (S. 323-350, ill.) 
[Kildehenv.].

Enemark, Poul. Flensborg og oksehandelen i årti
erne op til 1500. (S. 67-98, ill.).

Fangel, Henrik. Se: Adriansen, Inge.
Fink, Troels. Goddag til historien. (S. 17-20, ill.) 

[Erindring om tiden som formand for Historisk 
Samfund for Sønderjylland 1966-1971].

Gregersen, H. V. Angler-problemet -  endnu engang. 
(S. 33-50, ill.) [Kildehenv.].

Grodum, Tage. Embedslægevæsenet i hertugdøm
met Slesvig indtil 1864. (S. 183-212, ill.) [Kilde
henv.].

Harck, Ole. Voldstederne på de nordfrisiske øer. (S. 
51-66, ill.).

Henningsen, Lars. Et »flittigt og oeconomisk« folk. 
Tilvirkning og salg af tekstiler fra Nordøstslesvig 
i 1700-årene. (S. 127-166, ill.) [Kildehenv.].

Johansen, Hans Chr. Aabenraaskibes sejlads på Mid
delhavet omkring år 1800. (S. 167-182, ill.) 
[Kildehenv.].

Iversen, Peter Kr. Erindringer fra redaktionsarbejdet 
med Sønderjyske Årbøger. (S. 7-16, ill.) [1946— 
1973].

Noter og nyt. (S. 535-602, ill.) [Omhandler: Nekrolo
ger. Olav J. Bonefeld. 16.2.1910-27.4.1989. -  
Skoleinspektør S. N. Christensen, Rabsted. 
10.2.1920-20.10.1988. -  H. P. Jensen, Agerskov.
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17.12.1925-1.10.1988. -  Arkiver og institutioner. 
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele 1988.
-  Studicafdelingcn, Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, 1988. -  Institut for grænseregion
forskning, 1988. -  Museer Haderslev Museum. -  
Aabenraa Museum. -  Museet på Sønderborg 
Slot. -  Sønderjyllands Kunstmuseum og Tønder 
Museum. -  Midtsønderjyllands museum. -  FRA 
DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I 
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Af Inge Skovgaard-Petersen

Tyve år efter
Tværfaglige vikingetidsstudier
Med denne Dumas’ske titel benytter jeg lej
ligheden til at kaste et vue over de sidste tyve 
års vikingeforskning. Når jeg har valgt at 
dække så langt et tidsspand har det en ganske 
privat forklaring: i 1971 skrev jeg en afhand
ling i Historisk Tidsskrift: »Vikingerne i den 
nyere forskning«. Da jeg i 1991 blev bedt om 
at skrive om et vikingeemne var det fristende, 
ikke at videreføre oversigten for det ville 
sprænge rammerne, men på enkelte områder 
at kommentere nyere studier ved hjælp af 
gode kolleger indsats. Anledningen til nær
værende artikel er, at der nu i ti år har været 
afholdt tværfaglige vikingesymposier ved uni
versiteterne Odense, Aarhus og København 
samt i 1990 i Kiel.1

Da jeg i 1971 skrev den nævnte forsknings
oversigt tilføjede jeg nogle refleksioner over 
metodiske problemer: -  forskningsfeltet kal
der på flere fag, især arkæologi, historie og 
filologi, herunder specielt stednavneforskning 
og runologi. Det var nødvendigt at være sig 
fagenes udsagnsbegrænsning bevidst. Det var 
ikke første gang, at disse fag blev kombineret, 
men det er i de sidste årtier blevet endnu 
mere almindeligt at samle forskellige faggrup
per i symposier, konferencer, kongresser eller 
»netværk«. Interessen for metodiske proble
mer i det tværfaglige samarbejde er derfor 
ikke blevet mindre, tværtimod. Er det lykke
des at nå videre gennem samarbejdet?

Først nogle linier om forskningssituationen 
i almindelighed. Derefter kommenteres vikin
gesymposierne.

For tyve år siden var det naturligt at be
gynde udefra: vikingernes færden i vest og

1. Foredragene fra hvert års symposium er trykt 
året efter af forlaget hikuin og Afdeling for Mid
delalderarkæologi, Aarhus.

øst2 men det, der virkelig tvang fagene sam
men, var de nye byudgravninger: herhjemme 
var det Aarhus Søndervold, Ribe-udgravnin- 
gerne og uden for det nuværende Danmark 
Lund og selvfølgelig Hedeby -  altsammen 
inspireret af de store opdagelser som 2. ver
denskrigs udbombninger af europæiske byer 
havde medført. Tiden omkring år 800 syntes 
at angive begyndelsen på det, der blev de 
nordiske byer. Hvad der fremkaldte disse by
kim var, såvidt jeg kunne se, opsvinget i den 
internationale fjernhandel, medens andre 
hæftede sig ved centralfunktionen, idet både 
den begyndende rigsdannelse og den kristne 
mission kunne føres tilbage til dette tids
punkt. Selv prøvede jeg at knytte disse tråde 
sammen i afsnittet om oldtid og vikingetid i 
»Gyldendals Danmarkshistorie« I, 1977, 
samme år som Det nordiske historikermøde 
havde urbaniseringen på sit program.3 Her 
valgte de nordiske lande forskellige udgangs
punkter for processens start.

Uden at historikerne i almindelighed var 
klar over det, var der imidlertid dukket en 
anden faktor op. Allerede i 1960-erne havde 
C.-J. Becker ved store udgravninger i Vestjyl
land gjort opmærksom på, at der kunne på
vises en regelmæssig omflytning afen landsby 
i keltisk og tidlig romersk jernalder. I 70-erne 
fik Grøntoft efterfølgere4 kulminerende med 
Steen Hvass’ påvisning af en kontinuitet i 
landsbybebyggelsen i Vorbasse fra romertid 
og til årtusindskiftet, da landsbyen fandt sin 
blivende plads, hvor den ligger den dag i dag.

2. Else Rocsdahl har samlet vikingefærd uden for
Norden i bogen »Vikingernes verden«, 1987.

3. »Urbaniseringsprocessen« i Norden I—III, ed.
G.Authen Blom, Oslo 1977.

4. C. J. Becker: Frudeisenzeitliche Dörfer bei
Grontoft, West Jutland. Acta Archæologica
XLII, 1971. S.Hvass: Vorbasse. The Develop
ment of a settlement through the first mille
nium AD. Journal of Danish Archaeology vol 2,
1983.
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Bortset fra den overraskende omflytning, der 
også har betydning for stednavneforskningen 
fordi mange landsbynavne må gå tilbage til 
det første årtusind af vor tidsregning og altså 
må betegne en bygd snarere end en by, be
tyder disse arkæologiske landvindinger en 
fornyet opmærksomhed om det danske ho
vederhverv. Der opstod en mulighed for at 
trænge dybere ind i den danske befolknings 
livsgrundlag og de omskiftelser, som marke
res i de skiftende landsbyers størrelse og til
knytning, snart til kvægavl, snart til ager
brug.3

»Den vandrende landsby« er naturligvis 
ikke den eneste nøgle til vort kendskab til 
jernalderen og vikingetiden -  man mærke sig 
at den stationære landsby synes at gå tilbage 
til det 10. årh, d.v.s. samtidig med rigsdan
nelsen og kirkens etablering. Stabiliteten be
virker, at der frivilligt eller ufrivilligt bliver 
mulighed for overførsler fra de enkelte gårde 
til større enheder, der så kunne befæste og 
udbygge sin magt.

De skriftlige kilders vidnesbyrd har faet ny 
betydning. Ansgars mission i 800-tallet, for
holdet til Tyskland og et fast kongedømme, 
der hævdede sin magt over hele det middelal
derlige Danmark, er kommet ind i en ny sam
menhæng. Enkelte personnavne på konger og 
dronninger og datering af store arkæologiske 
monumenter fra Danevirke til Trelleborgene 
hjælper os til at befolke og dramatisere vikin
getidens scene. De mange ukendte navne på 
runestenene fra 10.-ll.årh. kan fortælle om 
sociale forhold.6

Et enkelt eksempel kan belyse værdien af 
samarbejdet mellem to fag, arkæologi og hi
storie: studiet af Trelleborgene. Til Poul Nør- 
lunds monumentale publicering af det sjæl
landske Trelleborg kom i 1977 Olaf Olsens, 
Else Roesdahls og Holger Smidts udgivelse 
og kommentering af de store udgravninger 
ved Fyrkat. Selvom Aggersborg først har faet

5. Se Lotte Hedeager og Erland Porsmose i Det 
danske landbrugs historie I, 1988.

6. Niels Lund og Kai Hørby: Samfundet i vikinge
tid og middelalder 800-1500. Dansk social hi
storie, 2, 1980.

en egentlig publikation i 19857 og kun ganske 
fa fund er gjort ved Nonnebakken i Odense, 
er der brikker nok til ved hjælp af den sy
stematiske dendrokronologi, i dette tilfælde 
udnyttet af Tage E. Christiansen, Niels 
Bonde og Kjeld Christensen, til at tidsfæste 
Trelleborg til vinteren 980-818 og de andre 
borge til samme tid. Hermed kan vi knytte 
arkæologiske fund sammen med gammel
kendt, skriftlig overleveret, historisk viden om 
Harald Blåtands og Sven Tveskægs regering, 
borgerkrigen mellem dem og Haraids død i 
Jomsborg og begravelse i Roskilde. Men om 
trelleborgene har været et led i Haraids rigs
samling eller i Svends oprør afhænger igen af 
dateringen for Harald Blåtands død.

De tværfaglige vikingesymposier
Med dette overblik over forskningssituatio
nen i 80-erne i almindelighed vender vi os til 
de tværfaglige symposier. På trods af vikinge- 
studiernes indbyggede tværfaglighed synes 
fagfolk at udvise stor forsigtighed, når det 
gælder deres eget fag, men kaster sig dristigt 
ud i fortolkninger af de andre discipliner. Når 
metoden består i koordinering, kan man håbe 
på fremskridt i den interfaglige forståelse. Er 
det sket ?

Det første indlæg fra 1981 rammer lige ned 
i det opstillede problem. I Odense talte Gil
lian Fellows Jensen, Niels Lund og Torben 
Kisbye om vikingebosættelsen i England. I 
det store og hele var det især fagene filologi og 
historie der blev dyrket, men de blev behand
let både empirisk og teoretisk. Det gamle 
stridspunkt, betydningen af de nordiske sted
navne blev uddybet. Det virker overbevi
sende at omhyggelige geologiske udforsknin
ger af de pågældende områder giver nye for
klaringer på nordiske stednavne, at skellet 
mellem angelsk og nordisk er mindre end før 
antaget -  for eksempel kan throp og torp let

7. Aggersborg i tusind år. Ed.Roar Skovmand,
1985.

8. Arbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie,
1984.
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forveksles -  men at det ikke skyldes, at man 
kan se helt væk fra skandinaviske træk har 
Kisbye begrundet: forholdet mellem de to 
sprog er, som Otto Jespersen har sagt det: 
som et stykke sukker i en kop te: når sukkeret 
helt er opløst, kan man ikke mere sige hvad 
der er te og hvad der sukker, men i over
ensstemmelse med den ældre teori understre
ger han, at den stærke påvirkning af daglig
sproget, i de områder hvor den dansk-norske 
påvirkning har været størst, kun kan skyldes 
en betragtelig indvandring, militær som civil i 
England fra Skandinavien. At substratet na
turligvis altid har været anglo-saksisk er en 
selvfølge.

Med det andet symposium i Aarhus i 1982 
bevægede man sig langsomt fra England til 
Danmark. Ole Fenger gav i en oversigt over 
»Danelag og danerloven« en nyttig vejled
ning i spørgsmålet om man kan bruge Knud 
den Stores engelske lovgivning til oplysning 
om danske love før landskabslovenes tilbli
velse omkring år 1200. Johannes Steenstrup 
har foretaget dette kunstgreb uden at tage 
hensyn til, hvad der vitterligt vides om Dan
mark i perioden 1000-1200. Fenger gør op
mærksom på at man ikke kan vente en jævn i 
retsudvikling, når der iøvrigt kan påvises me
get væsentlige ændringer i det danske sam
fund i den tid. Samtidig har Fenger under
streget ligheden mellem Knuds og de angel- 
saksiskes lovgivning. Niels Lund talte om 
»Lid og leding«, den private vikingetog over
for det statslige flådeopbud. Trods væsentlige 
ligheder i opbygningen af disse to institutio
ner -  anføreren af et lid (= hird) hedder i de 
nordiske lande »drot«, et ord der senere bru
ges som synonymt med konge -  kan man ikke 
regne ledingsflåden som redskabet for erob
ringen af England. Ledingen var, fra den tid 
vi har kendskab til den, opbudt over hele 
landet og havde begrænsede opgaver. Endelig 
er vi helt hjemme med Else Roesdahls »Fra 
vikingegrav til Valhal«. Forestillingerne 
stammer fra den nordiske mytologi, som is
lændingene har overleveret den, de her be
nyttede eksempler på fornemme grave især er 
danske. Forskelle mellem mytologi og fun
dene sættes i forbindelse med danske og nor
ske forhold, for eksempel omtales hjelm og

brynje som fast tilbehør i norsk-islandske 
skjaledekvad, hvorimod disse ting aldrig er 
fundet i danske ryttergrave. -  Her kunne der 
nok findes andre forklaringer end netop na
tionale.

Som man ser, er det vanskeligt at finde den 
røde tråd i netop dette symposium. Tre inter
essante og hver for sig tværfaglige foredrag 
mangler det enhedspræg, der fandtes i det 
første symposium. Muligheden for at lære af 
hinanden er reduceret til det helt almene. 
Alligevel bør det noteres, at tre forskellige fag 
er repræsenteret. Det samme kan ikke siges 
om det tredje symposium, der blev afholdt i 
København. Richard M. Bailey og James 
Lang holdt arkæologiske foredrag om vikin
getidens kontakter på de britiske øer. Else 
Roesdahls »Aggersborgproblemer« var der
imod ikke rent arkæologiske, men inddrog 
alle Trelleborgenes funktion -  som udgrav
ningerne kan afsløre -  og deres formål. Ag
gersborg skulle have sin specielle opgave, op
syn med Limfjordssejladsen og den davæ
rende forbindelse til Norge. Derved skulle 
netop denne borg være garnison for kongens 
private »lid«, »en afløser for lidt ældre bal- 
tisk-russiske togter og en art forløber for de 
lidt senere Englandstogter;« -  i betragtning af 
at man ikke en gang ved om denne borg blev 
færdigbygget, forekommer det dristigt at til
lægge Aggersborg specielle opgaver i en tid, 
da kongemagten måtte værge sig mod landets 
indvånere.

Ved det fjerde vikingesymposium i Odense 
1985 var der heller ingen sammenhæng mel
lem de tre foredrag, så interessante og »tvær
faglige« de iøvrigt var. Når Gert Krautzer 
skrev om »Die Meerweiber« var både filologi 
og religionshistorie involveret, for såvidt som 
den rige nordiske havfruetradition har klare 
forudsætninger i den tidligt middelalderlige 
»Physiologus«. Dette værk har tydelige mo
ralske tendenser, men havfruemotivet udvik
ler sig selvstændigt i pikante detaljer. Der
imod var R. I. Pages foredrag om »Runic 
links across the North Sea« rent filologisk, 
men særdeles nyttigt for vikingetidsforsknin
gen. Endelig tog Tore S. Nyberg sig af »Nor
diske territorialinddelinger«. Det påstås vel 
ikke at disse institutioner alle går tilbage til
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vikingetiden bortset fra syssel-inddelingen, 
der sættes i forbindelse med Jelling-dynastiet 
-  hvor efter min mening herredsinddelingen, 
der anses for yngre end sysler snarere hører 
hjemme, men at overordnede inddelinger pe
ger på en eller anden form for centralmagt 
kan ikke nægtes. Det ville være spændende, 
men måske nok hasarderet at søge bag om 
vikingetiden. Den boinddeling, der kan spo
res i Nordjylland, med klare paralleller til 
Sverige må være ældre end syslerne. En tre
deling, som foreslået af Nyberg, markeret af 
landsbyer med navnet Husby, af trelleborge 
og sysselinddeling, kræver bedre datering 
og identificering end der foreløbig er for 
hånden.

Til gengæld må det siges at foredragene fra 
vikingesymposiet i Aarhus 1986, så forskellige 
de end er, klart holder sig til vikingetiden, ja, 
i Stig Jensens »Det ældste Ribe -  og vikingeti
dens begyndelse« netop tager periodeaf
grænsningen op. Hvor man før i tiden lod 
vikingetiden begynde med nordboers angreb 
på England i slutningen af det 8. årh. og helst 
ville sætte grænsen mellem forhistorie og al
mindelig historie ved år 800, har Ribeud- 
gravningerne tvunget os 100 år tilbage. Både 
møntfundene, de såkaldte sceattas, og den- 
drokronologiske dateringer er sikre kendetegn 
på en urban bebyggelse fra begyndelsen af 
700-tallet. Stig Jensen gør rede for forløbet, 
der længe kun omfattede den tidligste tid 
frem til ca. 760 men nu efter nye fund af både 
bebyggelse- og grave sikrer en ubrudt konti
nuitet fra bygrundlæggelsen og efter en flyt
ning til syd for Ribe å-delta ca. 1100 frem til 
det nutidige Ribe. I parantes bemærket kan 
man undre sig over, at arkæologerne stadig 
skelner mellem det før-vikingetids og vikinge
tids Ribe. Forklaringen må vel søges dels i 
troskab over for etablerede tidsgrænser, dels i 
opfattelsen af vikingebegrebet.

Man skulle tro at Peter Sawyer slet ikke 
havde lagt mærke til den nævnte ændring i 
periodeafgrænsningen at dømme efter hans 
bidrag til symposiet: »The Christianisation of 
Scandinavia«. Det ville være uretfærdigt i be
tragtning af at han allerede da må have været 
i gang med sit bind af Gyldendal og Politi
kens Danmarks historie, hvor han netop lader

vikingetiden omfatte tiden fra 700 til 1050.9 
Men i den herværende forbindelse er han ude 
i et andet ærinde. På grundlag af det gammel
kendte materiale, Ansgars levned og Adam af 
Bremen har han fæstnet sig ved de mange 
tegn på hedenskabets overlevelse: det var en 
langsom proces at kristne Norden, det var 
ikke gjort med at Harald Blåtand erklærede 
at nu var danerne kristnede. Det er ganske 
givet en sund indstilling, men den kan også 
virke den anden vej: hedenskabet forudsætter 
kristendommen, for nu at udtrykke det para
doksalt. Man kan ikke, som det så ofte er 
gjort, operere med at Ansgars budskab faldt 
på stengrund. Thorshamre og Thor-indskrif- 
ter på runesten fra 9.-11.årh. tyder på en 
religionsmodsætning i hele vikingetiden.

Også det tredje foredrag er et forsøg på at 
vriste ny viden af kendt materiale, nemlig 
runestenene. Birgit Sawyer forsøger i »Vad 
sager runinskrifterna om arv och agande?« at 
bruge de lakoniske indskrifter til at fortælle 
noget om ejendomsforhold. Et par indskrifter 
taler direkte om overdragelse af gods, eventu
elt i form af arv. Hvad der særlig har fanget 
foredragsholderen er de indskrifter, der om
taler kvinder. På grundlag af slægtskabsfor
holdene udkaster hun en teori om kvindelig 
arvefølge, der ikke uden videre kan afvises. 
Hvor meget der tilkom kvinderne og hvordan 
forholdet mellem de på stenen nævnte parter 
og de slægter man iøvrigt må anse som arve
berettigede kan ikke sluttes af de kortfattede 
tekster. Men selvom man tøver med at anse 
runeindskrifter i almindelighed som arvedo- 
kumenter på det her foreliggende grundlag, 
er det ganske klart, at der er muligheder i 
Birgit Sawyers måde at udnytte materialet -  
blandt andet føler man sig overbevist om at 
centralmagtens indblanding i formueoverdra
gelsen (bøder, testamenter og konfiskationer) 
i sen vikingetid og i middelalderen måtte 
støde sammen med odelen, slægtens hævdelse 
af gamle rettigheder og kunne være baggrun
den for, at man i runer på sten gjorde rede på 
slægtskabet.

I det sjette vikingesymposium i Køben-

9. Peter Sawyer: Da Danmark blev Danmark.
Danmarks historie III, 1988.
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havn i 1987 er der bortset fra en kort med
delelse om de spændende fund i Lejre to fore
drag, der inddrager to norrøne bebyggelser, 
der hidtil ikke, hverken i forbindelse med 
disse vikingesymposier eller i anden dansk 
sammenhæng har været genstand for synder
lig opmærksomhed, nemlig Færøerne og 
Shetland. Ifølge det første: »Landnamet på 
Færøerne« af Simun V. Arge tyder nye fund 
på, at den første stabile bebyggelse på øerne 
er sket i 900-tallet. Eventuelle irske ophold 
synes ikke at have været langvarige eller sær
lig omfattende -  de irske genstande kan end
og være medført af skandinaver, der efter de 
islandske forhold at dømme ofte først prøvede 
deres lykke på de britiske øer. Da nordbo
erne, vel fortrinsvis nordmænd, slog sig ned, 
kombinerede de norske med færøske livsfor
hold, præget af mangelen på træ og rigdom
men på fisk, fugle og græs til får.

På Shetland er der derimod klare spor af 
ældre bebyggelse, før vikingerne kom, at 
dømme efter Lindsay J. Macgregors foredrag. 
»Norse Settlement in Shetland: A case 
study«. De topografiske forhold har bestemt 
hvor, der er godt at bo. Men nordboerne 
udvidede den ældste bebyggelse med mere 
udsatte bopladser hvorfra der kunne drives 
havfiskeri. De overvågende tårne, »brochs« 
fra piktisk tid kan stadig ses, men den dertil 
hørende bosættelse må være dækket af den 
norrøne, ligesom man tænker sig, at piktiske 
agerbrug er overtaget af nordmændene. Det 
afgørende argument for denne opfattelse er 
stednavnematerialet, der næsten udeluk
kende er vestnordisk. Det næste vikingesym
posium Odense 1988 fortsatte linien fra det 
forrige: efter en generel rapport om konge
magt i Danmark blev nye geografiske om
råder lagt under lup: Nordnorge og Irland.

Olaf Olsen femdrager hovedelementerne i 
kongedømmet i vikingetiden: mange personer 
blev omtalt som konger uden at være herrer 
over mere end det skib de styrede, som det er 
sagt af Peter Sawyer. De konger, der havde 
fremtiden for sig, måtte også have et terri
torium at råde over og man tillagde dem ev
ner som religiøse ledere og beskyttere af deres 
folk. Dertil støttede han sig på sin livvagt o g - 
hvornår det så end begyndte -  på muligheden

for at udskrive mænd til større militære ud
gaver. Før det kom så vidt, har man muligvis 
haft småkonger i dele af landet, men allerede i 
begyndelsen af vikingetiden viser Danevirke 
og sandsynligvis Ribe, at der i den sydvestlige 
del af Danmark har eksisteret en magt, der 
overgik de andre. Kanhavekanalen på Samsø 
og skibsbyggeriet peger på herredømmet over 
de danske farvande som det egentlige grund
lag for den ældste danske kongemagt. Her
imod må det anføres at sørøveriet, der må 
være et tegn på et svagt herredømme over 
farvandene, var en plage som både Rimbert 
og Adam af Bremen stønner over. Også den 
ældste søret hævder, at skibe først kunne 
regne med kongelig beskyttelse -  som man 
betalte for -  når man var kommet i havn i 
byerne. Spørgsmålet er om man ikke i højere 
grad end det hidtil er gjort skal operere med 
en primitiv form for feudalisme, hvor særlige 
muligheder for magtudøvelse befæstede et dy
nasti i forhold til de andre.

I Nordnorge helt oppe i Hålogaland kaldte 
Ottar sig over for den engelske kong Alfred 
som den norske høvding der boede nordligst 
med samer og bjarmer -  hvis sprog ligner 
hinanden som naboer. Olav Sverre Johansen 
er arkæolog og har foretaget udgravning på 
disse kanter. Koordineringen af fundene og 
den ganske fyldige rejseberetning Ottar har 
givet kaster et fascinerende lys over et vikin- 
geliv, der måske også giver en begrundelse for 
vikingernes færden i udlandet: Ottar oppe
bærer lokale varer, f.eks. hvalrostand og 
mange slags skind fra nomaderne i Finmar
ken, som han havde underlagt sig. Ifølge den 
berømte rejseskildring har hans »handel« 
mere haft karakter af en gaveudveksling. Selv 
sad Ottar på sin gård, som Johansen har søgt 
at identificere med de større bebyggelsesto
mer i området.

Den sidste artikel i dette hefte om vikin
gerne i Dublin, inddrager et helt nyt aspekt i 
vikingestudierne, nemlig de vanskeligheder 
ikke mindst arkæologiske udgravninger i be
byggede områder står over for. En kort be
skrivelse af lokale kræfters samarbejde for at 
skaffe så megen viden som muligt og bevare 
de materielle resultater i kamp mod bystyre 
og økonomiske interesser er ikke alene en suc-
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ceshistorie, men også en påmindelse om til
fældighedernes spil i arkæologisk og historisk 
forskning.

De to sidste hefter med vikingesymposier er 
helliget bestemte områder: det ottende be
handler vikinger i Rusland, det niende Sles- 
vig-Holsten.

Man mærker med det samme at Knud Jor
dals bidrag »Vikingetiden i moderne sovjetisk 
forskning« er blevet til i en forvandlingspe
riode. Der gøres et forsøg på at dele sol og 
vind lige i forholdet mellem skandinavisk og 
slavisk indflydelse, det vil sige at nordboernes 
tilstedeværelse anerkendes, materielt som 
»ideologisk«, men med en stadig understreg
ning af at »Rus« -  navnets etymologi er ikke 
forklaret -  eksisterede før den skandinaviske 
indflydelse satte ind, byer var grundlagt og 
tidlige typer af statsdannelse forekom. Resul
tatet udtrykkes meget præcist: Vilhelm 
Thomsens »Det russiske riges grundlæggelse 
ved nordboerne« er forældet og afløst af en 
»objektiv antinormanisme«! At Thomsens 
berømte bog ikke havde helt så omfattende 
indholdsbetydning som titlen antyder, beret
tiger ikke til pure at afvise den, og at bruge 
betegnelser hvori ordet »anti« indgår kan al
drig være objektivt. Imidlertid har Jordal et 
andet forslag at byde på: han taler om at se 
hele området syd og øst for Østersøen for Det 
baltiske kulturelle økonomiske fællesskab i 
8.-10.årh. -  et vikingetids Comecon! -  hvis 
forhold til Skandinavien skal belyses. Til sidst 
opstiller Knud Jordal en tidstavle, en periodi
sering, væsentlig på grundlag af de skriftelige 
kilder som ingen kan have noget imod -  bort
set fra at det baltiske i praksis er erstattet med 
russisk.

Det er naturligvis vigtigt at fa at vide, hvor
dan man i hvert fald for fa år siden så på det 
gamle nomanist-problem i Sovjetunionen, 
men bortset fra det historiografiske er der 
mere at hente i Gunnar Svanes »Vikingeti
dens nordiske låneord i russisk«, dels fordi 
ikke-russisk kyndige er overraskede over 
bredden af den skandinaviske påvirkning, der 
udover den sociale terminologi som Rahbek 
Schmidt påviste omfatter personnavne, sted
navne -  bl.a. ordet rus der »anskues som et 
sekundært nordisk lån med østersøfinsk mel

lemled« -  ord for handel, søfart og fra husind
retningen. På den anden side har Svane ikke 
medtaget russiske låneord til nordisk; det er 
der eksempler på i Jordals artikel.

Forudsætningen for enhver kontakt mellem 
skandinaver og russere var først og fremmest 
sejlads på floderne. Ole Crumlin-Pedersen 
har i »Vikingernes »søvej« til Byzans« ved 
hjælp af flodsejladser rundt omkring i verden 
betonet værdien af lette både, der kunne 
bæres på vanskelige steder, blandt andet 
Dnjeprs berømte strømhvivler. Han fremhæ
ver den udspændte stammebåd som ideel til 
formålet. Den kendes i Sverige under navnet 
»esping« (fordi aspestammer har leveret ma
teriale til den) og netop af den bådtype er der 
fundet stykker i et voldanlæg fra 1044 i Nov
gorod! Crumlin-Pedersen nævner andre ty
per, der har været brugt i Rusland hvoraf 
nogle sandsynligvis er nordiske, medens 
»espingens« oprindelige hjemland ikke kan 
afgøres. -  Endelig har Annette Lerche Trolle 
redegjort for de nye udgravninger ved Starajo 
Ladoga og på en ø i sumpene ved Novgorod. 
Dermed synes sagaernes Holmgård at være 
kommet for dagens lys og en meget vigtig brik 
i vikingernes historie i Østerled at være faldet 
på plads.

Det sidst udgivne hefte af de tværfaglige 
vikingesymposier er fra 1990. Det behandler 
et område, der aldrig har været ude af vikin- 
geforskningens opmærksomhed. Her har tre 
arkæologer, to historikere, en palæobotaniker 
og en stednavneforsker undersøgt bosættelsen 
i den østlige del af Slesvig-Holsten og be
kræftet de kendte vikingeforekomster, først og 
fremmest Danevirkes og Hedebys afgørende 
betydning for områdets historie. På disse kan
ter finder man tanken om en udvandring til 
Britannien bekræftet og derved en baggrund 
for nyopdyrkning af jordene, nygrundlæg
gelse af landsbyer og etableringen af en inter
national handelsrute; Hedeby grundlægges af 
en dansk konge, der udøver magt over større 
og større dele af Danmark med egnen mellem 
Slien og Ejderen som udgangspunkt. Med 
Henning Unverhaus artikel, der samler de 
øvrige bidrag i heftet, er der lagt op til en 
diskussion af i hvor høj grad velkendte, skrift
lige vidnesbyrd kan forenes med de arkæolo-
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giske landvindinger til en ny syntese om, 
hvad der skete i de sidste århundreder før 
årtusindskiftet.

Konklusion
De ni tværfaglige vikingesymposier er i maj i 
år fulgt af et tiende hvis publikation vi kan 
vente til næste år. Som Kieler-heftet viste, 
lader det sig gøre ikke alene at samle artikler 
fra forskellige fag men også at samle dem i en 
historisk slutning. Det har hidtil manglet, 
idet den eneste form for samling er velkom
sten til hvert enkelt symposium, der er aftrykt 
som forord i hefterne. De består væsentligt i 
en kort redegørelse for heftets indhold, even

tuelt dets forudsætninger. Men den upreten- 
siøse fremtræden er ikke bare en dyd. Hvad 
man stadigvæk kunne ønske, er en opsamling 
af det fornyende i hvert symposium: har det 
været muligt at få fagene til at belyse hinan
den? Som historiker savner man især overvej
elser af de forskellige elementers sammen
hæng og dynamikken i forløbet.

Uden at forklejne hverken de enkelte sym
posier eller de enkelte indlæg kunne man øn
ske at disse endages-seminarer med fa indlæg 
og en diskussion, der ikke meddeles eftertiden, 
blev benyttet til at påvise det nye i dagens 
debat, at tværfagligheden har betydet ny vi
den, der kunne inddrages i kommende møder 
-  eller for at sige det konkret: vikingerne æn
drede sig i tiden fra det 8. til det 1 l.årh.
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Hikuin 1-17. Forlaget Hikuin. Højbjerg 1974— 
1990.

Hikuin er et tidsskrift, som det altid er en glæde at 
få i hånden. Fra starten i 1974 har det været præ
get af smukt boghåndværk. Hvert bind har sin 
egen komposition i form af elegante borter af små 
vignetter, alt naturligvis med relation til indholdet. 
Og indholdet kan altid måle sig med indpaknin
gen. Hikuin, som har til huse på Moesgård, ud
gives af arkæologen Jens Vellev. Emnekredsen om
fatter først og fremmest arkæologi (forhistorie og 
middelalder), men der gives også plads for af
stikkere til andre hjørner af kulturhistorien, hvis 
bidraget ellers falder inden for det enkelte binds 
emnekreds. Der findes nemlig tre slags Hikuiner, 
som veksler mellem hinanden. Først er der dem, 
hvor redaktionen har samlet bidrag til belysning af 
et udvalgt emne, siden er der symposieberetninger, 
og endelig er det blevet til en stribe af festskrifter -  
senest til rigsantikvar Olaf Olsen i 1988. I reglen 
udkommer der et bind om året. I 1990 er det dog 
blevet til to.

Hikuin 16 har handel og udveksling i Danmarks 
oldtid som tema. De gamle arkæologer ville med 
baggrund i deres egen samtids økonomi blot have 
talt om handel, men fra midten af vort århundrede 
har det stået klart, at oldtidens distribuering af 
varer over længere afstande snarere skulle ses i en 
sociologisk sammenhæng (gavegivning etc.). Efter 
en indledende artikel af Marie Louise Stig Søren
sen om de teoretiske aspekter omkring begreberne 
handel og udveksling følger seks artikler om ud
valgte emner fra mesolitikum til vikingetid. Her
ved kommer man hele spektret igennem fra de 
ældre perioders gaveudveksling til fremkomsten af 
den såkaldte aftalehandel i romersk jernalder. Helt 
rørende er Peter Vang Petersens beretning om 
Kongemose- og Ertebølletidens storvildtjægere på 
de danske øer, der efter storvildtets forsvinden i 
stedet har måttet skaffe sig de eftertragtede våben 
og smykker af urokse, elg etc. gennem gaveudveks
ling. Rækken afsluttes af Stig Jensens artikel om 
handel med dagligvarer i vikingetiden. Emnet be
lyses med udgangspunkt i det righoldige fundma
teriale fra Ribe og omegn. Med vikingetidens be
gyndelse sker der et skift i fjernhandelen. Nu gæl
der det ikke mere alene luksusvarer, men tillige -  
og i stigende grad -  basisvarer. Her fremlægges 
forekomsten af fire oldsagsgrupper : Kværnsten af 
basaltlava, hvæssesten, klæbersten og Pingsdorf
keramik. Disse importsager forekommer i betrag
telige mængder ikke blot i Ribe, men også i de 
omkringliggende landbebyggelser, og viser at dis

tributionen rakte langt uden for bycentrene. Det 
har altid været et problem for arkæologien at be
dømme, hvad de handlende medbragte af sådanne 
vigtige forbrugsvarer, som kun vanskeligt lader sig 
påvise arkæologisk: Fødevarer og trælle. Ad bag
vejen finder man måske et svar, når handelens veje 
og fremtoninger bliver bedre udforsket.

Bindet rundes af med en kulturhistorisk perle: 
Birger Storgaards og Sven Thorsens artikel om 
den omstrejfende handelsmand Peder Rasmussen, 
der virkede som opkøber for Nationalmuseet gen
nem en menneskealder, fra 1898 til 1930. Hans 
virke var på kanten af loven, og en enkelt gang 
måtte han da også møde i retten, hvor han blev 
dømt for ulovlig handel med danefæ. Nationalmu
seets direktør Sophus Müller slog dog ikke hånden 
af ham af den grund. Dertil var Rasmussen (og 
hans kolleger) for vigtig en del af museumsappara- 
tet. Køb af oldsager var en vigtig vej til forøgelse af 
samlingerne -  ikke blot på Nationalmuseet, men 
også på de fremspirende lokalmuseer. Her er virke
lig stof til eftertanke for enhver museumsmand, der 
i sine samlinger har indkøbte oldsager. Er pro
veniensen den korrekte, eller har handelsmanden 
tilpasset fundoplysningerne for at gøre materialet 
salgbart?

Hikuin 17 er et af de bind, der giver plads til en 
symposieberetning. I dette tilfælde drejer det sig 
om indlæggene på det 3. nordiske møde for kirke
arkæologer, som afholdtes i Abo 1987. De 21 bi
drag omhandler et bredt spektrum af emner fra 
Danmark, Norge, Sverige og Finland. Kirkearkæo
logi kan lyde meget specialiseret, men resultaterne 
har ofte konsekvenser langt udover det snævert 
kirkehistoriske. Jørgen Steen Jensen skriver såle
des om middelalderlige mønters omløbstid ud fra 
møntfund i kirkegulvene, Keld Grinder-Hansen 
om de såkaldte dødemønter i gravene, en ganske 
livskraftig skik som kendes fra romersk jernalder til 
op i 1700-tallet, og endelig kan man nævne et 
bidrag af Jakob Kieffer-Olsen om middelalderens 
gravskik i Danmark. På mærkelig vis har dette 
centrale arkæologiske emne været stedmoderligt 
behandlet hvad middelalderen angår. Således ved 
vi gennemgående bedre besked for de forhistoriske 
perioders vedkommende, men denne mangel er 
blandt andre artiklens forfatter i færd med at rette 
op på.

Kirkerne og kirkegårdene er jo en i særlig grad 
velbevaret gruppe af arkæologiske objekter. Kir
kerne er da også velundersøgte, men der er endnu 
meget at komme efter, når lejligheden byder sig, 
som den for eksempel gjorde det i Gundsømagle 
kirke ved Roskilde Fjord i 1987. Altertavlen 
brændte, og kirken blev alvorligt sodskadet. Tabet
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af altertavlen var smerteligt, men dog ikke mere 
end, at det lod sig opveje af den helhedsunder
søgelse af kirkebygningen, som den omfattende re
staurering lagde op til. Fremragende kalkmalerier 
fra o. 1100 blev fremdraget, og tagværket lod sig 
dendrokronologisk datere til samme tid. Da der 
tillige blev udført undersøgelser i gulvet, kunne det 
lade sig gøre at rekonstruere kirkens oprindelige 
indretning i usædvanligt omfang. Artiklens for
fatter er en af vore fremmeste inden for kirkegul
vets specielle arkæologi: Birgit Als Hansen.

Det lader sig ikke gøre at omtale alle bidrag. 
Man må selv give sig til at læse. Hikuin indtager 
en central plads i skaren af danske kulturhistoriske 
tidsskrifter. På smukkeste vis lever det op til den 
danske tradition, at historie og arkæologi lader sig 
formidle bredt, så det både appellerer til fagman
den og den læge interesserede. For den lokalhisto
risk interesserede lønner det sig således at holde 
øje med bøgerne fra Moesgård. Mange vigtige un
dersøgelser får her deres publicering. Man glæder 
sig herefter til bind 18, som vil omhandle renæs
sancens arkæologi, et vigtigt og spændende hjørne 
af arkæologien, som dog kun i ringe omfang findes 
beskrevet på tryk.

Michael Andersen

Peder Hansen Resen: ATLAS DANICUS. Møn. 
Facsimile a f håndskriftet Uldall 186 fol. III pag. 
2-121 med oversættelser og kommentarer på dansk og 
tysk (Lateinisch-Dänish-Deutsch) ved Henrik 
Hertig. Odense Universitetsforlag 1990. 111. 
305 s. 298 kr.

Peder Hansen Resen (1625-88) blev både præsi
dent (overborgmester), i København, professor i 
jura og indtog mange andre vigtige poster ved 
opbygningen af enevældens forvaltning. Hans stør
ste projekt var dog ubetinget en storslået beskri
velse på latin af alle egne i Danmark baseret på 
indberetninger fra især præsterne men suppleret 
med egne studier og iagttagelser. Værket var 
egentlig trykklart ved hans død, men af økonomi
ske grunde blev det ikke udgivet, størstedelen 
brændte i 1728, og først i dette århundrede har 
man i varierende form udgivet dele af Resens Atlas 
(Bornholm, Sydsjælland, Arhus og Ribe stifter, 
Fyn, Lolland-Falster og Grønland).

Nu er også bindet om Møn kommet i en særlig 
fornem udgave. Den latinske håndskrift er gen
givet i faksimile, og den er endvidere oversat af 
rektor Henrik Hertig til såvel dansk som tysk og 
forsynet med et stort noteapparat ligeledes på så
vel dansk som tysk.

Det er dog kun en mindre del af bogen, der 
egentlig skyldes Peder Hansen Resen, nemlig det 
indledende afsnit s. 3-50, der på grund af den

latinske navnelighed (Mona) både handler om øen 
Anglesey, som Resen forveksler med Isle of Man 
begge i Det irske Hav og det rigtige Møn. Resen 
skildrer Møns historie ud fra flittige ekserpter af 
Saxo og Huitfeldt og afskriver en lang række diplo
mer vedr. kongelige privilegier for Stege. De 
dansk-sprogede breve gengiver Huitfeldt på dansk, 
og lidt underligt har udgiveren valgt af »over
sætte« disse til moderne dansk (og tysk).

Resten af bogen optages af en særdeles vidtløftig 
beskrivelse af Møns herligheder forfattet af sogne
præst i Stege og provst over Møn: Hans Jensen 
Viborg. En stor del af hans tekst synes at være 
prædikener, som han har udøst over de syndige 
mønboeres hoveder, men egentlige historiske eller 
topografiske informationer er ganske få. Mest in
teressant er egentlig en fortegnelse over planter på 
Møn udarbejdet af Niels Rasmussen Teilgaard, 
der var rektor for latinskolen i Stege og Hans Jen
sen Viborgs svigersøn.

Når denne pragtbog kan sælges for kun 298 kr., 
skyldes det rundhåndede tilskud fra mange fonde, 
og det er naturligvis glædeligt at noget sådant kan 
lade sig gøre i en tid, hvor man ellers skal økono
misere stærkt med ressourcerne såvel de finansielle 
som arbejdskraften.

Det må i den anledning være anmelderen tilladt 
at optræde som Jeronimus og spørge, hvad er 
egentlig målgruppen for en sådan publikation? 
Hvis det er de latinske filologer, som bogen hen
vender sig til, så må det beklageligvis bemærkes, at 
faksimile-gengivelsen af den latinske tekst mange 
steder er så utydelig, at virkelige specialister allige
vel må ty til manuskriptet på Det kgl. bibliotek. 
Hvis bogen tager sigte på læsere, der er inter
esserede i Møns historie og topografi, så er jeg 
bange for, at disse bliver skuffede. Der er faktisk 
intet i bogen, som man ikke har bedre kendskab til i 
andre publikationer.

Til gengæld vil der nok blandt de mange tyske 
turister på Møn være en vis efterspørgsel efter 
bogen. Denne ' kundekreds søger med rette på 
Møns Museum og i boghandlen tysksproget lit
teratur om Møns historie, og da der i realiteten 
intet findes, vil Resen nok kunne sælges til disse, 
men mon ikke de fleste af disse købere også vil 
blive skuffede?.

Naturligvis har denne fine udgave af Resen stor 
interesse for studier i 1600-tallets ånds- og viden
skabshistorie, så anmelderens Jeronimus-rolle 
hænger selvfølgelig sammen med, at der er et me
get udtalt behov for en moderne Møns historie 
skrevet på et videnskabeligt grundlag til afløsning 
af Frede Bojsens A f Møns Historie, der udkom i 
årene 1905-26. Der har imidlertid hverken kunnet 
skaffes ressourcer til en sådan endsige til en revi
deret udgave af Bojsens værk, men man kan jo 
håbe, af den ved Resen-udgaven demonstrerede 
interesse for Møns historie kan virke stimulerende 
for sådanne aktiviteter.

Karl-Erik Frandsen
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Aage Mensing-Kristensen: Johannes Mejers 
kort over Sorøegnen. Med en efterskrift af Ib 
Rønne Kejlbo. Udgivet af Sorø lokalhistori
ske Selskab. 1990. Redaktion: Lena Kristen
sen. Smudsomslag og kort bearbejdet af Egon 
Sloth Arentzen. 111. 193 s. 230 kr. (Bestilles 
hos: Lena Kristensen, Akademigrunden 10, 
4180 Sorø).

Johannes Mejer (1606-74) var den første danske 
kartograf, der på et videnskabligt grundlag foretog 
topografiske opmålinger. Størstedelen af de beva
rede kort blev udgivet af N. E. Nørlund: »Johannes 
Mejers Kort over det danske Rige« I-III, 1942. Hans 
enkeltopgave var en kortlægning af landsbyerne i 
Åbenrå amt i målestokken 1: 12.500, der blev ud
ført i årene 1639-41, men også meget betydnings
fuld var kortene over Slesvig og Holsten, der blev 
stukket i kobber og udgivet af Danckwerth i 1652.

I perioden mellem 1640 og 1670 arbejdede Jo
hannes Mejer som kongelig mathematicus med 
kortlægningsopgaver på øerne, såvel mere gene
relle oversigtskort som detailkort baseret på op
målinger. Medens hans breddemålinger var over
raskende gode, havde han store vanskeligheder 
med at bestemme længdepositionerne. Afstanden 
mellem punkterne i terrænet fastslog han dels ved 
direkte målinger med målestang og dels ved må
lingen af vinkler til kirketårne eller andre større 
genstande i terrænet. Men det allermeste blev kla
ret ved visuel bedømmelse af afstanden til mar
kante træk i landskabet.

Tidligere overkartograf ved Geodætisk Institut, 
Aage Mensing-Kristensen (f. 1905), har igennem 
mange år arbejdet på en analyse af Johannes Me
jers kort over Sorøegnen med henblik på såvel en 
katografisk vurdering afkortene som en tolkning af 
disses historiske kildeværdi.

Resultatet er blevet en meget flot illustreret bog, 
der indgående fortæller om Johannes Mejers op
målingsteknik. Bogens mest interessante hovedaf
snit er en rekonstruktion af de målestationer, som 
Johannes Mejer må have brugt i sit arbejde. Aage 
Mensing-Kristensen foretager en detaljeret gen
nemgang af, hvordan Mejer tilsyneladende har ud
ført kortlægningen, og han når på side 118 til den 
lidt triste konklusion: »at Sorøkortet ikke uden 
videre kan bruges som illustration af Sorøegnen på 
den tid«, simpelthen fordi kortene er fyldt med fejl, 
såvel med hensyn til måling af afstandene som ved 
fejlplacering af navne m.v. Dette vises særdeles 
illustrativt på tre kort placeret bag i bogen, hvor 
det ene er forfatterens »grove korrektioner« til Me
jers data, det andet er et forsøg på en karotgrafisk 
»rekonstruktion« af, hvordan Sorøegnen burde 
have været tegnet af Johannes Mejer, og endelig er 
det tredje kort Mejers originalkort.

Mensing-Kristensen lader sig dog ikke slå ud, 
men undersøger på siderne 129-82 meget detal

jeret Johannes Mejers oplysninger om kongevejen 
fra Ringsted til Antvorskov sammenholdt med Vi
denskabernes Selskabs kort og de original matri
kelkort. Resultaterne af undersøgelsen (s. 181-82) 
er ikke helt entydige, og i betragtning af den store 
usikkerhed der ellers utvetydigt gør sig gældende 
ved benyttelsen af Johannes Mejers kort, kan man 
nok rejse spørgsmålet, om undersøgelsen har været 
umagen værd.

De fleste af bogens kort er gengivet skarpt og 
fint, og læseren far et godt indtryk af 1600-tallets 
kartografiske teknik. Derfor må man nok sige, at 
bogen først og fremmest har videnskabshistorisk 
interesse, idet det store og omhyggelige arbejde 
med al tydelighed har vist, at Johannes Mejers 
kort er aldeles uanvendelige til historiske under
søgelser.

Karl-Erik Frandsen

Jens Holmgaard: Alt på sin rette plads. Afhand
linger om konjunkturer, statsfinanser og reformer i 
Danmark i 1700-tallet. Udgiverselskabet ved 
Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg 1990. 
330 s. ill. 335 kr.

Den 29. september 1990 fyldte fhv. landsarkivar 
Jens Holmgaard 70 år. Ved denne lejlighed ud
sendte Udgiverselskabet ved Landsarkivet for 
Nørrejylland en samling af hans afhandlinger om 
konjunkturer, statsfinanser og reformer i Danmark 
i 1700-tallet. Denne handling må betegnes som 
yderst forbrugervenlig. Afhandlingerne har alle 
været publiceret før, men i forskellige tidsskrifter 
og samlinger, hvorfor de har kunnet sammenlignes 
med spåner fra en høvlebænk; nu fremtræder de i 
en helhed, der gør det åbenbart, at her er tale om 
en kritisk forskning, der i flere tilfælde ryster ved 
gammelvante forestillinger om forholdene i det 18. 
århundrede. Udvalget af afhandlinger er foretaget 
af Jens Holmgaard selv, og han har valgt tolv, som 
for en stor del drejer sig om forholdene i landbru
get. Revideringen af vore forestillinger om land
boreformerne og landmilitsen blev for en stor del 
lanceret i forbindelse med stavnsbåndsjubilæet i 
1988, men det fremgik ikke altid tydeligt, at det var 

Jens Holmgaards forskning, der i mange tilfælde lå 
til grund for denne revidering. Artiklerne bringes 
kronologisk som de ligger i Jens Holmgaards for
fatterskab i perioden 1954—1988.

I artiklerne: De nordsjællandske landboreformer, 
Landboreformeme og Alt på sin rette plads redegøres for 
landbokomissionernes arbejde. Forfatteren frem
hæver her den ideologiske konflikt mellem finans
kollegiet, der ganske utilsløret argumenterer for 
reformerne af hensyn til kongens og statens fi
nanser, og rentekammeret, der i langt højere grad 
havde offentlighedens øjne på sig, og derfor i hen
hold til tidsånden lagde mere vægt på de bonde-
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venlige og humane motiver bag reformerne. Med 
tørre tal dokumenteres statens fordele af de refor
mer på krongodset, der blev gennemført i 1785 i 
Nordsjælland, og den succes som reformerne her 
var. Det er ikke Jens Holmgaards ærinde at for
kaste de tidligere forklaringer på drivkræfterne bag 
landboreformerne, og her tænkes først og fremmest 
på Edvard Holm, V. Falbe Hansen, Hans Jensen, 
F. Skrubbeltrang og Sigurd Jensen, men at sup
plere og modificere. Forfatteren er således ikke 
tilhænger af de forklaringer, der er fremkommet 
ved at lægge en bestemt samfundsteori over tid
ligere tiders empiriske forskning uden væsentligt 
bidrag af nyudforskning af kildegrundlaget. Ud fra 
opfattelsen af, at man for at forstå landborefor
merne, må kende konjunkturforløbet i løbet af 
1700-tallet, redegør Jens Holmgaard for land
brugskrisen i 1730’erne, og de foranstaltninger re
geringen og dens embedsmænd gjorde i den an
ledning, og som ifølge forfatteren viste, at der fak
tisk var tale om kompetente og realistiske stats
ledere. De stigende konjunkturer fra midten af 
1700-tallet medførte en intensivering af Hoved
gårdsdriften ved en stramning af hoveriet og 
stavnsbåndet. Da denne produktionsudvidelse 
havde nået sin grænse, måtte man erkende, at en 
yderligere produktionsudvidelse lå i bondejorden, 
der udgjorde 9/10 af den samlede landbrugsjord. 
Det var ønsket om produktionsudvidelse, der frem
mede - j a  nødvendiggjorde reformerne. Statsmagt, 
godsejere og bønder drog fordele af landborefor
merne. Taberne i bestræbelserne for at intensivere 
dyrkningen af bondejorden blev husmændene. 
Forfatteren nedtoner således de agrartekniske og 
socialpolitiske motiver bag landboreformerne uden 
dog at afvise, hvilken betydning de havde for be
grundelserne for deres gennemførelse. Forfatteren 
piller ved den nimbus der står om de kendte land
boreformatorer, især C.D. Reventlow, som til sta
dighed befandt sig i en konfliktsituation mellem 
hensynet til statens finanser og de ideologiske hen
syn som menneskerettighederne og den personlige 
frihed.

Ikke mindre en gyser er afhandlingen om En 
dansk handelsekspedition., hvor Jens Holmgaard reha
biliterer cargadør Severin Erichson, en rehabili
tering den stakkels mand ikke har så meget for
nøjelse af, eftersom den kommer henved 200 år for 
sent. Det er historien om et handelskompagni, Ka
nalkompagniet, dets totale fiasko, dets udygtige og 
uvederhæftige administration og historien om en 
ligeså uvederhæftig realisationskomission, samt 
det desværre alt for vellykkede forsøg på at finde en 
syndebuk, der kunne fritage kompagniadministra
tionen for ansvaret for fiaskoen.

I En jysk godsslagtning bruger forfatteren salget af 
Stårup gods i årene 1794—1804 som eksempel på en 
typisk jysk godsslagtning, som alle drog fordel af, 
godsejerne, staten samt bønderne. I forbindelse 
med salget blev godset udskiftet og udparcelleret. 
Teorien om, at der ved selvejersalget var tale om

en protest fra godsejernes side i mod regeringens 
reformpolitik afviser forfatteren med ordene: »Mig 
forekommer det lidt søgt, når en simpel økonomisk 
betragtning kan give en fuld acceptabel forklaring 
på salgene«, og han påviser, at godsslagtningerne 
fremmede såvel udskiftningen som selveje, der var 
hovedpunkterne i regeringens reformprogram.

Om landbrugskrisen i 1730’erne findes der et 
righoldigt arkivmateriale. I Baroniet Lindenborgs ti
ender, viser Jens Holmgaard, hvorledes denne krise 
afspejles i bortforpagtningen af de tiender som 
Lindenborgs besiddere ejede. Umiddelbart synes 
tabene ikke store, men tienderne var en detalje i 
det samlede billede, der viser en tendens. Sam
menlagt med tabene med forpagtningsafgiften på 
hovedgården og bøndernes landgilde mener for
fatteren, sikkert med rette, at de samlede tab har 
været betragtelige.

Baggrunden for kornprisstigningen i 1740 skyldes 
ikke, som hævdet, kun misvækst. Udbyttet af hø
sten var meget forskellig fra landsdel til landsdel, 
og mange steder var den slet ikke dårlig. For
klaringen til kornmangelen og prisstigningerne 
skyldtes ifølge Jens Holmgaard snarere de prisstig
ninger, der opstod i Europa som følge af krigene 
der, et forhold, der fristede de korneksporterende 
købmænd til at holde kornlagrene tilbage i for
ventning om stigende priser. Regeringens udfør
selsforbud skaffede ikke mere korn til de misvæk
stramte marginalområder og byerne, da korneks
portørerne blot afventede forbudets ophævelse.

Bogens længste artikel Brandevinspolitikken i Dan
mark 1757-1776 er et grundigt studie i 1700-tallets 
lovgivningsprocesser og centraladministration. 
Særlig interessant er gennemgangen af de motiver, 
der ligger bag brændevinslovgivningen. Konflik- 
ten/samspillet mellem statens/private interesser og 
omsorgen for almuens velfærd. Efter læsning af 
artiklen er man ikke i tvivl om, at 1700-tallets 
brændevinspolitik var lige så præget af en god 
portion hykleri, som den såkaldte alkoholpolitik er 
det i dag.

I tre mindre studier om landmilitsen og stavns
båndet Går den, så går den, Eksercitsen bag kirkerne 
efter gudstjenesten, og Er Stavnsbåndet indført 1733? sæt
ter forfatteren spørgsmålstegn ved flere af vore 
traditionelle forestillinger om landmilitsen, vor
nedskab og stavnsbånd.

Jens Holmgaards arbejder metodisk med en for
billedlig grundighed og selv om nogle af hans syns
punkter efter anmelderens mening kan diskuteres, 
så står Jens Holmgaard unægtelig meget stærk i 
sin argumentation. Han forholder sig kritisk til 
tidligere forskning uden at hovere eller latterlig
gøre. Han udviser tværtimod respekt for den, selv 
om han føler sig kaldet til at revidere nogle af 
konklusionerne og påviser, at der i mange tilfælde 
er sket en fejl- eller selvmodsigende fortolkning af 
kilderne. Forfatteren belærer læseren til at udvise 
den største forsigtighed, da han også kan påvise, at 
de primære kilder er behæftede med fejl og selv-
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modsigelser. Jens Holmgaards styrke ligger i, at 
han, der hvor han møder tilsyneladende selvmod
sigelser, spørger hvorfor?, og med en detektivs 
ildhu søger årsager og motiver. Den særdeles om
fattende bibliografi over Jens Holmgaards arbej
der, der bringes sidst i bogen, dokumenterer, at 
Jens Holmgaard er en særdeles flittig og engageret 
forsker, og man må håbe, at han også i sit otium vil 
bidrage til den historiske forskning med sine kriti
ske og lærerige analyser.

Karin Kryger

Anders Vægter Nielsen: Husmandene -  land
bosamfundets tabere? Et studie i fastehusmandenes 
vilkår på Erholm-Søndergaarde fra landboreformer 
til love 1770-1850. Udgivet af Landbohistorisk 
Selskab. Odense 1991. 142 s., ill. 80 kr.

At husmændene fik ringere kår i perioden fra land- 
boreformtiden til 1840rne, har der ikke været dis
kussion om. Diskussionen har gået på, om det 
skete i forbindelse med landboreformerne eller i 
slutningen af perioden. Hvis man tager udgangs
punktet i landboreformtidens lovgivning, er der 
ingen tvivl. Der skete da en væsentlig forringelse -  
husmændene blev glemt ved udskiftningen, livs
fæstet, hoverireguleringen og ophævelsen af tugtel
sesretten.

Men hvad betød det i praksis? Vi ved ikke meget 
om husmændene i tiden 1800-40. Forfatteren har 
undersøgt husmændene på godset Erholm-Sønder
gaarde på Vestfyn, et mindre til mellemstort gods 
beliggende midt i skovbygdsområdet; en velstå
ende egn rig på skove, moser og enge. Antallet af 
fæstehusmænd under godset lå omkring 60, og de 
fleste fik 4-6 tdr. land jord på landboreformtiden.

Undersøgelsen lægger vægt på de klassiske, 
kvantitative aspekter: fæste-, erhvervs-, bolig- og 
velstandsforhold. Fæstevilkårene var gode; en gen
nemsnitlig fæstetid på over 20 år, langt de fleste 
fæster afsluttedes med godvillig afståelse efterfulgt 
af en aftægt. Familiefæstet var det almindelige. 
Tidspunktet for forbedringerne varierede lidt, 
gerne mellem 1790 og 1810. På den anden side steg 
indfæstningen kraftigt, ligesom også pligtarbejdet 
øgedes kraftigt fra o. 1820.

Erhvervsmæssigt var der flere andre muligheder 
end dagleje, hvor lønnen ikke adskilte sig fra det 
sædvanlige i området. En del havde håndværk. 
Mange havde købt jord til -  således levede 9 af 
husmændene i 1845 af deres jord. Velstanden satte 
sig også spor i husdyrholdet, efter 1800 var det 
almindeligste to stk. kvæg på et brug.

Tilsvarende voksede bygningerne, og 2- og 3- 
længede ejendomme blev det helt dominerende ef
ter 1800. Til dels har udflytningen spillet ind. Der 
var allerede kakkelovne i over 40% af husene i 
1790.

Velstandsmæssigt skete et skifte o. 1790, hvor
efter de fleste skifter viste overskud. Både m.h.t. 
indbo (kakkelovne, kobberkar, egekister, slagure) 
og kontanter/udestående fordringer var mange 
velstående. Særligt steg velstanden op mod 1840. 
Men der var meget stor forskel i velstanden de 
enkelte husmænd imellem.

Konklusionen bliver, at der skete en forbedring 
af husmændenes forhold i forbindelse med land
boreformtiden. Væsentligst for denne var tildelin
gen afjord, ligesom også godsets interesse for hus
mændenes arbejdskraft spillede ind.

Bogen er et let omarbejdet speciale, og det bærer 
den selvfølgelig præg af. På tider kan det virke lidt 
tungt, til gengæld giver de meget udførlige og væ
sentlige overvejelser om de enkelte kilders udsagn 
den en pædagogisk værdi. Man skal måske passe 
en anelse på, hvor meget man kan bygge på arki
valierne fra før landboreformtiden -  indimellem 
kan der være et stort spring fra dem og til virkelig
heden.

Der er ingen tvivl om, at husmændene på godset 
generelt havde det godt efter udskiftningen. Ma
terialet antyder dog også flere steder, at de havde 
det godt forinden. Og forringelsen op mod 1840 
skete kun på enkelte områder, velstadsmæssigt var 
de sandelig godt med. Måske skete der snarere en 
stratifikation i denne tid. For husmænd er så 
mange slags, og fæstehusmændene var de bedste 
stillede, særligt med deres jordtilliggende. Forfat
teren er selv inde på, at de gode forhold ikke gjaldt 
lejehusmændene.

Et andet forbehold er, at det var en velstående 
egn, befolkningsmæssigt ikke under stort pres, og 
den var rig på andre resurser. I anden forbindelse 
har jeg tidligere gennemgået godsarkivet og blev 
også slået af de rige husmandsskifter. Blandt skif
terne var en del, som indholdt værktøj og lagre af 
produkter i forbindelse med forskelligt træarbejde. 
En del af velstanden kunne netop skyldes udnyt
telse af skovene.

Men skal derfor være forsigtig med at drage for 
generelle slutninger af dette materiale. Fæstehus
mændene under Erholm-Søndergaarde adskiller 
sig markant fra de lollandske og sjællandske hus
mænd, som nok har været dominerende i histori
kernes bevidsthed. Flere studier, både i andre hus
mandstyper og andre lokaliteter, skal til. Måtte 
dette udmærkede studie være en inspiration til 
disse.

Peter Korsgaard

Lisbeth Nielsen og Poul Porskær Poulsen, 
Kaltringer og skikkelige folk i Gødvad sogn og dets 
mennesker belyst gennem Herredsretten 1858-1890. 
168 s. illustreret. Pris kr. 100,-. Udg. af Land
bohistorisk Selskab 1991.
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I lokalsamfundene på landet har samspillet mel
lem mennesker traditionelt været reguleret af en 
række uudtalte spilleregler, som ikke desto mindre 
er en integreret del af de fastboendes sprog og 
erfaringsverden. Hverdagslivets spilleregler skal 
tjene til at undgå »definitive« konflikter. De skal 
forhindre, at naboer og sognefæller kommer med 
ærekrænkende udtalelser eller ryger i totterne på 
hinanden, så de ikke fremover kan være i stue 
sammen. Sognefolkene »glider af« på konflikterne, 
fordi de lever i et lukket samfund, hvor de er 
tvungne til også næste dag at omgås hinanden. 
Denne konfliktskyende adfærd i sprog og normer 
rækker langt tilbage i bondekulturen, og er vel 
først for alvor under opløsning efter 1960.

Men naturligvis kunne brud og konflikter ikke 
helt undgåes. Ærekrænkende udtalelser og brud på 
de gældende normer fandt sted, enten uforvarende 
eller fordi der skulle afprøves grænser for magt og 
indflydelse i sognet. Herom handler den glimrende 
bog Kæltringer og skikkelige folk i Gødvad sogn.

Forfatternes udgangspunkt er et kandidatstipen
dium, hvor de behandlede emnet Mennesker, 
mentalitet og kultur i et midtjysk bondesamfund, 
nærmere betegnet Gødvad sogn 1840 -  1940. I 
bogen er tidsperioden begrænset til årene 1858 - 
1890, og kildematerialet er primært en række sager 
fra herredsretten i Kjellerup. Ud fra dette spæn
dende materiale lykkes det forfatterne at fortælle 
ganske meget om magt, ære og personligt om
dømme i nærsamfundet, og dermed også om men
talitet og kultur i det danske bondesamfund i for
rige århundrede.

Bogen koncentreres om to hovedtemaer: Ære og 
omdømme, belyst ud fra injuriesager, hvor det for 
mænds vedkommende især drejer sig om beskyld
ninger for uhæderlighed og løgnagtighed, mens det 
for kvindernes vedkommende primært drejer sig 
om dyd og moral. Samt magt og prestige, belyst 
ved hjælp af anklager rettet mod sognefogeden og 
ud fra en sag mellem husmænd og gårdmænd om 
betaling af en græsningsafgift.

Mange af konflikterne, der vedrørte mænds ære 
og omdømme, verserede mellem ligemænd i det 
sociale hieraki. Injurierne omhandlede, at der i 
lokalsamfundet var sket krænkelser af det person
lige omdømme eller brud på gældende normer for 
anstændighed. Eksempelvis at Chresten Sørensen 
Væver kaldte en anden Gødvad-mand for en kæl
tring. Modparten havde overskredet en grænse for 
acceptabel adfærd i det indbyrdes forhold, og tin
gene skulle derfor sættes på plads. Herredskon
toret fungerede i sagen ofte blot som et redskab. 
Indsendelsen af klagen tjente tit alene som et helt 
nødvendigt dementi, der i sig selv stillede krænkel
sen i bero.

Retssager om kvinders ære er fåtallige. Forfat
terne har givetvis ret, når de forklarer det med, at 
samfundet i vid udstrækning havde bygget grænser 
omkring kvinden i form af et omdømme knyttet til 
dyd og seksualitet. Kvinder skulle værne om deres

omdømme, men det skulle ikke ske offentligt via 
herredsretten. At fa sin ærbarhed op i en offentlig 
diskussion i lokalsamfundets rygter og sladder var 
en betænkelig sag og kunne måske skade næsten 
lige så meget som at tie. Bogen bringer en sag om 
sypigen Christine, hvormed forfatterne på glim
rende vis redegør for problematikken. Derimod 
forekommer en grum beretning om fødsel i dølgs
mål i alt fald delvis at falde udenfor bogens hoved
sigte.

I en længerevarende konflikt mellem sognefolk 
og sognefoged Chresten Hansen sætter forfatterne 
fokus på magtforholdet i lokalsamfundet. Mange 
spændende aspekter belyses, men ud fra det kilde
materiale, der benyttes i bogen, virker det for læ
serne ikke helt overbevisende, når de ser sognefo
gedsagerne som et led i en magtkamp mellem det 
gamle sognecentrum, Gødvad by, og yngre selvbe
vidste gårdmænd i udflytterområdet Nørreskov. 
Magtkampen har givetvis været til stede, blot kan 
det retslige kildemateriale ikke stå alene til be
lysning af specielt dette.

Uanset denne lille indvending er det absolut 
værd at fremhæve det frugtbare i at belyse sogne
forhold på grundlag af herredsrettens materiale. 
Forfatternes hovedmål er ikke at påvise sandheden 
i de enkelte sager, men derimod at fa mere at vide 
om den lokale mentalitet og kultur. Det lykkes på 
en ganske inspirerende måde, og bogen kan kun 
tjene som et forbillede for andre, der arbejder med 
kulturhistorie og mentalitetshistorie. Som en eks
tra håndsrækning til videre studier afslutter de to 
forfattere bogen med en diskussion af historiske og 
antropologiske metoder i studiet af lokalsamfun
det.

Henning Ringgaard Lauridsen

Ole Degn: Fra den stråtækte til amtets største skole, 
Over lund skole i Viborg 1740-30. november -  1990. 
Udgivet af Overlund Skole. 96 s. ill. kr. 60.

Christian 6’s skoleanordning fra 1739/40 påbød, at 
der overalt i landet skulle oprettets skoler, hvor 
degnene kunne undervise i børnelærdom. I for
bindelse med loven var der ikke taget højde for 
finansieringen af skolen, og mange steder opfyldte 
man derfor ikke lovens krav. I Overlund ejede 
Charlotte Amalie Lange fra Asmild Kloster kirken 
og samtlige gårde i sognet. Hun tog kongens lov 
alvorligt, og som følge heraf skænkede hun et hus 
med jord i Overlund til degnebolig og skole. Gave
brevet er dateret 30. november 1740, og det er 
derfor blevet Overlund Skoles »dåbsattest«. 250 
års dagen i 1990 markeredes bl.a. med denne bog.

Forfatteren begynder med en redegørelse for 
baggrunden for skolens jubilæum og går derefter 
over til en generel gennemgang af periodens skole
love, tilsyn og økonomi, som kortfattet og klart
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fremlægges med gode eksempler på, hvad lovene 
betød i praksis for Ovcrlund Skole.

Skolens bygninger bestod i 1740 af to længer, 
hvoraf den ene var stald og den anden delt mellem 
lærerbolig og skolestue, men efter adskillige om- og 
tilbygninger var skolen i 1972 blevet amtets stør
ste. Denne bygningsmæssige udvikling følger Ole 
Degn minutiøst -  måske for minutiøst for de fleste 
læsere.

Skolens lærere var trofaste mod deres kald; i 
perioden fra 1805 til 1916 var der således kun 
ansat fire lærere på skolen, og det til trods for, at 
lærergerningen var ringe betalt. I 1845 døde lærer 
Laursen, og efter 40 års tjeneste på skolen var 
boets overskud så beskedent som 17 rdl. -  til sam
menligning kostede Laursens begravelse alene 30 
rdl.

Ud over at holde skole skulle læreren efter skole
loven i 1814 også være kirkesanger. En stor del af 
lærerlønnen bestod af naturalier, i form af land
brugsafgrøder ogjord, således at skolelæreren også 
var landbruger som de fleste af forældrene til hans 
elever.

Elevtallet i skolen voksede naturligvis også, ef
terhånden som skolen blev udvidet. I 1740rne var 
der i gennemsnit 61 elever i skolen, og det tal var i 
1980erne vokset til over 800. Mere overraskende er 
det nok, at klassekvotienterne ikke altid har været 
så høje, som beretninger om tidligere tiders skole
gang ofte lader ane; ganske vist viser Ole Degns 
undersøgelse, at klasserne generelt havde flere ele
ver tidligere i dette århundrede, men f.eks. i perio
den 1910-29 var der faktisk ikke flere børn i klas
serne end i vore dage. Med til billedet af de store 
klasser hører også, at forsømmelserne i tidligere 
tider var ganske omfattende, fordi forældrene be
høvede børnenes arbejdskraft, og dermed blev det 
faktiske antal elever i klasserne noget lavere.

I kapitlet, der omhandler skolebørnene, har for
fatteren valgt at bringe 10 helsides skole/klassebil- 
leder fra ca. 1900 til 1986 med navnene på hoved
parten af eleverne. Ideen med at vise skolebørn til 
forskellige tider er god, men den kunne nok være 
gennemført med lidt færre billeder.

Det sidste store kapitel i bogen har forfatteren 
kaldt »Skolegangen og undervisningen«. Heri be
handler han en lang række vidt forskellige emner 
såsom skolestuens indretning, frikvarterets lege, 
skolefag og skolebøger, aftenskolen osv.

Bogen afsluttes med en fortegnelse over samtlige 
lærere og ansatte på skolen fra 1740 til 1990 samt 
en omfattende litteraturliste, der bl.a. indeholder 
en fortegnelse over anvendte bøger ved skolen i 
perioden ca. 1814—1920.

Forfatteren har holdt meget stramt på den em
nemæssige opdeling, og især i bogens sidste halv
del bringer det læseren frem og tilbage mellem 
1740 og 1990 i så hurtig en rækkefølge, at det 
virker noget uoverskueligt. Illustrationerne under
streger dette generelle indtryk -  f.eks. på opslaget 
side 78-79. Til venstre ses et foto af skolens nye

edb-lokale, og på modstående side gengives et ud
snit af geografi bogen fra 1842!

Forfatteren har skrevet en bog med mange op
lysninger og tal, baseret på en omfattende gennem
gang af det relevante kildemateriale. Han har for
søgt at sætte forholdene ved Overlund Skole ind i 
en større sammenhæng, hvilket også i vid udstræk
ning er lykkedes. Bogen er et grundigt og gennem
arbejdet stykke lokalhistorie, som også kan læses 
med stort udbytte af skolehistorisk interesserede 
uden for Overlund.

Holger Dyrbye

Preben Mellbye-Hansen: De Danske Kronjuve
ler. Rosenborg 1990, 213 sider. Grafisk til
rettelæggelse Thora Fisker.

Tænk, hvis dronning Margrethe indlevered den 
lille fine sorte kuffert med kronjuvelerne til Arje 
Griegst og bad ham sammensætte et eller flere nye 
sæt smykker af de eksisterende juveler. Vi ville 
finde det forbløffende. Men den beretning, Preben 
Mellbye-Hansen giver os i sin bog om de danske 
kronjuveler, er beretningen om deres forvandling. 
Fra dronning Sophie Magdalene løfter dronnin
gens juveler ud af den personlige sfære ind i mo
narkiets, så de far samme status som kronregali- 
erne, til dronning Alexandrine standser forvand
lingsprocessen. Hun levede i en tid, hvor man satte 
ærbødighed mod fortiden og forgængerne lig med 
bevaring. Ja  allerede de to foregående dronninger 
nøjedes egentlig med beskedne tilføjelser oftest af 
historisk karakter til de fire store smykkesæt som 
dronning Caroline Amalie i 1840’erne havde ladet 
den tyske juveller C. M. Weishaupt fra Hanau 
udføre i den stil Napoleons hof havde gjort efter
tragtet i Europa. For Caroline Amalie og hendes 
forgængere var kronjuvelerne ikke ensbetydende 
med de eksisterende smykker, men med de eksi
sterende ædelstene. Det var deres strålekraft, det 
var dem der som herskerinsignier skulle følge kro
nen fremfor personen, ikke deres indfatning. 
Denne kunne følge moden og den personlige smag. 
Men sådan er det ikke længere i en tid, der tvivler 
på sin kvalitet. På den måde gik det til, at de 
danske kronjuveler »stivnede« i de fire sæt Chri
stian 8.s dronning lod fremstille. Det var dronning 
Lovisa, der samlede disse i det transportale skrin, 
hvor hvert smykke har sin tilmålte plads, og hvor 
foranderligheden består i, at de kan skifte opholds
ted fra skatkammeret på Rosenborg til den til en
hver tid regerende dronning, hvilket nu sker lejlig
hedsvist.

Det er et formidabelt overblik og et særdeles 
omhyggeligt arkiv- og genstandsstudium, der lig
ger til grund for Preben Mellbye-Hansens bog. 
Rekonstruktionen af smykkernes tilblivelses- og 
forvandlingshistorie er endt med foruden en vægtig 
katalogdel at blive en uhøjtideligt skrevet fortæl-
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ling, der for nogle måske kan skjule, hvor stor en 
kunst den er. Over for et sådant arbejde får jeg lidt 
den samme triste følelse som ved erkendelsen af at 
tilhøre den sidste generation, der kan synge med 
på Gud Ske Tak og Lov. Godt at Rosenborg lige
som med Gudmund Boescns bog om Kronregali- 
erne fra 1987 lægger sig som flagskib i den gen- 
standsrelevandte forskning, for formidlingen af 
vore rige permanente samlinger, som uden viden 
omkring sig langsomt dør.

Bogen er djærvt lagt an med et kapitel for hver 
af de syv implicerede dronninger, et om Frederik 
4.s datter prinsesse Charlotte Amalie som ligesom 
sin svigerinde interesserede sig stærkt for de konge
lige juveler og deres skæbne. Endelig er Grevinde 
Danner med i rækken.

Teksen vinder i overskuelighed efterhånden som 
den skrider frem. Opsamlingen afjuvelernes histo
rie før Sophie Magadalenes tid gør første kapitel 
kompliceret. Men det er flot at følge f.eks. testa
mentets »store firkantede brillant« frem til den i 
ændret form optræder som midtersten i den store 
brillanthalskæde, hovedstykket blandt kronjuve
lerne. Her manøvreres fra arkivalske oplysninger 
til identificering af de bevarede og stemplede til
oversblevne indfatninger til kærlig og minutiøs 
gennemgang af selve genstanden.

De mange også mindre kendte dronningepor- 
trætter, der pryder bogen, er med til at give krop 
og liv til smykkerne. Selvom malerne ofte har haft 
den uvane, at forsyne deres modeller med rene 
fantasismykker og portrætterne derfor ikke har den 
dokumentariske værdi historikeren kunne ønske 
sig, er de gode kilder, for læseren et helt uund
værligt »duftmateriale«. Men også forfatterens 
egen skildring af de personligheder der bar smyk
kerne er en vigtig dimension i bogen, hans hjerte 
synes at ligge hos dronningerne snarere end hos 
guldsmedene.

Indledningen lover os dramatiske pointer i juve
lernes historie, og der hentydes naturligvis til Ca
roline Mathildes omgang med juvelerne, der ender 
med et salg på åben gade i Hamborg. Helt uimod
ståelig er redegørelsen for det sammenstød der 
finder sted mellem Worsøes moderne antikvariske 
synspunkter ifølge hvilke de kongelige skatte bør 
udstilles for offentligheden og bourgeoisen Louise 
Rasmussens bianden tingene sammen i levet pri
vatliv.

Kun den der er inde i stofområdet på forhånd 
kan bruge billedteksterne uden først at have læst 
bogen. Denne er til gengæld uhyre nem at orien
tere sig i, hvilket for en stor del må skyldes Thora 
Fiskers tilrettelæggelse i den klassiske danske tra
dition. Klassisk i samme forstand som Kåre Klint 
og Lis Ahlman, nøgterne, stramt og funktionelt, 
men med det stænk af humor som også præger 
teksten. En særlig — kvindelig? — sans for detaljen 
præger bogen, som når vi far blikket skærpet for 
den lille løse brillant, dronning Louise får indfattet 
hos hofjuveler Michelsen fordi Thora Fisker hæver

den ud og lader den være punktum’et for historien. 
Det kan hun gøre fordi hun kender teksten godt og 
holder af materialet.

Mette Thelle

Henry Hansen: Politikens Havekoloni »Valhøj«. 
Rødovre Lokalhistoriske Samfund 1989. 117 
sider, illustreret.

Her er en lokalhistorisk bog om et afgrænset emne, 
som ikke sætter sit emne ind i en bred sammen
hæng og ikke bruger plads på perspektivering til 
højre og venstre. Men det krav om bredde og 
udsyn fra det lokale, vi normalt sætter som krav til 
god lokalhistorie, er nok et krav, der i stigende 
grad bør afviges fra. Lokalhistorien befinder sig 
heldigvis ikke på samme stade som for 20 år siden, 
og der er stadig flere områder, hvor nye lokal- 
historriske bøger kan stå på skuldrene af ældre 
bøger. Det er baggrunden for, at bredden og per
spektiveringen ikke savnes i Henry Hansens bog.

Rødovre kommune fik sit lokalhistoriske basis
værk i slutningen af 70’erne, Rødovre 1901-76, 
hvor de brede udviklingslinier forbilledligt blev 
beskrevet. Så når en forfatter går i dybden med et 
lokalt emne, må det ikke blot være legitimt men 
endog en dyd ikke at bruge plads på rammebeskri
velser, der allerede er trykt. I det perspektiv er det 
ingen kritik, at »Politikens Havekoloni« Valhøj« er 
en enkelt havekolonis historie, og at man ikke far 
de danske havekoloniers historie præsenteret side
løbende og heller ikke den øvrige lokale historie 
indenfor emnets tidsramme.

Det er historien om havekolonien Valhøj i Rød
ovre, der fik en levetid på 11 år. Dagbladet Politi
ken etablerede kolonien i 1909 som et socialfilan
tropisk initativ på et tidspunkt, hvor socialfilantro- 
pien ellers længe ikke havde været den bærende 
ideologi. Men initiativet rettede sig mod køben
havnske skolebørn, og overfor børn var filantropi 
stadig acceptabel.

Historien om Valhøj er naturligvis ekstraordi
nært godt dokumenteret, idet Politiken som koloni
ens bagmand ikke forsømte at slå journalistisk 
mønt af sit initiativ. Omtalerne i avisen har givet 
forfatteren et materiale, der fortæller om andre 
aspekter af havekoloniens liv, end dem, man mø
der i sådanne foreningers forhandlingsprotokoller.

Bogen fortæller meget levende koloniens udvik
lings- og hverdags/festhistorie på dette grundlag, 
og kildegrundlaget betinger en repræsentation af 
godgørerens holdninger, som man ellers sjældent 
møder i beskrivelser af socialfilantropiske projek
ter.

Bogens udstyr er, som altid når det gælder ud
givelser fra Rødovre Lokalhistoriske Samfund, for
nemt.

Poul Sverrild
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Bertel Petersen: Som jeg husker det -  erindringer 
fra en amagergård. Dragør Lokalhistoriske Ar
kiv 1990. 111. 173 s. 200 kr.

Hverdagslivet i Hollænderbyen eller Store Mag
leby på Amager i første halvdel af dette århun
drede er efterhånden særdeles godt belyst i erin
dringslitteraturen takket være to fremragende ek
sempler på denne genre: Jan Dirchsen: Hollænderbyen 
og dens mennesker. Nationalmuseet 1982, (omtalt i 
Fortid og Nutid 1983 s. 230 f.) og Bertel Petersens 
ovennævnte bog.

De to fremstillinger supplerer hinanden på bed
ste måde. Jan Dirchsen (f. 1904) er fra Hollænder
gården midt i Store Magleby og koncentrerer sine 
erindringsbilleder om livet i selve landsbyen hen 
imod 2. verdenskrig, mens Bertel Petersen (f. 
1896) er fra udflyttergården »Aldershvile«, der lig
ger tæt på grænsen til Dragør, og han beretter især 
om tiden fra 1905 og indtil slutningen af tyverne.

Bertel Petersen, der siden 1929 har været gård
mand i Smørum, er en glimrende fortæller, der 
først kom i gang med at skrive erindringer på 
foranledning af Nationalmuseets Etnologiske Un
dersøgelser, men han fik senere lyst til at skrive 
mere udførligt om barne- og ungdomsårene på 
Amager.

Bogen optræder såvel fagligt som æstetisk meget 
fint. Gunvor Petersen påbegyndte redaktionen af 
manuskriptet, og efter hendes alt for tidlige død 
blev dette arbejde videreført af den fhv. leder af 
Dragør Lokalhistoriske Arkiv, Birte Hjorth, der 
har forsynet fremstillingen med korte og præcise 
noter og henvisninger samt en nyttig indledning 
om byens, gårdens og familiens historie. Ydermere 
har det været så heldigt, at fotograf Dirch Jansen, 
der er forfatterens nevø, bebor »Aldershvile«, og 
han har kunnet illustrere bogen med en række 
glimrende fotos af genstande og møbler, som Ber
tel Petersen fortæller om i erindringerne, samtidig 
med at han med et vellykket resultat har stået for 
den grafiske tilrettelægning af bogen, der bl.a. om
fatter en morsom grundtegning af gården og dens 
omgivelser tegnet af Bertel Petersen i 1905, samt et 
matrikelkort, der viser gårdens spredte jorder.

Jeg skal afstå fra et egentligt referat af bogen, 
men blot påpege at ud fra en landbrugshistorisk 
synsvinkel, er noget af det mest værdifulde i bogen, 
Bertel Petersens grundige og meget interessante, 
velillustrerede fortælling om arbejdsprocesserne i 
det traditionelle amagerlandbrug, hvor hovedvæg
ten lå på dyrkning af grøntsager på friland til det 
nære marked i København, men hvor der imid
lertid også indgik kornavl og et vist kreaturhold, 
som dog især fandt sted af hensyn til gødningen.

Karl-Erik Frandsen

Christian Christiansen: Syv år blandt krigsfan
ger -  Erindringer 1942-48. Odense Universitets 
Forlag, 1991.

Tid til at skrive —
Denne bog handler om humanitært arbejde blandt 
krigsfanger i Tyskland, England og Egypten under 
anden Verdenskrig.

Fra foråret 1942 til maj 1945 var der syv ud
sendinge fra KFUMs Verdensforbund tilknyttet 
krigsfangearbejdet i Tyskland. To af dem var dan
ske. Den ene, den unge teolog Chr. Christiansen, 
var derefter selv en slags krigsfange i Rusland et 
års tid, men fortsatte så sit arbejde indtil 1948.

I kraft af aftaler med de tyske myndigheder og 
med Geneve-konventionen om krigsfangers vilkår i 
ryggen havde KFUMs Krigsfangehjælps medar
bejdere en status omtrent som Røde Kors folk. 
Chr.Christiansen kunne altså aflægge besøg i lejre 
med allierede krigsfanger. Hans geografiske virke
område var det nordlige og sydøstlige Tyskland. 
Hans arbejde var at medvirke til, at de fangne 
soldater kunne fa noget fornuftigt ud af en ellers 
ørkesløs tilværelse, at bringe hjælp og opmuntring 
af åndelig art -  og lejlighedsvis også af materiel 
karakter -  men ikke at inspicere.

Da kanonerne tav i maj 1945, var C. C. i Berlin 
og blev derfor »befriet» af russerne. De anså ham 
åbenbart for at være fordægtig. Han blev sendt til 
Moskva og kom selv til at tilbringe et helt år i 
krigsfangelejr og fængsel. Nu havde han på skrap
peste vis lært på egen krop, hvad det vil sige at 
være berøvet friheden. En viden, som han givetvis 
kunne gøre brug af i sin fremtidige indsats blandt 
fanger og internerede. Og det tør nok siges, at C. 
C. har gjort en indsats. Først i forlængelse af anden 
Verdenskrig blandt tyske krigsfanger i England -  
stadig under KFUMS Verdensforbunds auspicier 
-  dernæst i engelske lejre med tyske krigsfanger i 
Egypten. Senere var han i årevis tilknyttet hjælpe
arbejdet blandt Palæstina-flygtninge; og han har 
arbejdet for Udenrigsministeriet med u-lands- og 
flygtningespørgsmål.

Syv år blandt krigsfanger handler om årene 
1942-48. Disse år gav C. C. en vældig indsigt i 
krigsfangearbejdet. En oftest overset del af krigen 
og dens følger. Bogen er blevet til på opfordring af 
styringsgruppen for projektet Kirken under be
sættelsen, som Odense Universitet under Aage 
Trommers ledelse har haft i gang i nogle år. Den er 
udgivet med støtte fra en række stærke fonde. -  
Alle implicerede har ære af dette værk.

Anden Verdenskrigs umådelige sum af begiven
heder fulde af død, lidelser og elendighed har som 
bekendt affødt et meget stort antal bøger om selve 
krigen. Kampene på alle fronter er behandlet og 
genbehandlet i talløse bøger og film. KZ-lejrene er 
beskrevet igen og igen. Og stadig kommer der nye 
fremstillinger. Syv år blandt krigsfanger forekom
mer ikke desto mindre at være en bog, hvor man
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uvilkårligt tænker: endelig! -  Endelig en forfatter, 
som på en stilfærdig, men indsigtsfuld og enga
geret måde tager fat på at berette om, hvad der 
skete, når kampen for den enkelte soldat var forbi, 
og han på ubestemt tid blev fange hos fjenden. C. 
C. skriver om det med baggrund i egen erfaring og 
på basis af egen indsats, men med en objektiv 
distance til begivenhederne. At Røde Kors arbej
dede i krigsfangelejrene er en kendt sag, men at 
KFUMs Verdensforbund ydede en storslået ind
sats af den karakter, C. C. var med i, var nyt for 
mig-

Som Prædikeren siger: Der er en tid til at tie og 
en tid til at tale; og C. C. refererer, at han blev 
indskærpet det første, at tie, da han i 1942 kom til 
Berlin. Nu 50 år efter er det i høj gradtid til at tale; 
og det gør han så. Blottet for trang til at dramati
sere eller bringe sig selv i fokus beretter C. C. løs 
om engelske soldater i tyske lejre, om polakker, 
franskmænd og amerikanere samme sted, om rus
siske krigsfanger hos tyskerne og om tyske hos 
russerne og englænderne. -  I et lille afsnit fortæller 
han om et besøg hos danske politifolk i Dresden- 
Leipzig området. Fra KZlejren Buchenwald var de 
takket være det danske udenrigsministerium og 
Dansk Røde Kors blevet overført til krigsfangelejre 
under den tyske hærledelses kommando og om
fattet af Geneve-konventionens bestemmelser. 
Dette var afgørende.

I et indledende kapitel gør forfatteren opmærk
som på, at der var en verden til forskel på, om man 
som KZ-fange var en retsløs person underkastet 
SS, statens forgodtbefindende, eller om man som 
krigsfange blev behandlet efter gældende regler og 
aftaler. Det er godt at fa slået fast, at de militære 
tyske myndigheder stort set overholdt reglerne i 
forhold til de vestallierede og i hvert fald også 
delvis, når det gjaldt polske krigsfanger. I lejrene 
var der bibliotek, biograf, ja, der var eksempler på 
universitetspræget undervisning. Det bedste af ty
pen oven i købet i en lejr med polske officerer. 
Orkestre i stil med symfoniorkestre forekom. Sport 
og underholdning af alle arter havde fangne solda
ter god lejlighed til at tage del i. God orden og 
tåleligt humør var langt fra altid nogen mangel
vare -  især ikke i de lejre, der rummede engelske 
soldater.

På den anden side er det tragisk ud over alle 
emotionelle grænser endnu en gang at blive mindet 
om, at de kæmpemæsssige tal af russiske krigs
fanger simpelt hen var en uoverkommelig opgave 
for de militære tyske myndigheder, og at man føl
gelig lod de arme soldater gå til grunde i hundred 
tusindvis, ja, vel 2-3 millioner mand, som følge af 
mangel på mad og den mest nødtørftige beskyt
telse mod vind og vejr.

C. C. beretter nøgternt og sagligt og ikke så lidt 
diplomatisk om sit personlige arbejde blandt krigs
fangerne og om sine kontakter med lejrlederne. 
Undertiden forekommer det mig, at hans stemme

føring er for kontrolleret, for objektivt refererende. 
Det er dog et af verdenshistoriens mest makabre 
hændelsesforløb, han var midt i. Han overværede 
således på få kilometers afstand det engelske bom
bardement af Dresden i februar 1945. På et hæn
gende hår var han nær selv kommet til byen tids 
nok til at blive et af de talløse ofre, han næste dag 
så »stablet op i lange høje rækker langs jerbanesta- 
tionen i hele dens længde -  som man stabler træ
stammer ude i en skov rummeter efter rummeter.« 
-  Som ved tyskernes overgreb på de værgeløse 
russiske soldater igen her ved en allieret krigsfor
brydelse: en tilsyneladende lidenskabsløs konsta
tering af et hændelsesforløb. Er det kirkens mand, 
der holder sig sit »dømmer ikke!« for øje? Nej, det 
er det ikke; og de vidste, hvad de gjorde på begge 
sider; men C. C. kan den kunst at holde sig til det, 
han ser som sin opgave: at berette om KFUMs 
Verdensforbunds indsats i krigsfangelejrene og så 
alligevel få sagt alt det, som stadig skal siges om 
alle de frygtelige begivenheder, krigen bestod af.

C. G. kipper med flaget for såvel engelske som 
tyske lejrkommandanter, der handlede på en men
neskeligt ansvarlig måde -  ofte i strid med det 
system, de selv gjorde tjeneste i.

Under læsning af bogen far man ikke lejlighed til 
at glemme, at det er en kirkens mand, en kristen 
praktiker, der fører pennen. Selv om krigsfangesek
retæren også løser en masse materielle problemer 
hen ad vejen -  under slutkampene om Berlin var 
han en halv snes dage travlt beskæftiget med at 
køre rundt med Røde-Kors pakker -  er det allige
vel som oftest den kristelige omsorg, der bliver 
dvælet ved. Der berettes om gudstjenester, om al
tergang og andagt, om prædikener, foredrag og 
studiekredse, om bøn og salmesang. Alt sammen 
stilfærdigt og professionelt; og man far et stærkt 
indtryk af den trøst, et frit og aktivt menneske med 
hjertet på rette sted i kirkens tjeneste kunne bringe 
til krigsfangerne, uanset hvilket land de kom fra, 
og uanset hvilken tro de måtte have.

Opholdet i russisk krigsfangelejr og i fængslet i 
Moskva rummer berettiget et par kapitler for sig. 
Groteske og paradoksale scener veksler med rø
rende og gribende situationer, alt beskrevet af en 
mand, der helt grundløst blev udsat for NKVDs og 
Stalin-tidens vilkårlighed. Meget smuk er beskri
velsen af, hvorledes Chr.Christiansen i søvnløse 
nætter lod tankerne gå tilbage til den lykkelige 
barndom i Viborg og derved fik styrke til at holde 
ud og sætte sin vilje op imod det system, han var 
prisgivet. Man far på fornemmelsen, at der er en 
sammenhæng mellem denne glæde ved erindrin
gen om barndommen i Viborg og det lidt over
raskende, at bogen har et forord ikke af Aage 
Trommer og ikke af projektgruppens formand Vin
cent Lind, men af biskoppen over Viborg stift. Det 
kan ikke alene være tænkt som en adækvat artig
hed fra en kirkens tjener gennem 50 år. Johs. W. 
Jacobsen kvitterer da også smukt ved at udtrykke
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sin glæde over »at måtte følge dette fine menneske
lige dokument på vej.« -  Det samme gør nær
værende anmelder af Syv år blandt krigsfanger.

Arne Gammelgaard

Kirsten Geertsen: Dannet ung Pige søges. Perfekt 
i dansk Stenografi og Maskinskrivning. Gerne 
Kendskab til Sprog. Kvinder på Kontor 1900 -  
1940. 367 s., Akademisk Forlag, 1990, 248 kr.

»Har kvinderne i de stillinger, i hvilke de findes ansatte, og 
i hvilke de har fået lige uddannelse med mand, vist sig lige 
så anvendelige som mænd eller bedre eller mindre an
vendelige?« lød et runspørge til de statslige chefer fra 
Lønningskommissionen i 1917. Postmestrene var 
ikke i tvivl, når det gjaldt de kvindelige kontorister: 
»De er bedst anvendelige til at arbejde under ledelse og ved 
ensidigt arbejde.« Anledningen til denne udveksling 
af synspunkter var forarbejdet til tjenestemands
loven, der kom i 1919. Siden slutningen af 1800- 
tallet var kontorarbejdets omfang vokset, og en del 
af udvidelsen af arbejdsstyrken var unge kvinder, 
således at de kvindelige kontorister fra 1920-1940 
udgjorde knapt halvdelen af de kontoransatte. Sta
tens kontorfolk indgik traditionelt i et avance
mentsmønster forbundet med anciennitet, og her 
truede de faglærte kvindelige kontorister deres 
mandlige kolleger i lige konkurrence. Med tjene
stemandsloven kom der en mulighed for at und
lade at optage kvinderne i de ny elevstillinger, og 
den blev brugt. De kvindelige ansøgere blev hen
vist til kontoriststillingerne, hvor de kunne fungere 
som billig, letudskiftelig arbejdskraft.

De fleste kvinder på kontor var unge, ugifte og 
ansat i en underordnet stilling, formelt ufaglærte 
men ofte uddannet for egne midler på et af de 
mange betalingskurser for kvinder. De måtte klare 
sig for det halve af hvad mænd i underordnede 
stillinger tjente, selv hvis de avancerede til bog
holdersker, tjente de mindre.

Kirsten Geertsen analyserer det kønsopdelte 
kontorarbejdsmarked og de kvindelige kontoristers 
vilkår ud fra to hovedsynspunkter: Arbejdsgiverne 
efterspurgte »dannethed« -  hvad var ingredien
serne i den, og hvad betød den for kontorkvinderne 
som nye lønarbejdere? Den dominerende holdning 
til kvinders rolle i samfundet er det andet gennem
gående parameter i analysen.

Piger »af god familie og med gode skolekund
skaber«, med ansvarsbevidsthed, arbejdsomhed, 
beskedenhed, stolthed over ikke at tilhøre arbej
derklassen og utilbøjelighed til selvbeklagelse var 
en god arbejdskraft. Kirsten Geertsen forbinder 
disse holdninger med pigeopdragelsen i det selv
ejende småborgerskab. Det var ikke socialisations
træk, der gjorde HKs agitation overfor kontori
sterne lettere. Til gengæld ser hun gennemgående

eksempler på, at der også følger en selvbevidsthed 
og humor med i bagagen, der rummer et potentiale 
for hverdagslivets oprør.

Ligegyldige eller negative holdninger til kvin
dernes fagorganisation fandtes også i arbejder
hjem. Måske spillede det ind, at man var enige om, 
at kvindernes arbejdsmarkedstilknytning ikke 
måtte give dem en så kraftig faglig identitet, at 
deres opgaver som husmødre gled i baggrunden?

I sin gennemgang af de kvindelige kontoristers 
uddannelse, løn, arbejdstid og fysiske arbejdsfor
hold samt arbejdsgivernes syn på den kvindelige 
arbejdskraft og HK og andre lønmodtagerorgani
sationers aktiviteter viser Kirsten Geertsen, hvor
dan et patriarkalsk kvindesyn gennemsyrede op
fattelsen af de kvindelige lønarbejdere på kontor.

Mændene, som aktører i de rammer som det 
kapitalistiske samfund stillede, var enige om, at 
det var i deres interesse, hvis kvinderne holdt sig til 
kødgryderne. Det betød for arbejdsmarkedet, at de 
fastholdt en kønsbestemt ansættelses- og avance
mentspolitik og derved fik en stabil mandlig ar
bejdskraft, der var velpasset hjemmefra og dertil 
en stedse ung, kvindelig arbejdskraft, der ikke stil
lede for store krav. Med kvinderne underordnet 
mændene i kontorhierakiet undslap mændene som 
gruppe desuden underdogrollen. Synspunkter, der 
fastholdt eller fremmede denne struktur, blev for
muleret gennem hele perioden i mange sammen
hænge. Bogen byder på mange hårrejsende mor
somme citater.

I behandlingen af HK og de offentlige kontor
foreningers kvindepolitik fremhæves de aktive 
kvinder. Det er en af bogens fortjenstfulde træk, at 
både organiserede og uorganiserede kvinders 
handlinger og motiver fremdrages og vurderes nu
anceret. Dermed træder bogen ind som en fornem 
repræsentant for den linie i kvindeforskningen, der 
ønsker at omskrive historien med kvinder som det 
handlende subjekt. Afhandlingen er blevet til i et 
nordisk kvindeforskningsprojekt, der blev igangsat 
i begyndelsen af 1980’erne. I sit konsekvent gen
nemførte synspunkt om det patriarkalske kvinde
syn som basgangen i holdningerne til kvindearbej
det på kontor, danner bogen en modoffentlighed til 
samme patriarkalske kvindesyn. Kirsten Geertsen 
går til biddet med at beskrive og analysere hold
ninger, der i mellemtiden er blevet tabubelagte. 
Det er velgørende og væsentligt. Hun viser, hvor
dan kønskonflikten har virket slørende på klasse
konflikten i en kompliceret sammenhæng med 
småborgerlig socialisation, pigeopdragelse og svin
gende konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Forfatteren har været på jagt i et stort og vari
eret kildemateriale. En del af kildegrundlaget er 
udtalelser fremsat i en offentlig, ofte propagan
distisk sammenhæng. Taget hver for sig, ville jeg 
umiddelbart tvivle på deres repræsentativitet. Den 
store mængde, der citeres, bl.a. fra dagspressen, 
gør, at de ikke kan fejes af bordet som uvedkom-
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mende for kvindernes og arbejdsgivernes selvop
fattelse.

Med en så gennemført tese er der sider af kon
torlivet, der behandles mere kursorisk, f.eks. orga
nisation i kontorerne, der var meget forskelligartet 
for små og store virksomheder. Måske undervur
derer Kirsten Geertsen det personlige frirum, der 
lå i at sige op, da et voksende offentligt kontorhold 
sidst i perioden forbedrede kvindernes position 
som arbejdskraftsælgere. (Kontorflakke! vrængede 
arbejdsgiverne..) Jeg ville nok lægge mere vægt på 
markedsmekanismerne som årsager til udsvingene 
i de kvindelige kontoristers vilkår. Den gennem
gående tendens i lønarbejdets historie til at for
holdet mellem mænds og kvinders løn ligger mel
lem 1 til 2 og 3 til 4 skriger imidlertid på en 
forklaring. Denne bog leverer et velarbejdet bud.

Bogen er herligt velskrevet, bl.a. fordi forfat
teren er personligt tilstede i sine formuleringer. 
Dette, sammen med mange og velgennemtænkt 
appetitlige overskrifter, må vække interesse hos en 
bred kreds aflæsere.

Lise Skjøt-Pedersen

Københavnsegnen og lokalarkiverne. Red. af Peter 
Blumensaadt, Bente Dahl Hansen og Lise 
Skøjt Pedersen. 32 s. Udgivet af Lokalhistori
ske Arkiver i Stor-København, LASK.

Lokalarkiverne i det storkøbenhavnske område 
har udgivet et lille skrift, der har som formål at 
præsentere arkivernes arbejdsfelt. Den lille bog er

en indbydende og flot tryksag, vel tilrettelagt og 
med smukke billedgengivelser.

En velskrevet artikel af Jeppe Tønsberg optager 
godt halvdelen af bogens sider. Hovedstadsregio
nens udvikling gennem 800 år skildres i brede 
træk. Tønsberg lægger vægten på forbindelserne 
mellem opland og byudvikling, på de naturgivne 
ressourcer og regionens rekreative muligheder og 
dermed også på erhvervs- og befolkningsudvik
lingen. Amagerbønder, den kgl. dyrehave, indu
strialiseringen ved Mølleåen, Københavns befæst
ning, de sanitære forhold, de kulturelle og politiske 
institutioner samt hovedstadens vækst og stagna
tion er nogle af emnerne i den udmærkede over
sigtsartikel.

Resten af bogen indeholder en præsentation af 
Københavnsegnens lokal- og kommunearkiver. I 
kort form orienteres om, hvad arkiverne kan til
byde publikum. Ligeledes redegør redaktionen for 
det omfattende ordnings-, registrerings- og beva
ringsarbejde, der foregår bag kulisserne, herunder 
de fælles normer og standarder for akivarbejdet. 
Til slut omtales SLA som landsdækkende organi
sation samt LASKs rolle i hovedstadsregionen.

Det lille skrift fra LASK er givetvis tiltænkt en 
bred målgruppe, der ønsker at vide lidt om loka
larkivernes indsats og opgaver. Som sådan er den 
sandsynligvis nyttig. Men desværre udelader re
daktionen helt at give eksempler på, hvilke spæn
dende kildegrupper, brugerne i rigt mål kan finde i 
arkiverne. Ej heller er der omtale af publikationer, 
udstillinger, radio- TV- produktioner, m.m., som 
er blevet til på grundlag af arkivernes materiale. 
Blot nogle fa velvalgte eksempler ville have skær
pet appetiten.

Henning Ringgaard Lauridsen
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DHF under fornyelse
Af Grethe Ilsøe, formand for DHF

Rapport fra et kommissorieår

DHFs årsmøde i Vigsø 26. august 1990 er 
blevet opfattet som en meget dramatisk be
givenhed, hvor alle valg, uventet og under en 
vis turbulens, endte med nyvalg (jf. ref. af 
repræsentantskabsmødet i FN 1991, s. 61- 
66).

I virkeligheden var det der hændte på års
mødet blot en logisk konsekvens af de seneste 
års kriseudvikling i DHF. En udvikling som 
først blev synliggjort og helt uomgængelig, 
da Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 
sommeren 1990 opsagde sit kollektive med
lemsskab med virkning fra 1. januar 1991. 
Herved tvang DKM nemlig alle andre parter, 
de øvrige sektioner, DHFs daværende styrelse 
og omsider også de direkte medlemmer til 
erkendelse og stillingtagen. Og det gjorde 
man så på årsmødet i Vigsø.

Resultatet blev i første omgang en ny sty
relse, der som kommissorium fik pålagt »at 
gennemføre en grundig og seriøs overvejelse 
og forhandling med alle interesserede kredse 
af, hvorvidt og hvorledes DHF ved en for
nyelse kan bidrage til at samle og fremme det 
historiske arbejde i Danmark«.

Ser man nøjere på krisen i DHF, er der flere 
forhold, der springer i øjnene: På den ene side 
den ofte fremhævede kendsgerning, at væk
sten indenfor SLA, SLF og DKM med deraf 
følgende styrkelse og profilering af den en
kelte sektion og dens særopgaver har over
flødiggjort DHFs »formynderskab«, -  og på 
den anden side en forældet, autoritativ ledel
sesstil og deraf svigtende evne til at skabe 
tillid og fremme en åben dialog indenfor 
DHF.

På denne baggrund har det været naturligt 
at koncentrere kommissoriearbejdet om to 
hovedpunkter: udarbejdelse af forslag til nye 
vedtægter efter en samrådsmodel og gennem

førelse af en enquete om synspunkter, behov 
og ideer vedr. DHFs fremtidige virksomhed.

Nye vedtægter
Det har været et ufravigeligt krav fra de nu
værende sektionsmedlemmer, SLA og SLF, at 
DHF organiseres som et samråd, der sikrer 
medlemmernes ligeværdighed i styrelse og 
samarbejde. Det overordnede formål med 
samrådet er at koordinere samarbejdet imel
lem de tilknyttede landsorganisationer, speci
alforeninger og institutioner, og at løse op
gaver, der med fordel kan udføres i fælles
skab. Dette udtrykkes i et protokollat om 
samrådets virksomhed, hvori det bl.a. hed
der: »Samrådet udfører opgaver, hvor der er 
reelle fordele ved samarbejdet, hvad enten 
det drejer sig om administrative, økonomiske 
eller publiceringsmæssige områder eller hvor 
medlemmerne med fordel kan optræde i fæl
lesskab overfor myndigheder og andre orga
nisationer«, endvidere at »Samrådet kan af
holde medlemsmøder eller offentlige møder 
om emner af væsentlig faglig eller politisk 
betydning for medlemmerne«.

Der er ikke tvivl om, at samrådsmodellen 
langt bedre svarer til landsorganisationernes 
behov end paraplyforeningsmodellen. For 
specialforeningerne og institutionerne, der i 
vedtægtsforslaget sikres en repræsentation på 
4 styrelsesmedlemmer, vil der næppe i praksis 
være følelige ændringer.

Som en logisk følge af ændringen til samråd 
indeholder vedtægtsforslaget et navneskift til 
Dansk Historisk Fællesråd, hvorved forkor
telsen »DHF« opretholdes.
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Enquete
I foråret gennemførtes en enquete primært 
blandt DHFs direkte medlemmer, idet sektio
nernes synspunkter var tilkendegivet igen
nem deres repræsentanter i styrelsen. 46% 
(30 ud af 65) af de direkte medlemmer har til

dato besvaret de udsendte spørgeskemaer. 
Foruden om konkrete vedtægts- og kontin
gentforhold indeholdt skemaet spørgsmål om 
principielle synspunkter på DHFs evt. frem
tidige møde, kursus, informations- og publi
kationsvirksomhed. Svarene fordeler sig som 
følger:

J a nej ved ikke ubesvaret

mødevirksomhed udenfor årsmødet 15 9 2 4
kursusvirksomhed 10 10 2 8
informationspjecer 17 4 2 7
publikationsvirksomhed 27 0 0 3

Der synes således ingen tvivl om, at stort set 
alle, der har besvaret spørgsmålene, finder 
DHFs publikationsvirksomhed væsentlig og 
ønsker den fortsat. Et flertal er interesseret i 
ad hocudsendelse af informationspjecer om 
DHFs og medlemmernes virksomhed, knapt 
halvdelen går ind for mødevirksomhed ud
over årsmødet, mens kun et mindretal mener, 
at DHF skal formidle kursusvirksomhed. Det 
er vigtige pejlemærker for den kurs, et frem
tidigt Dansk Historisk Fællesråd og dets sty
relse skal lægge.

Arkivlov
For vistnok første gang har DHF mobiliseret 
både offentligheden og historikerverdenen 
ved at tage initiativ til et offentligt møde om 
kildeadgang og arkivlov. Mødet fandt sted 
31. januar 1991 i Fællessalen på Christians
borg. Baggrunden for mødet var det »Udkast 
til Lov om offentlige arkiver m.v.«, der netop 
havde været til udtalelse hos en række myn
digheder, institutioner, foreninger og organi
sationer, og hvis regler om kildeadgang vil fa 
afgørende betydning for såvel forskningen i 
videste forstand som for den frie menings
dannelse. Mødet blev arrangeret i samar
bejde med Forskningsinitiativet Dansk Politik 
under Forandring 1945-55. Som medindby
dere stod Det kgl. danske Selskab for Fædre

landets Historie, Selskabet for Udgivelse af 
Kilder til dansk Historie, Selskabet for Histo
rie og Samfundsøkonomi, Dansk Udenrigs
politisk Institut, Dansk Selskab for Europa- 
forskning, Dansk Selskab for Statskundskab, 
Dansk Pressehistorisk Selskab, Selskabet for 
Udforskning af Arbejderbevægelsens Histo
rie, Landbohistorisk Selskab, Skovhistorisk 
Selskab, Selskab for dansk Skolehistorie, 
Told- og skattehistorisk Selskab, Samfundet 
for dansk Genealogi og Personalhistorie, 
Sammenslutningen af Lokalhistoriske For
eninger, Sammenslutningen af Slægtshistori
ske Foreninger, Sammenslutningen af Lokal
arkiver, Arkivforeningen og Stadsarkivarfore
ningen.

I mødepanelet indgik tidligere departe
mentschef Erik Ib Schmidt, professor Niels 
Thomsen, lektor Peter Blume og underteg
nede formand for DHF, der alle tillige med 
mødets dirigent, ambassadør Eigil Jørgensen, 
har bidraget til bogen om emnet »Retten til 
viden. Om adgang til den offentlige forvalt
nings arkiver«.

Der var omkring 220 deltagere i mødet, der 
må betegnes som en succes (se referat 
s. 151). Samtidig forekommer det mig at være 
et godt bevis på, at DHF ved denne form for 
aktivitet har en central opgave i forhold til 
medlemmerne. I styrelsens forslag til nye 
vedtægter indgår da også, at DHF bl.a. har 
til formål »at følge udviklingen på det lov
mæssige og administrative område og at
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tage politiske initiativer til gavn for medlem
merne«.

møde 25.august i Svendborg. Seneste sub
skriptionstal er ca. 1.700. Oplaget bliver på 
2.500 eksemplarer.

Dansk kulturhistorisk Opslagsværk
I denne redegørelsen for DHFs aktivitet un
der kommissoriet må retfærdigvis også næv
nes færdiggørelsen af Dansk kulturhistorisk 
Opslagsværk. Det har kort udtrykt været »et 
knoklearbejde« såvel for redaktøren som for 
især 2 af styrelsens medlemmer. Den status, 
der fremgik af formandsberetningen på Vig- 
sømødet (se FN 1991, s. 62), svarede nemlig 
ikke til de barske realiteter. I skrivende stund 
er man dog så vidt, at artiklerne er sat, kor
rekturen læst og ombrydningen gennemført. 
Ifølge produktionsplanen er DKO ferdig
trykt og vil foreligge til det kommende års-

Bauers Calender
Endelig skal nævnes, at styrelsen har iværksat 
en genoptrykning af Bauers kalender, som 
har været udsolgt og komplet uopdrivelig i en 
årrække. Den vil foreligge 1. september 1991. 
Prisen bliver 98 kr. indtil 1. november, der
efter 138 kr. Forsendelsesomkostninger tillæg
ges. Oplaget bliver på 1.500 eksemplarer.

Det har været et travlt og spændende år, 
hvis opgaver og resultater for mig bekræfter, 
at DHF også i fremtiden har en væsentlig 
plads at udfylde i historiens danske hus.

Kildeadgang og arkivlov
Referat af møde på Christiansborg 31. januar 1991

Mødet var arrangeret af Dansk Historisk 
Fællesforening i samarbejde med forsknings
projektet »Dansk politik under forandring«. 
Medindbydere var en snes andre historiske 
foreninger, selskaber og sammenslutninger. 
Der var omkring 220 deltagere. Blandt de 
tilstedeværende var fhv. kulturminister Ole 
Vig Jensen, en del medlemmer af Folketingets 
rets- og kulturudvalg, flere repræsentanter fra 
centraladministrationen, mange aktive for
skere inden for historie og samfundsviden
skabelige discipliner og et stort antal arkiv
folk.

Ambassadør, fhv. direktør i Udenrigsmini
steriet Eigil Jørgensen var dirigent. Ved mødets 
afslutning opsummerede han indholdet af de 
mange taler på flg. måde: Arkivlovsspørgs
målet er et omfattende, kompliceret og tvær
ministerielt problem, der også inddrager regi
ster- og oflentlighedslovgivningen. Langt fra 
alle relevante aspekter er medtaget i det lov

forberedende arbejde, og der er derfor fra 
næsten alle sider et stærkt ønske om et ud
redningsarbejde i form af en kommission eller 
udvalg.

Mødet blev indledt med, at fhv. departe
mentschef Erik Ib Schmidt, professor Niels 
Thomsen, lektor Peter Blume og landsarkivar 
Grethe Ilsøe uddybede de indlæg, der har været 
trykt i bogen »Retten til viden. Om adgang til 
den offentige forvaltnings arkiver« (Odense 
Universitetsforlag 1990).

Erik Ib Schmidt sagde, at vi ganske vist har 
haft en høringsrunde, men der har ikke været 
tale om en egentlig folkelig debat, hvor de 
involverede parter har kunnet udveksle syns
punkter. Dette er betænkeligt, for sagen om 
arkivloven drejer sig i virkeligheden om et 
grundlæggende demokratiproblem. Det er et 
spørgsmål om hvilken status »ordkonserves« 
(de konserverede ord på papir, disketter 
m.v.) skal have i vort demokratiske samfund.
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Schmidt gjorde opmærksom på, at embeds- 
mænd og politikere ofte bliver usikre p.g.a. 
dansk forvaltnings formløshed. Der eksisterer 
ingen præcise regler for, hvad der må smides 
væk og for notatpligt. Dermed kan den infor
mation, som ikke er bevaret i »ordkonserves« 
gå tabt. De aktuelle sager om familiesammen
føring for tamilerne og om Hartling-kontoen 
viser netop, at »ordkonserves« ikke er til
strækkeligt til at dokumentere, hvad der 
egentlig er sket. Der er altså et stort behov for 
almene overordnede retningslinier og forståe
lige principper, og der må afsættes rimeligt 
meget tid til at formulere dette. Schmidt øn
skede en kommission eller et udvalg og hen
viste i øvrigt til den svenske »Magtudred
ningsrapport« som et forbillede.

Niels Thomsen fremhævede, at information 
er et redskab til kontrol og styring. Det er 
vigtigt, at beslutningstagerne kan blive stillet 
til ansvar for deres handlinger endnu, mens 
de er aktive. På denne baggrund er en 80-90- 
års tidsgrænse helt urimelig. Thomsen pe
gede på, at Danmark har en lang tradition for 
åbenhed i forvaltningen, men det stadigt 
mere komplicerede samfund gør det bydende 
nødvendigt, at befolkningen får friere adgang 
til forvaltningens papirer. Den stigende inte
gration med andre nationer bør også føre til 
en opblødning af tilgængelighedsbestemmel
serne. Det er f.eks. utilfredsstillende, at Dan
marks EFrelationer er unddraget fra offent
lighedslovens regler om aktindsigt. Vi skal 
ikke være bange for kritik fra udlandet, hvis vi 
indfører mere liberale adgangsregler, sluttede 
han.

Ligesom Thomsen slog Peter Blume til lyd 
for, at lovgivningen på arkivområdet bliver 
knyttet snævert sammen med offentligheds
loven, og han inddrog tillige registerlovene, 
der efter hans mening trænger til en revision. 
De gældende bestemmelser indebærer som 
udgangspunkt, at EDB-registre skal slettes, 
når de mister deres administrative betydning. 
Og loven udelukker helt muligheden af at 
bevare private elektroniske registre. Blume 
understregede, at de elektroniske registre bør 
behandles på præcis samme måde som manu
elle. Han henviste til tilstanden i Norge, hvor 
aflevering til arkiv anses for fuldt betryg

gende. Han oplyste endvidere, at der er et 
EF-direktiv på vej, som vil indebære, at alle 
registerpersonoplysninger skal slettes efter 
administrativt brug. Det er derfor meget vig
tigt, at man i Danmark tager højde for denne 
situation. Han fandt det iøvrigt uheldigt, at 
ansøgninger om aktindsigt eller arkivadgang 
alene bliver behandlet af myndigheden eller 
rigsarkivaren. Han argumenterede for opret
telsen af et uafhængigt nævn i stil med det 
norske Råd for Tavshedspligt og Forskning, 
hvor både arkiv, myndigheds- og forsknings
interesserer er repræsenteret.

Grethe Ilsøe fastslog, at en arkivlov skal sigte 
mod indsamling og bevaring af et dækkende 
materiale af hele det danske samfunds histo
rie. Det er derfor vigtigt, at også private arki
ver bliver bevaret, og den tiltagende privati
sering gør dette endnu mere presserende. Il
søe konstaterede, at der i dag eksisterer en 
sand babylonisk arkivforvirring. De mere end 
400 danske arkiver arbejder uden synderlig 
grad af koordination, og det beslaglægger alt 
for mange ressourcer -  både for arkivfolk og 
forskere. Hun foreslog at oprette et fælles
organ, hvor brugerinstitutionerne skal være 
repræsenteret. Det kan bl.a. være med til at 
udvikle en database for samtlige danske 
arkivinstitutioner. Desuden må bevarings
planlægningen koordineres. En forudsætning 
for at kunne fa adgang til kilderne er, at disse 
overhovedet kan fremskaffes. Der er derfor 
brug for klare og rimeligt stærke regler, som 
kan tvinge administrationen til god arkivskik. 
Hermed tænkes bl.a. på ordentlig journal
føring og gode opbevaringsforhold inden af
leveringen til de offentlige arkiver. Ilsøe reg
nede med, at mere arkivundervisning til ad
ministrationens personale vil føre til bedre 
arkivskik. Men det koster penge!

Sammenfattende kan det siges, at de 4 op
lægsholdere fandt alvorlige mangler i lovud
kastet ud fra hver sin synsvinkel, og de anbe
falede alle et videre udredningsarbejde.

I anden del af mødet bidrog i alt 12 debat
tører. Fhv. kulturminister Ole Vig Jensen 
lagde for. Han erklærede, at adgangen til in
formation principielt må være ubegrænset, så 
han var ikke meget uenig med forfatterne til 
»Retten til viden«. Han fastslog, som også
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departementschef i Kulturministeriet Jørgen 
Harder Rasmussen senere gjorde det, at det 
udsendte lovudkast havde været ment som et 
oplæg til en debat, der så skulle danne grund
lag for udarbejdelsen af det egentlige lovfor
slag.« Proceduren var høre/lytte/ forhandle/ 
beslutte.

Vig Jensen mente, at lovudkastet var brug
bart, men han var ikke fremmed for en yderli
gere liberalisering m.h.t. arkivadgang. Han 
medgav, at høringssvarene havde givet for
slaget en meget skrap medfart, men under
stregede, at det videre arbejde nok kunne give 
anledning til en del debat i den berørte minis
terkreds. Han mente, at pressen ikke helt 
havde forstået, hvor kompliceret sagen egent
lig var. Hans bud var at lægge forslaget op for 
folketinget nu, men han ville ikke afvise en 
kommission.

Derefter gik Jørgen Dieckmann Rasmussen, for
mand for Sammenslutningen af Lokalhistori
ske Arkiver, på talerstolen. Han fremhævede 
især fraværet af det kulturelle aspekt og talte 
for en samlet løsning for det, han betegnede 
som den nationale kulturarv. Han savnede de 
lokalhistoriske arkiver i lovudkastet og fandt, 
at flere vigtige kildegrupper, såsom fotogra
fier, ikke i tilstrækkelig grad er omfattet af 
bestemmelserne om bevaring. Endelig ytrede 
Dieckmann Rasmussen ønske om en opdeling 
af rigsarkivarembedet i to embeder: ét som 
leder af Rigsarkivet og ét som øverste an
svarlig for dansk arkivvæsen.

Palle Roslyng, formand for Historielærerfor
eningen for gymnasiet og HF, pegede på fra
været af synspunkter om det folkeoplysende 
arbejde. Han mente, at dette må tilgodeses 
med mange lokale arkivinstitutioner.

Peter Bondesen, formand for Sammenslutnin
gen af Lokalhistoriske Foreninger, ønskede 
mere samarbejde mellem landets arkiver og 
mellem brugerne. Desuden må arkivområdet 
have tilført flere ressourcer. Han nævnte som 
eksempel, at læsesalene på flere af landsarki
verne efterhånden er alt for små i forhold til 
publikumspresset.

Kai Hørby, docent ved Historisk Institut 
ved Københavns Universitet, sluttede sig til 
synspunktet om, at brugerne må tilgodeses 
bedre. Han mente navnlig, at forskningssiden

er for svagt repræsenteret i lovudkastet. Ar
kivvæsenet bør integreres kraftigere i forsk
ningsplanlægningen fremover bl.a. for at dan
ske forskere kan stå sig bedre i international 
sammenhæng.

Nikolaj Petersen, professor i statskundskab 
ved Aarhus Universitet, og Klaus Kjølsen, 
overarkivar i Udenrigsministeriet, beskæfti
gede sig begge med tilgængelighedsspørgsmå
let i sager, der vedrører forholdet til udlandet 
og sikkerhedstjenesten. Petersen tilkendegav, 
at der kun i ganske særlige tilfælde bør være 
tale om længere adgangsfrister end 30 år. 
Han henviste til, at Norge har en meget li
beral tilgængelighedspolitik, selv om det er et 
lille land. Også Kjølsen anbefalede 30 år, i 
overensstemmelse med EF-praksis. Han øn
skede desuden større koordination mellem 
ministerierne i adgangsspørgsmål, da akterne 
er interministerielle.

Jørgen Harder Rasmussen understregede, at 
lovudkastet er udarbejdet i Kulturministeriet 
på grundlag af rigsarkivarens forslag. Videre 
nævnte han, at man i arkivlovudkastet har 
tilstræbt en nøje sammenhæng med princip
perne i den gældende offentlighedslov. Som 
svar til Dieckmann Rasmussen sagde han, at 
de lokalhistoriske arkiver ikke er blevet ind
draget i lovudkastet, fordi der i givet fald ville 
blive tale om en slags museumslov. Dette ville 
sprænge de økonomiske rammer, for loven 
skal være udgiftsneutral. I øvrigt konstate
rede Harder Rasmussen, at debatten tilsyne
ladende ikke drejede sig så meget om arkiv
loven som om offentlighedsloven og register
lovene, og disse emner hører ind under et 
andet ministerium.

Birgit Nüchel Thomsen, arkivar ved Rigsarki
vet, formand for »Dansk politik under foran
dring« og redaktør af »Retten til viden«, op
ponerede mod Harder Rasmussens sidste be
mærkning, idet hun -  i forlængelse af tidligere 
indlæg -  fremhævede nødvendigheden af at 
sammenkoble de tre sæt af love. Hun roste 
også den løsning, som man er kommet frem 
til i Canada efter 10 års udredningsarbejde og 
som har ført til lovgivning om privatlivets 
fred og om arkivdannelsen i bredere forstand.

George B. Nannestad, medlem af udvalg om 
dansk informationspolitik og om audiovisu-
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elle medier, gjorde opmærksom på, at flere og 
flere informationer i fremtiden kun bliver ma- 
skinlæsbare. Af den grund må arkivmyndig
hederne sørge for at holde det nødvendige 
apparatur vedlige -  ikke bare i 50 år, men i 
mere end 500 år. Også dette problem må 
lovgivningen tage højde for.

Søren Møller Christensen, redaktør af tids
skriftet »Vandkunsten« (udgivet af Center for 
Freds- og Konfliktforskning), oplyste, at en 
række høringssvar anbefaler et udvalgsar
bejde til kulegravning af arkivproblematik
ken, og han støttede selv tanken. Det samme 
gjorde en række af de andre debattører 
{Dieckmann Rasmussen, Bondesen, Petersen, Ros
lyng m.fl.). Navnlig Petersen og Hørby på
pegede, at der skal være brugere -  ikke 
mindst forskere -  med i udvalget. Kun jour
nalist Leif Larsen gik imod tanken om en 
kommission. Han frygtede for, at dens ar
bejde ville kunne strække sig over mange år. 
Efter hans mening ved vi allerede nu, hvad 
det hele handler om. Det gælder blot om at 
træffe beslutningen. Denne beslutning skal 
være: fri tilgængelighed for alle arkivalier, 
idet misbrug naturligvis skal kunne forfølges 
ved domstolene.

I de afsluttende bemærkninger fra de 4 oplægs
holdere blev det fra flere sider foreslået at

flytte dele af arkivlovsområdet over til Justits
ministeriet eller evt. Statsministeriet. Det 
drejer sig om spørgsmålene vedr. arkivdan
nelse, aflevering og tilgængelighed, mens det 
organisatoriske godt kan forblive i Kulturmi
nisteriet. Det var tillige Erik Ib Schmidts op
fattelse, at den foreslåede kommission bør 
nedsættes af statsministeren for lettere at løse 
de tværministerielle problemer. I modsæt
ning til Leif Larsen mente Schmidt, at en 
kommission eller et udvalg må kunne nå frem 
til et resultat i løbet af relativt kort tid. For 
det skal være en lille gruppe personer, der i 
forvejen har et indgående kendskab til pro
blematikken.

Grethe Ilsøe afsluttede mødet i sin egenskab 
af formand for Dansk Historisk Fællesfor
ening. Hun fastslog, at det er nødvendigt at 
tilføre ressourcer til arkivområdet og at skabe 
faste regler for arkivdannelsen og bevaringen 
af arkivalier i det hele taget. Hun rundede af 
med at citere den svenske arkivudredning 
»Samhällets arkivproblem«, der ser det som 
en hovedopgave for arkivvæsenet »at skabe 
reelle forudsætninger for ytringsfriheden«. 
Lad os gøre det samme i Danmark, foreslog 
hun.

Referenter: Jørgen Mikkelsen og Steen Ousager
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/12 1989

Note Kr. Kr.
Kontingenter:
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver........................................ 15.400,00
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger.................................. 15.400,00
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening................................................ 15.400,00
59 medlemmer...........................................................................................  14.750,00 60.950,00

Tilskud:
Kulturministeriet.......................................................................................  200.000,00
Overført til 22 amtssamfund.................................................................... 130.000,00
Yderligere overførsel vedr. 1988, netto.................................................... 15.000,00 55.000,00

115.950,00

Omkostninger:
Årsmøde.....................................................................................................  23.237,73
Møder og rejser.........................................................................................  16.441,22
Honorarer...................................................................................................  14.000,00
Administration...........................................................................................  12.070,20
Kurser.........................................................................................................  4.600,00
Historisk Vejviser.......................................................................................  5.101,14
Jubilæumsgave...........................................................................................  2.100,00
Arbejdsmarkedsbidrag.............................................................................  1.838,00
Difference...................................................................................................  0,63 79.388,92

36.561,08

1. Fortid og N u tid .........................................................................................  -j- 25.010,49
2. Siden S axo .................................................................................................  12.719,10
3. Bogsalg....................................................................................................... .............. 853,38 11.438,01

25.123,07
Renteindtægter...........................................................................................  6.490,42
Overskud,...................................................................................................  31.613,49
hensat til:
Investeringer...............................................................................................  841,90
Reserver.....................................................................................................  265,76
Fortid og N u tid .........................................................................................  892,03
Siden S ax o .................................................................................................  9.589,43
Informationsvirksomhed...........................................................................  30.000,00 41.589,12
Underskud, overført til egenkapitalen...................................................... 4- 9.975,63
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AKTIVER
Kr. Kr.

G irokonto...........................................................................................................  176.971,28
Sydbank, konto nr. 1000444.............................................................................  7.671,03
Sydbank, konto nr. 4001894.............................................................................  1.239,19
Sydbank, konto nr. 4001910 -  reserve.............................................................. 29.851,46
Sydbank, konto nr. 4001902 -  investering...................................................... 32.109,77
Sydbank, konto nr. 4001928 -  Fortid og N utid...............................................  34.021,70
Sydbank, konto nr. 4001936 -  Siden Saxo...................................................... 33.490,56
Tilgodehavende, bogsalg...................................................................................  3.092,65
Diverse debitorer...............................................................................................  5.156,00
Tilgodehavende, Fortid og Nutid.....................................................................  27.085,03
Tilgodehavende, m om s.....................................................................................  57.453,21
Tilgodehavende, ferie.........................................................................................  43,44
Tilgodehavende D.K.O......................................................................................   2.401,60

410.586,92

PASSIVER

Skyldig A-skat.....................................................................................................
Diverse kreditorer...............................................................................................
A.I.O.......................................................................... i .......................................

Formue, p rim o...................................................................................................
Underskud 1989.................................................................................................

Hensættelser:
Investeringer:
Primo...................................................................................................................
Yderligere hensat...............................................................................................

31.267,87
_______841,90 32.109,77

Reserver:
Primo...................................................................................................................
Yderligere hensat...............................................................................................

Fortid og Nutid:
Primo......................................................................................... .........................
Yderligere hensat...............................................................................................

29.585,70
_______265,76 29.851,46

33.129,67
_______892,03 34.021,70

Siden Saxo:
Primo...................................................................................................................
Yderligere hensat...............................................................................................

Informationsvirksomhed:
Hensat i 1989 .....................................................................................................

509,00
14.220,00

165.650.20
180.379.20

71.481,32
9.975,63 61.505,69

33.129,67
9.589,43 42.719,10

30.000,00 30.000,00
410.586,92
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S a lg ................
Tilskud............
R en ter............
Lønninger . . . . 
Forsendelse . . . 
Administration 
Checkkonto . .. 
Lån DHF........

Kr. Kr.
870,00

246.820,00
1.409,90

229.810,28
18.555,97

275,58
2.859,67

2.401,60
251.501,50 251.501,50

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSE

7. Fortid og Nutid.
Abonnementsalg...............................................................
Løssalg...............................................................................
Tilskud: Forskningsrådet..................................................

Kulturministeriet..............................................
Trykning...........................................................................
H onorarer.........................................................................
Forsendelse.......................................................................
Administration.................................................................
Afskrivning.......................................................................
Underskud.........................................................................

2. Siden Saxo
Abonnementssalg.............................................................
Løssalg...............................................................................
Tilskud Kulturministeriet................................................
Trykning...........................................................................
H onorarer.........................................................................
Forsendelse.......................................................................
Administration.................................................................
Bidrag til fællesadministration........................................
Produktionsudgifter..........................................................
PR-markedsføring.............................................................
Honorarer, redaktionen....................................................
Overskud...........................................................................

3. Bogsalg
S a lg ................................................
Copydan ........................................
»Lokalhistorien i undervisningen«
H onorarer......................................
Forsendelse....................................
Administration..............................
Overskud........................................

Kr. Kr.
162.595,08

20.000,00
8.700,00

25.000,00
166.496,14

9.000,00
49.469,38
11.642,61

45.000,00

4.697,44 -241.305,57
25.010,49

338.252,00
12.526,00

215.478,00
17.700,00
48.778,70

1.023,00
4.000,00

24.959,20
22.120,00

20.000,00

24.000,00 —358.058,90
12.719,20

15.954,75

2.900,20
3.850,86
2.716,01

950,36

6.584,66 -  16.051,73
853,38
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/13 1989
Kr.

Indtægter:
Renter af bankbog.......................................................................................................................  839,07
K upons......................................................................................................................................... 3.600,00
Depotgebyr...................................................................................................................................   53,00
Overskud.......................................................................................................................................  4.386,07

Aktiver:
Nom kr. 30.000,00 Forenede Krf. 2013, kurs 104,75...............................................................  31.425,00
Bankbog nr. 400194-4.................................................................................................................  33.942,37

65.367,37

Passiver:
Formue, prim o.............................................................................................................................  62.451,30
Overskud.......................................................................................................................................  4.386,07
Kursregulering for ej realiserede obl.......................................................................................... 4- 1.470,00
Formue pr. 31/12-1989...............................................................................................................  65,367,37

DHF’s fond til særlige formål
Formue, prim o.............................................................................................................................  109.216,10
R enter........................................................................................................................................... 2.940,72
Formue pr. 31/12-89. Bankbog nr. 400195-1 ........................................................................ 112.156,82

DHF og SLF’s Støttefond
(7. regnskabsår)
Formue, prim o.................................................................................................................................. 42.629,17
R enter........................................................................................................................................... 1.147,81
Formue pr. 31/12-1989, Bankbog nr., 4001969............................................................................  43.776,98

Ovennævnte regnskab er opstillet på grundlag af foreviste bankbøger, bilag samt depotudskrifter pr. 
ultimo december 1989.

Randers, den 2. april 1990 Anders V. Larsen, dir.
Hjulmagervej 38 
8900 Randers
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Bøger fra Dansk historisk Fællesforening
Af foreningens mange udgivelser kan følgende endnu leveres 

Håndbogsserien:
Knud Prange: Heraldik og historie. Kr. 67,95.
Herluf Nielsen: Kronologi. Kr. 46,40.
Georg Galster: Mønt. Kr. 41,35.
Ib Kejlbo: Historisk kartografi. Kr. 42,90.
/ørn Piø: Folkeminder og traditionsforskning. Kr. 42;90.
Kristian Hald: Stednavne og kulturhistorie. Kr. 41,30.
Poul Rasmussen: Mål og vægt. Kr. 61,90.
Anders Bæksted: Danske indskrifter. Kr. 43,80.
Johan Jørgensen: Skifter og testamenter. Kr. 45,90.
Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. Kr. 48,80.
Kristian Hald: Personnavne i Danmark. I. Oldtiden. Kr. 44,45.
Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewteknik. Kr. 48,95.
Sven Tito Achen: Identifikation af anonyme våbenskjolde. Kr. 53,50.
Kristian Hald: Personnavne i Danmark. II. Middelalderen. Kr. 58,95.
Erling Olsen: Statistik for historikere. Kr. 41,70.
Verner Bruhn (red.): Vejledning i lokalhistorie. Fra plan til bog. Kr. 145.

NYHED. Historie og lokalsamfund. En håndbog i formidling.
Redaktion: Søren Ehlers. Kr. 172,00.

Andre bøger:
Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og om 

Danmark 1589-1969. Kr. 69,00.
H. Hjelholt: Skriftprøver fra tiden efter reformationen. Kr. 59,90.
E. Kroman: Skriftens historie i Danmark. Kr. 61,30.
Dansk Historisk Årsbibliografi 1967, 1968 og 1969. Kr. 38,40 pr. hefte.
Dansk historisk bibliografi 1974-76. Kr. 226,30
Erank Jørgensen og Morten Westrup: Dansk Centraladministration i tiden indtil 1848. Kr. 

78,75?
Festskrift til Johan Hvidtfeldt. Kr. 51,00.
Fra Fortid og Nutid. En antologi. Redigeret af Claus Bjørn. Kr. 97,90.
Historisk vejviser. (Ny og stærkt udvidet udgave af Lokalhistorisk vejviser fra 1978). Kr. 

122,00.

De anførte priser er incl. moms 22%, men exel. porto. Priserne er særpriser, der gælder for 
Fortid og Nutids abonnenter, samt medlemmer af historiske foreninger tilsluttet Dansk 
historisk Fællesforening og denne forenings øvrige medlemmer.

Bøgerne og Fortid og Nutid kan bestilles ved henvendelse til Landsarkivet for Sjælland 
m.m., Jagtvej 10, Postbox 661, 2200 København N, tlf. 31 39 66 11 (kl. 11-14).
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