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Birket
- et feudalt element i dansk enevælde
A f Jens Chr V. Johansen
Med inspiration fra svenske studier over birk, hvor disse anses fo r at være et kriterium fo r en
fremskreden feudal proces, stilles i denne artikel retssagerne fra de to danske birk: Skjoldenæs
holm på Sjælland og Tåsinge i det fynske øhav op til sammenligning med sagerne fra Falster
herred. Artiklen er bygget op dels ved en undersøgelse a f de tre retskredse i tidsrummet fra 1680
til 1705, der har til form ål at vurdere, hvorvidt der blev dømt strengere ved de adelige birk end
ved de kongelige herreder, og dels ved en analyse a f den retslige udvikling i de to birk over et
næsten l OO-årigt tidsrum, d.v.s. at Skjoldenæsholm erfulgt fra 1673 til 1788 og Tåsinge fra 1678
til 1767fo r at vurdere, hvorvidt der var forskel i behandlingen a f bønderne i de to birk, og om
denne forskel må tilskrives de individuelle godsejernes holdning.

Især svensk retshistorisk forskning har rettet opmærksomheden mod den æn
dring, der i løbet af det 17. århundrede gennem oprettelsen af nye retskredse
foregik i det juridiske landskab i Danmark og Sverige. Disse jurisdiktioner, der i
Sverige gik under navnet borgrätter, og som i Danmark havde betegnelsen birk,
havde dog to forskelligartede udviklingsforløb. I Sverige kan det konstateres,
at antallet øgedes kraftigt i det 17. århundredes første halvdel for i løbet af de
følgende 25 år at blive reduceret,1 mens antallet i Danmark, skønt deres historie
kan føres tilbage til middelalderen,2 steg betydeligt i årene efter enevældens
indførelse bl.a. som følge af oprettelsen af nye greve- og friherreskaber i 1671,3
da birkeretten blev et privilegium for den nye embedsadel.4
Interessen for borgrätternes og følgelig også birkernes indflydelsessfære
knytter sig nøje til udforskningen af den sociale virkelighed ved skabelsen af
storgodser i det behandlede tidsrum, og da behøver man ikke gå så langt som
den svenske historiker Lars-Olof Larsson, der mener, at »en oinskränkt makt
över jurisdiktionen inom gods är otvivelaktigt ett av de främsta kriterierna på
en avancerad feodal process«.5 Ikke desto mindre ligger den tanke ikke Ijern,
at under alle omstændigheder svensk retshistorisk forskning anser enevældens
Danmark som et samfund styret af adelen. Det fremgår a f Kenneth Johans-

1 Lars-Olof Larsson, »Borgrätt och adelsjurisdiktion i medeltidens och 1600-talets Sverige«. Historia och
samhälle. Studier tillägnade Jerker Rosén. Malmö, 1975, s. 51
2 Se Henrik Lerdam, Birk, lov og ret. Birkerettens historie i Danmark indtil 1660. København, 2004.
3 For en nyttig oversigt over birkerettens historie indtil greve- og friherreprivilegiernes indstiftelse i 1671,
se Tommy P. Christensen, »Hvad falder af birket ? - Blade af birkerettens historie« Politihistorisk selskab.
Årsskrift (2000)
4 Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie. 4. oplag. København, 1969, s. 510
5 Larsson, »Borgrätt«, s. 50
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sons artikel om det »aristokratiska framstöten« indenfor retsvæsenet i Sverige
eksemplificeret gennem de to smålandske borgrättzv Bergkvara og Härlunda,
hvor han beskriver den »direkta närvaron av överhet, av aristokratin« som et
særkende for de danske birker.6 Med udgangspunkt i de to borgrättzx samt
Allbo herred ligeledes i Småland opstiller Johansson den hypotese, at bønderne
i større omfang søgte det ‘kongelige’ herredsting fremfor den adelige borgrätt,
fordi herredstinget i vid udstrækning blev opfattet som bøndernes egen domstol,
hvor de kunne løse indbyrdes konflikter, mens borgrätten var myndighedernes
domstole, hvilket også fremgår af, at sagerne blev anlagt af en eller anden foged.7
Senest har Mats Olsson behandlet birkeretten i en artikel om det sjællandske
vornedskab og den skånske adels dominans over bønderne.8
Hverken birkernes institutionelle historie eller den juridiske funktion efter
enevældens indførelse i 1660 har påkaldt sig synderlig interesse i Danmark.
Tre forhold adskilte birkerne, der udgjorde et parallelt domstolssystem til
den almindelige herredsjurisdiktion, fra de forhold, der gjaldt for disse dom
stole; for det første udnævnte birkets indehaver dommeren (birkefogeden),
for det andet blev der appelleret direkte fra birket til Højesteret,9 m.a.o. uden
om landstinget, og for det tredje tilfaldt de bøder, birkefogeden idømte de
anklagede og dømte, birkets indehaver. Antallet af birk varierede meget i de
forskellige landsdele; af de ca. 140 birk der fandtes ca. 1680, lå lidt under
halvdelen i Jylland og en fjerdedel på Sjælland, mens Fyn og Lolland-Falster
deltes om de resterende. Det siger dog intet om det antal bønder, der lå under
birkenes jurisdiktion, da deres størrelse kunne være meget forskellig, fra nogle
få landsbyer til et større sammenhængende område. Antallet af bønder, der
var underlagt adelens birkeret, varierede således; på Fyn synes det at have
drejet sig om ca. en fjerdel af landbefolkningen.10 Birkernes funktion er kun
for middelalderens vedkommende tilbundsgående belyst.11 Med baggrund i
det stigende antal birker under den tidlige enevælde skal det derfor undersø
ges, hvorledes de danske birk indgik i tidens retslige udvikling, hvorvidt der
var tale om et feudalt indslag i retsplejen, som Lars-Olof Larsson mener, og

6

Kenneth Johansson, »Herrar och bönder. Judiciel 1praxis på borgrätter och häradsrätter«. (Norsk) Historisk
tidsskrift 1991:2, s. 307f.
7 ibid., s. 316
8 Mats Olsson, »Att icke understa sig att lämna sina hemman... Om bondeklassensfrihet och adeelns dominans
i Skåne«. (Svensk) Historisk tidskrift, 121 (2001), s. 12
9 Det er interessant at notere, at på tilsvarende vis som i Spanien fungerede birkene i harmoni med de kon
gelige domstole (birket var underlagt det samme hierarki som de øvrige domstole), se. J. Vicens Vives,
»The Administrative Structure of the State in the Sixteenth and Seventeenth Centuries« i Government in
Reformation Europe 1520-1560, (ed.) Henry J. Cohn. London. 1971, p. 62
10 Lotte Dombernowsky, Lensbesidderen som amtmand. Studier i administration a f fynske grevskaber og
baronier 1671-1849. København, 1983, s. 49fif
11 Cf. Lerdam, Birk

Birket

3

således om denne udvikling skal ses i forbindelse med den såkaldte anden
feudalisering.12 Forskellige parametre kan anvendes ved en vurdering af disse
forhold. I denne undersøgelse vil der blive lagt vægt på to af disse forhold. For
indehaveren af birkeretten lå der et økonomisk incitament i, at vedkommende
modtog den del a f de idømte bøder, der i det ‘statslige’ retssystem tilfaldt
kongen. Det vil derfor blive undersøgt, hvorledes forholdet var mellem antallet
af anlagte sager ved birkerne og ved et ruralt retsområde, hvorfra der findes
sammenligneligt materiale: Falster 1680-1705. Et andet parameter er graden
af birkeindehaverens personlige indblanding i det retslige liv; det er klart, at
han ikke personligt kunne dømme, men han kunne givetvis lade birkefogeden
forstå, i hvilken retning dommen skulle gå. På tilsvarende vis kunne han også
nedsætte dommen og derved vise mildhed.

Undersøgelsesområdet
To birk: Skjoldenæsholm og Tåsinge13 er udvalgt til en nærmere undersøgelse,
mens Gedser birk kun vil blive anvendt som en kontrol (først og fremmest
p.g.a. de få overleverede tingbøger). Mens Skjoldenæsholm birk blev oprettet
i forbindelse med oprettelsen a f friherreskaberne, går både Gedser og Tåsinge
birk tilbage til tiden før Reformationen men med hver sin strukturelle ud
vikling. Falster var siden senmiddelalderen nærmest kongemagtens ‘private’
ejendom, idet øen blev givet som livgeding til enkedronningerne, når det var
påkrævet; den sydligste del af øen udgjorde en egen retskreds unddraget den
almindelige herredsinddeling. Gedser birk eller Skelby birk, som området også
betegnes, nævnes første gang i 1470. Den var m.a.o. et kongeligt birk; årsagen
til, at området omkring Gedser blev et birk, står dog hen i det skjulte.14 Birket
blev nedlagt i 1720. Tåsinge birk var ligeledes allerede før Reformationen en
selvstændig jurisdiktion; på det tidspunkt faldt øen til kronen, men kort tid
efter overgik den i adelig eje, hvilket den var indtil tiden efter enevældens
indførelse, da ejerskabet gik tilbage til kronen. Men i 1678 afhændedes godset
til generaladmiralløjtnant Niels Juel, hvis efterkommere derefter besad øen;
barnebarnet af samme navn fra 1714 til hans død i 1766. Skjoldenæsholms
historie er mere turbulent; godset havde siden 1429 været i kronen eje. I

12 Ingrid Henriksen, »The Danish ‘Second Serfdom’ Revisited« i Folk og erhverv tilegnet Hans Chr. Johansen,
(ed.) Anders Monrad Møller. Odense, 1995; idem. Det danske godssystems udvikling. Nogle overvejelser
vedrørende ufri arbejdskraft og hoveri. Memonr. 178 fra Økonomisk institut, Københavns Universitet, 1989;
se også Palle O. Christiansen, A manorial world. Lords, peasants and cultural distinctions on a Danish
estate 1750-1980. Copenhagen, 1996, s. 109f.
13 Birketingsprotokollerne fra hhv. 1673 til 1788 og fra 1678 til 1767 er blevet anvendt til denne undersøgelse.
14 En tak skal rettes til Henrik Lerdam for oplysningerne om specielt dette birk og generelt for samtalerne
om birk.

4

Jens Chr. V. Johansen

1662 solgte Frederik III Skjoldenæs og andet gods andre steder på Sjælland
til rentemester Henrik Müller for at komme ud af sin gæld til rentemesteren.
I 1682 gik godset tilbage til kronen efter Müllers fallit, og det blev i 1683
mageskiftet med Christian Vs halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve, der var
statholder i Norge. Han synes ikke at have opholdt sig meget på godset, men
mest i København på Charlottenborg. I 1696 overlod han godset til datteren
Charlotte Amalie Danneskiold-Laurvig og svigersønnen Christian Gyldenløve;
ved dennes død i 1703 blev Skjoldenæsholm arvet af datteren Frederikke Louise
Danneskiold-Samsøe, der i 1720 solgte det til sin morbroder Ferdinand Anton
Danneskiold-Laurvig. Skønt han også ejede Haraldsted gods, boede han oftest
på Skjoldenæsholm. Han ejede det indtil 1754, da sønnen Frederik Ludvig
overtog det ved faderens død. Da han døde allerede i 1762, overtog hans enke
Anna Joachimine Ahlefeldt godset og beholdt det indtil 1794.
I det undersøgte tidsrum fra 1673 til 1788 var der syv birkefogeder i
Skjoldenæsholm birk; to forhold skal bemærkes om birkefogederne dels at det
18. århundredes kumulering af embeder15 kom til udtryk ved udnævnelsen af
Jørgen Jacobsen Friis i 1754, som også var byfoged i Ringsted,16 dels at exam,
jur. Christian Svejstrup, der blev udnævnt i 1765, var den første uddannede jurist
som birkefoged i Skjoldenæsholm birk. På Tåsinge nåede man ikke så vidt at,
en jurist blev dommer, og det er muligvis et udtryk for Niels Juels opfattelse
af de juridiske forhold på øen, at birkefogeden fra 1727 til 1765 kun mødte
med uregelmæssige mellemrum, hvorfor tingets brugere måtte nøjes med en
konstitueret birkefoged.
Skjoldenæsholm birk bestod ved sin oprettelse af fire sogne: Allindemagle,
Haraldsted, Jystrup og Valsølille, hvor slottet lå; Tåsinge birk udgjordes af Landet
og Bregninge sogne, hvor Valdemar Slot lå samt Hjortø. Det er umådeligt svært
at beregne befolkningstallet i de tre birker; den første folketælling i Danmark
i forhold til de anvendte tingbøger fandt nemlig sted så sent som i 1769. Men
der er ikke andre muligheder, og tallet for Tåsinge birk er beregnet til 2176
personer17 og for Skjoldenæsholm birks vedkommende til 1586 personer.18
Folketælling 1769 ligger kronologisk i tid så Qernt fra de oplysninger, der er
om Gedser birk, at det ingen mening giver at benytte dem, og af den grund er
den indgående analyse af forholdene på Falster, der er blevet udarbejdet a f Karl

15 Kumulering er termen for det forhold, at flere embeder under samme ressortområde samles hos en og
samme person, se llsøe, Grethe. Vejen til emhede. En undersøgelse a f udnævnelserne til kgl. Retsbetjent- og
magistratsemhede 1735-65. Aarhus, 1978, s.26ff.
16 Se Pernille Ulla Knudsen, Lovkyndighed og vederhæftighed. Sjællandske byfogeder 1682-1801. København,
2001
17 RA, Rentekammeret, Folketælling 1769, Fyns stift
18 RA Rentekammeret, Tabeller Folketælling 1769, Sorø amt
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Erik Frandsen og Jens Ole Jensen benyttet,19 og det giver et beregnet folketal
for Gedser birk ca. 1710 på 1250 personer.
Overleveringen af tingbøger i de to birk er tilfredsstillende, når udviklingen
skal undersøges over et tidsrum på godt 100 år; den største lakune er årene fra
1680 til 1685 på Tåsinge.

Antallet a f retssager.
Flere især udenlandske forskere har hævdet, at den akademiske øvelse at tælle
retssager netop kun er en øvelse, fordi den intet udtaler om det faktiske antal
retssager hverken i fortiden eller nutiden. Denne opfattelse skal ses i sammen
hæng med spørgsmålet om mørketallet, det forhold at en vis del af de reelle
lovovertrædelser aldrig kom til domstolenes kendskab. To forhold gør sig gæl
dende: en lang række sager blev i enevældens Danmark (og tidligere) afgjort på
forskellige måder uden for domstolenes regi. Ole Fenger har hæftet sig ved, at
et stort antal sager forsvandt fra tingbøgerne kort tid efter, at sagerne var blevet
rejst, og han mener, at det generelt skyldes godsejerens indblanding i tingets
kompetence udtrykt gennem en trussel, om at fæsteren ville blive sat fra gården,
hvis sagerne blev fortsat.20 For det andet var der spørgsmålet om husbonds
tugtelsesret, der medførte, at herremanden med udgangspunkt i Gårdsretten
straffede sine egne tjenere.21 Disse betragtninger harmonerer imidlertid dårligt
med den kendsgerning, at antallet af retssager igennem det 17. århundrede lå
på et meget højt niveau (herom senere).
Det er også blevet hævdet, at bestemte typer lovovertrædelser reelt meget
præcist afspejlede det faktiske kriminalitetsniveau, fordi de var a f en sådan
karakter, at der var generel enighed om, at de burde og skulle retsforfølges.
Hvorom alting er, kan det ikke anses for at være en futil gerning at tælle rets
sager, ud fra den forudsætning at hvis der kan påpeges fluktuationer, må der
søges en forklaring på disse, og hvis fluktuationerne ikke er geografisk specifikke
men af mere udbredt natur, må der også søges en afgørelse af, om der er tale
om generelle fænomener.
På tilsvarende vis som andre steder i Europa22 kan der i det 17. århundredes
19 Karl-Erik Frandsen og Jens Ole Jensen, Kulturhistorisk håndbogfor Falster bd. 1-4. Upubliceret manuskript,
Historisk institut, Københavns universitet, 1986
20 Ole Fenger, »Bondens ret og bondens pligt. Retshistoriske betragtninger over bondestandens vilkår før
1788«. Bondefrigørelse. Danske landbrug ifortid, nutid ogfremtid, (udg.) Jørgen Andersen (et al.), Aarhus,
1989, s. 36f.
21 Ole Bernild og Henrik Jensen, Den feudale produktionsmådes historie I Danmark ca. 1200 til ca. 1800.
Bd. I. København, 1978, s. 127
22 For Englands vedkommende sc W.A. Champion, »Recourse to the Law and the Meaning of the Great
Litigation Decline, 1650-1750: Some Evidence from the Shrewsbury Local Courts« i Communities and
Courts in Britain 1150-1900, (cds.) Christopher Brooks and Michael Lobban. London, 1997
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Danmarks konstateres et meget højt antal retssager med en faldende tendens
gennem århundredet.23 I Helsingør faldt det årlige gennemsnitlige antal rets
sager fra 417 i tidsrummet 1612-1629 til 152 mellem 1680 og 1705; en tilsva
rende sammenligning har ikke været mulig for Falsters vedkommende, (idet
tingbøgerne først er bevarede fra midten af det 17. århundrede), men i årene
fra 1680 til 1705 var der i gennemsnit 87 sager om året (uden Gedser birk).24
Skønt det ikke kan lade sig gøre at bringe tilsvarende tal for de tre behandlede
birker fra det 17. århundredes første trediedel, kan der ikke desto mindre for
disse jurisdiktioners vedkommende dokumenteres et fortsat faldende antal sager
i det 18. århundrede.
I Skjoldenæsholm birk var der mellem 1673 og 1788 1543 retssager, det til
svarende tal for Tåsinge birk mellem 1678 og 1767 var 1177 sager, og i Gedser
birk kan der mellem 1698 og 1718 tælles 219 sager. I gennemsnit giver det årligt
hvv. 13, 13 og 10 sager; det er således meget langt fra de ovennævnte 87 sager
om året på Falster, men gennemsnittet stiger til 22, 23 og 12, hvis blot årene
frem til 1709 tages ind i beregningen. Det kan således konstateres, at tallene
for de to store birk er meget tæt på hinanden med en faldende tendens efter det
18. århundredes første 1O-år. Fælles for de tre birk er, at bruddet m.h.t. antal

23 Sc Jens Chr. V Johansen, »Erträge der neuen Rechtsgeschichte in den skandinavischen Ländern« i Krimi
nalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne, (Hg.) Andreas Blauert und
Gerd SchwerhofT. Konstanz, 2000
24 Jens Chr. V Johansen, »Falster and Elsinore, 1680-1705: A Comparative Study of Rural and Urban Crime«,
Social History, 15(1990)
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sager kan placeres omkring 1700; for Gedser og Tåsinge birk falder tallet i
tiåret 1710-1719, mens det i Skjoldenæsholm allerede var faldet i tiåret 1690—
1699. Endvidere skal det bemærkes, at når der ses bort fra de to tiårs perioder
1710-1719 og 1720-1729, hvor udviklingen i de to birk svarede til hinanden
med faldende antal i den første periode fulgt af et tiår med et stabilt sagsantal,
lignede fluktuationsudviklingen på Tåsinge ikke udviklingen i Skjoldenæsholm.
Eftersom gældssagerne i alle undersøgelser har udgjort en betydelig del af
det samlede antal, er det påfaldende, at netop ved den type sager kan bruddet
præcist sættes til 1710; på Tåsinge var der 88 gældssager i tiåret 1700-1709
og kun 26 i det følgende tiår, i Skjoldenæsholm var de tilsvarende tal 26 og 9,
mens der i Gedser birk var et fald fra 62 til 28 sager i de to tidsrum 1698-1707
og 1708-1718. På Tåsinge kan der for denne type sager endvidere ses endnu
et brud omkring 1740, da sagsantallet faldt til et encifret tal; en tilsvarende
udvikling fandt ikke sted i Skjoldenæsholm birk, hvor udviklingen fra 1710 og
frem til undersøgelsesperiodens ophør var umådelig stabil med tal mellem tre
og elleve pr. tiårs periode.
En sammenligning pr. 1000 indbyggere mellem herredet Falster og de to birker
Tåsinge og Skjoldenæsholm mellem 1680 og 1705 vil dog give en mere præcis
ramme for at vurdere udviklingen. Hvis alle retssager inddrages, giver det for
Falster 284 sager pr. 1000 indbyggere, for Tåsinge 246 og for Skjoldenæsholm
232; ses der alene på straffesagerne:25 angreb på liv og legeme, fosterdrab,
fredsbrud, tyveri m.v. forbrydelser mod kønssædeligheden, ildspåsættelse og
brand, trolddom og ærekrænkelse, er tallene 35,45 og 51. Straffesager26 er dog
ikke den bedste målestok, hvis godsejernes indgreb overfor befolkningen skal
vurderes; dertil tjener bedre sager om bøndernes ulovlige brug af skovene, sager
om manglende betaling af afgifter, og om udeblivelse fra hoveri samt om over
trædelser af vornedpligten. For skovenes vedkommende er tallet de tre steder
næsten ens: 15, 14 og 15, og tallet for antallet af sager om afgifter lå meget tæt
på hinanden: 32, 35 og 30; det er, når vi kommer til sagerne om bønder, at der
viser sig en meget naturlig forskel: tallene er 17, 2 og 17. Det er et udslag af,
at vornedskabet ikke var gældende udenfor den sjællandske-lolland/falsterske
øgruppe. Der er således intet, der tyder på, at birkernes indehavere er gået hårdere
frem mod deres bønder, end tilfældet var det på krongodset Falster.
Ser man på en tilsvarende periode i slutningen af de år, der er registreret sager
ved de to birker, er det påfaldende, at det kan konstateres, at antallet af sager
generelt var faldet i ikke ubetydelig grad. På Tåsinge fra 1742 til 1767 var det
25 Se Gustav Henningsen, Jens Chr. V. Johansen og Ditlev Tamm, »16.000 jyske domme. En sagtypologisk
analyse af Hofman-Bangs register til Viborg landstings dombøger 1569-1805«, Fortid og nutid, XXVIII
(1979) for en nærmere gennemgang af disse kategorier.
26 Straffesager defineres som regel som sager, der i yderste konsekvens kunne ende med en krops- eller livs
straf, mens de øvrige typer sager i værste tilfælde kunne ende med en bøde.
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faldet til 45 pr. 1000 indbyggere, mens faldet på Skjoldenæsholm mellem 1763
og 1788 var noget mindre: til 116 pr. 1000 indbyggere. Dette fald kan ses i alle
tre kategorier med undtagelse af sager vedrørende skovene på Skjoldenæsholm,
hvor der stadig var et tal på 14 pr. 1000 indbyggere; til gengæld var sager om
afgifter begge steder faldet til 8 pr. 1000 indbyggere.
Vornedskabets ophævelse i 1702 for drenge, der var født efter Frederik IVs
tronbestigelse i 1699,27 kan aflæses af materialet fra Skjoldenæsholm. Sager
vedr. vornedskab udgjorde før 1702 fem gange så mange som efter det år.
Mellem 16 73 og 1702 var der 94 sager, mens tallet for det dobbelt så lange
tidsrum mellem 1703 og 1763 kun var 19 sager. Det er påfaldende, at sager vedr.
stavnsbåndet, der blev indført i 1733, ikke indtog en ligeså prominent position
i retsmaterialet. I 1744 havde Rasmus Larsen i Jystrup nægtet at overtage en
fæstegård og havde overfaldet den, der havde overbragt ham det høje herskabs
befaling. Efter at have sundet sig gik han med til at tiltræde gården, hvorefter
sagen blev frafaldet.28
Vornedskabet og stavnsbåndet havde begge til formål at sikre godsejerne
arbejdskraft. Jens Holmgaard har meget ret, når han skriver, at godsejerne
næsten desperate mangel på og søgen efter gårdfæstere kan aflæses i disse to
foranstaltninger.29 I 1747 blev Hans Nielsen i Allindemagle stævnet, fordi han
27 Fridlev. Skrubbeltrang. Det danske landbosamfund 1500-1800. Odense, 1978, p. 178
28 Landsarkivet for Sjælland m.m. (Herefter forkortet LAS). Skjoldenæsholm birks tingbog 1738-1745. 24.
oktober. 1744
29 Jens Holmgaard, ...uden at landet besværes. Studier over Frederik 4.s landmilits med særligt henblik på
spørgsmålet om stavnsbånd og bønderkarlenes vilkår i øvrigt. Viborg, 1999, p. 386
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havde sendt sin yngste søn bort fra godset.30 Sagen blev afgjort af greven selv,
da Hans Nielsen lovede at lade sine to ældste sønner blive på godset.31
Imellem alle disse udregninger skal det påpeges, at forholdet mellem straffesa
ger og det totale antal sager holdt sig konstant gennem de to perioder. I den første
periode var forholdet på Falster 4,4, på Tåsinge 5,4 og på Skjoldenæsholm 4,5;32
i den anden periode var forholdet på Tåsinge 3,4 og på Skjoldenæsholm 4
Det kan således sluttes, at udviklingen var hinanden meget lig, hvilket fore
løbigt tyder på, at det ikke er nyttesløst at tælle retssager.

Mellem dom og forlig
Undersøgelsen af de to birker kaster lys over flere punkter i dansk retshistorie,
der hidtil ikke er blevet forklaret. Det er blevet fremhævet, at mange sager i
1600-tal let forsvandt ud af protokollerne uden at blive ført til doms; set i forhold
til dette spørgsmål er det slående i 1700-tallet, at langt flere sager ender med et
forlig. Hans Henrik Appel mener, at parterne sandsynligvis nåede til enighed
uden om tinget, og at dette kun blev brugt i den udstrækning, det var nødven
digt for at presse modparten til et tilfredsstillende resultat.33 Her overfor er det
blevet påpeget, at fremkomsten af en sag har været med til at mærke den part,
der havde begået et overgreb, således at vedkommende i gentagne og lignende
sager ville komme til at stå svagere som aggressor.34 Hvis sagerne om angreb
mod liv og legeme fra Skjoldenæsholm 1673-1788 gennemgås, er der 115 sager,
heraf endte 41 med forlig; før 1684 er der ingen, mens 31 af disse 41 findes i
periodens sidste halvdel. Det er vel og mærke forlig, der blev indgået på tinget.
Hvordan forholdene end skal forklares i 1600-tallet, hersker der ikke tvivl om,
at der er foregået en betydelig udvikling i retskulturen i 1700-tallet; forlig var
blevet en integreret del aflivet ved domstolene.35
Skønt godsejeren ikke havde dømmende funktion, er der næppe tvivl om, at
hans holdning må have spillet en betydelig rolle; stadig med udgangspunkt i de
ovennævnte sager kan det sluttes, at Frederikke Danneskiold-Samsøe og Fer
dinand Danneskiold-Laurvig må have lagt en ganske anden linie end Christian
Gyldenløve. A f de otte sager ang. angreb mod liv og legeme under sidstnævnte
30
31
32
33

LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1745-1751, 18. november 1747
Ibid., 9. december 1747
Kun i Gedser birk var tallet en anelse højere, nemlig 7.
Hans Henrik Appel, »Forbrydelse og straf? Slagsmål og sædelighedssager i Skast herred 1635-70«. Bol
og by ( 1995:1), s. 57f.
34 Jens Chr. V. Johansen, »Det nære ting. Om kriminalitet og bøndernes retsbevidsthed på Sjælland i det 17.
århundredes første halvdel«. Bol og by (1995:1 ), s. 42f.
35 Det synes imidlertid at være en udvikling, der også kan genfindes i England, se Norma Landau, »Indictment
for Fun and Profit: A Prosecutor’s Reward at Eighteenth-Century Quarter Sessions«, Law and History
Review, 17 (1999)
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greve blev fire ført til doms, og tre endte med forlig; ingen af de ligeledes otte
sager under grevinde Danneskiold-Samsøe resulterede i en dom. mens halvdelen
afsluttedes med et forlig. A f de 45 sager, der blev ført i Ferdinand DanneskioldLaurvigs 34 år som greve, var det kun to, der medførte domme, og ikke mindre
end 24 der endte med forlig.
Sager blev dog også anlagt af andre end af herskabet, og i de tilfælde, det
skete, kan det ses, at i Ferdinand Danneskiold-Laurvigs tid (1720-1754) blev
lidt over halvdelen af sagerne anlagt af greven, mens de øvrige sager var bragt
for birketinget af bønderne. I to tredjedele af de sager, der endte med en dom,
kan der også findes en henvisning til lovhjemmel. Til gengæld er det påfaldende,
at antallet af lovhenvisninger i dommene faldt bemærkelsesværdigt i tidsrum
met fra hans overtagelse af grevskabet og perioden ud. Kun 4% af sagerne blev
afgjort på nævnte måde, mens det havde været 12 % i tidsrummet fra grevskabets
oprettelse frem til 1720. Fuldstændig tilsvarende udvikling genfindes på Tåsinge,
hvor antallet af domme med lovhenvisninger i denne type sager faldt fra 13%
i tiden før Niels Juels overtagelse af grevskabet til 5% i tiden derefter. At dette
er snævert forbundet med det stigende antal forlig, siger sig selv, når det ses,
at birkefogeden opsatte en domsafsigelse i otte dage, så parterne om muligt »i
mindelighed med herskabet kunne vorde forenede«.36 Denne interesse for at
opnå forlig, er således også en årsag til, at sagerne trækker i langdrag. Men der
må også være andre grunde.
Mens det er tydeligt, at Henrik Müller ikke interesserede sig overvældende
for birketinget, er der ingen tvivl om, at allerede Ulrik Frederik Gyldenløve var
sig bevidst, at herskabet her kunne spille en betydningsfuld rolle. Til gengæld er
det sværere at udtale sig om Christian Gyldenløves og grevinde DanneskioldSamsøes betydning for det retslige liv ved birketinget, hvorimod det er helt
tydeligt, at grev Danneskiold-Laurvig spillede en aktiv rolle ved tinget, og det
må også have haft en afsmittende effekt på forholdet mellem domfældelser og
forlig i denne type sager.
Ridefogeden meddelte i marts 1687 birkefogeden, at »den naadige Herre«
havde »ladet befalde«, at Christian Terscher skulle betale en rigsdaler til de
fattige p.g.a. noget »uforsømmeligt« på gården.37 Året efter afstod ridefogeden
»efter herskabets ordre« fra at fa dom i en lejermålssag,38 og i 1690 blev en
sag om ulovlig hugst afstået efter den »naadige herris goede behaag«.39 Det
var aldeles efter Gyldenløves lune, hvorledes en sag skulle ende. Det var det
også på Tåsinge, hvor Margrete Ulfeld 6. august 1696 gav seks bønder tilta-

36
37
38
39

Landsarkivet for Fyn (Herefter forkortet LAF), Tåsinge birks tingbog 1696-1704, 30. marts 1702
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1678-1695, 30. marts 1687
ibid., 14. februar 1688
ibid., 9. september 1690
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lefrafald, uden at det oplyses, hvad sagen drejede sig om. På Skjoldenæsholm
var to lejermålssager i 1691 endt med dom efter Danske Lov 6-1, hvorefter
birkefogeden kunne meddele, at dommen ville blive eksekveret, med mindre
herskabet ville benåde.40 Greven afstod heller ikke fra at blande sig i sager, der
egentlig ikke vedkom ham; i 1694 meddelte ridefogeden, at han på det nådige
herskabs vegne afstod fra at fa dom i en tyverisag. hvis der blot blev udstedt
et tingsvidne.41
Christian Gyldenløve tog umådeligt lidt del i det retslige liv,42 på tilsvarende
vis som grevinde Frederikke Louise Danneskiold-Samsøe kun to gange var
inddraget i sagerne ved birketinget. 11710 modererede hun straffen for begået
skovhugst,43 og i 1712 må birkefoged Melby have været i tvivl om, hvorledes
han skulle forholde sig. Dette kan undre, da sagen egentlig forekommer ganske
klar. Jørgen Hansen Skøtte i Valsølille havde kaldt Laurids Pedersen for en tyv
og en gammel skælm. Da der blev fremlagt en dom af 3. september 1670 fra
Ringsted herredsting blev Laurids Pedersen frifundet for tyveribeskyldningen;
men derefter overlod birkefogeden sagen til herskabets behag. Grevinden må
have besluttet, at Laurids Pedersen skulle have mulighed for at opnå erstatning
for en tyveribeskyldning, der kan have hængt over ham i mere end 40 år, for
sagen fortsatte. 11. oktober blev Jørgen Skøtte krævet dømt efter Danske Lov
6-21-3 og 6, eftersom Laurids Pedersen ikke ville indgå forlig. I januar 1713
blev Jørgen Skøtte dømt til at erklære, at han kun kendte Laurids Pedersen som
en ærlig mand.44
Allerede samme år som Danneskiold-Laurvig overtog Skjoldenæsholm blan
dede han sig i en sag om krybskytteri og pardonnerede den tidligere skytte, der
var anklaget derfor. Hvis denne dog brød overenskomsten, skulle han straffes
efter Jagtforordningen af 8. december 1688. Nogle måneder senere kom der
en sag om ulovlig hugst til tinget, hvor den anklagede blev krævet dømt efter
Skovforordningen af 21. januar 1710. Men greven afgjorde, at sagen kunne
klares med en bøde på tre rigsdaler og betaling af sagens omkostninger. 45 I
1727 blev Anders Nielsen i Jystrup og hans hustru beskyldt for tyveri af far,
og for at slippe for straf tilstod hustruen, og hun tilbød at flytte så langt væk
fra godset, som det måtte blive krævet. Dommen lød derefter på, at det høje
herskab pardonnerede dem, hvis de flyttede tre mil væk fra godset.46

40
41
42
43
44
45
46

ibid., 28. april 1691
ibid., 30. januar 1694
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1695-1709, 6. februar og 2. marts 1700
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1709-1726, 28. oktober 1710
ibid., 30. august, 11. oktober, 2. november 1712 og 10. januar 1713
ibid., 23. december 1721 og 17. februar 1722
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1726-1738, 8. og 22. november 1727
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Det volder problemer at gennemskue bevæggrundene til, at greven i 1734
eftergav Chresten Andersen sin straf for lejermål, mod at han betalte sagens
omkostninger.47 Der er kun få sager om seksuelle forhold i tingbøgerne fra
Skjoldenæsholm birk, faktisk kun fire mere under grev Danneskiold-Laurvig
og i disse blev den kvindelige part dømt efter DL 6-13-1. Chresten Andersen
derimod, der var en af de kun to mænd, der blev anklaget for lejermål, blev
dømt efter DL 6-13-24, der indebar fortabelse af hans boeslod. Den tanke ligger
ikke fjern, at greven så på kønnet og ikke ønskede at miste en fæster på bekost
ning af en bøde. Denne tanke forstærkes af en sag fra 1746, da birkefogeden
overlod afgørelsen til greven, hvorvidt der skulle gås videre med en sag, da
han havde dømt Lars Jensen i Allindemagle til at betale en bøde på 12 rdl. for
lejermål, - men forseelsen var begået i ægteskab. Forhistorien var, at Margrethe
Hansdatter havde beskyldt Lars Jensen for at have overfaldet hende med hug
og slag, mens hun redte til barsel. Historien om lejermålet må være kommet
ud, mens sagen om hug og slag var for retten, og det er muligvis denne sag,
greven eftergav Lars Jensen48

Herskabets deltagelse i det retslige liv
Fire gange må greven personligt have afgjort, at en sag skulle afgøres med at
bonden skulle ride træhesten. Ordlyden i afgørelsen i sagen om den ulovlige
skovhugst, Peder Hansen i Mortenstrup havde begået, viser meget om opfat
telsen af denne straf; sagen blev ham nemlig ‘eftergivet’ »mod at Riide træe
hesten paa Schioldenæsholm«.49 1 1743 blev Hans Jensen i Mortenstrup og
de to husmænd Christian og Ole Larsen anklaget for ulovlig skovhugst; Hans
Jensen og Christian Larsen blev ifølge Skovforordningen af 26. januar 1733
dømt til seks uger på vand og brød i arresten på Skjoldenæsholm. De sidste tre
uger skulle de ride træhesten en time hver dag, med mindre de kunne betale
bøden. Ole Larsen blev frifundet.30 Denne sag dokumenterer to forhold ved
den adelige retspleje under enevælden, for det første at godsejeren spillede en
afgørende rolle, men samtidig lod han brugen af træhesten indføre i tingbogen;
for det andet blev beviserne vurderet af birkefogeden. Rettergangen var ikke
fuldstændig vilkårlig, hvilket tydeligt fremgår af frifindelsen af Ole Larsen.
Da Jørgen Eriksen i Valsømagle uden at fortælle det til andre i landsbyen
havde høstet, indstillede ridefogeden sagen til det høje herskab. Greven afgjorde
det med en afgørelse om, at bonden skulle betale tiende af det høstede, betale

47
48
49
50

ibid.,
LAS,
LAS,
LAS,

17. og 31. juli, 7. august og 2. november 1734
Skjoldenæsholm birks tingbog 1745-1751,23. april, 3. december 1746 og 21. januar 1747
Skjoldenæsholm birks tingbog 1726-1738, 30. marts 1737
Skjoldenæsholm birks tingbog 1738-1745, 23. februar, 6. og 27. april, 18. maj, 1. og 15. juni 1743
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en bøde til de fattige og ride træhesten i nogle timer.51 Det er bemærkelses
værdigt, at sagen er indført i tingbogen, selvom ridefogeden i første omgang
ikke havde ladet sagen komme for birketinget; desuden er det vel en af den
type sager, der kunne have været forventet afgjort ved by laget. Om det er et
udtryk for denne institutions vigende betydning lader sig ikke afgøre. Det var
der bestemt ikke tale om - ganske vist - 50 år tidligere på Tåsinge, hvor det
hedder, at klammer og tvistighed skal stævnes til byen ifølge »deres bylovs
første post«.52
Grev Danneskiold-Laurvig kunne også slå til med hård hånd, når han følte det
nødvendigt; Frederik Larsen og Benjamin Sørensen havde under et drikkelag truet
ladefogeden og sagt, at han ikke var deres »Gud«. Grevens personlige afgørelse
var, at de to karle skulle blive »braf af Pryglet og Ride pa træe hesten«;53 det er
påfaldende, at det netop er i denne sag, vi kommer tættest på vilkårlighed fra
grevens side, eftersom der ingen oplysning gives om, hvor lang tid de to karle
skulle sidde på træhesten. Det er også første gang en afgørelse om, at der skal
uddeles prygl, optræder i protokollerne. Det var således herskabets såkaldte
tugtelsesret, der kom til udtryk i denne afgørelse. Tugtelsesretten var ikke del
af adelens hals- og håndsret (nævnt første gang 1536), og som gav herskabet ret
til at påtale deres bønders forbrydelser og modtage de idømte bøder.
Gunnar Olsen anfører i sin bog om straffene i tiden før stavnsbåndets løsen,
at prygl var den straf, der oftest blev anvendt mod bønderne.54 Det lader sig
næppe afgøre; det interessante i ovennævnte anvendelse af denne form for
afstraffelse er dens karakter af »tæskehold«, som sjældent er blevet benyttet.
Niels Juel holdt sig ikke tilbage, når der skulle uddeles prygl til bønderne, og
en sag, der strakte sig over det meste af et år, havde da netop sin oprindelse i at
han havde slået nogle Strynø-bønder.
Anvendelsen af træhesten påkalder sig interesse i en sammenligning med
forholdene på Tåsinge; i juni 1765 blev der i Landet kirke bl.a. holdt auktion
over træhesten og justitspælen. Peter Henningsen bemærker imidlertid, at han
på intet tidspunkt i sine studier over Niels Juel er stødt på brug af træhesten.55
Det kunne tyde på, at grev Juel havde anset det for unødvendigt at anvende dette
redskab i sin disciplinering af bønderne, og at han havde andre redskaber til
rådighed. Denne opfattelse stemmer i øvrigt overens med Gunnar Olsens, der
antyder, at træhesten muligvis ikke har været så meget i brug som antaget.56

51
52
53
54
55

LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1745-1751,26. september 1746 og 2. marts 1747.
LAF, Tåsinge birks tingbog 1696-1704, 17. august 1702
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1745-1751, 27. juli og 7. september 1748
Gunnar Olsen, Træhesten, hundehullet og den spanske kappe. København, 1960, s. 80
Peter Henningsen, Niels Juel og almuen på Tåsinge 1714-66. Elitekultur og folkekultur i Danmark i det
18. århundrede. Tåsinge, 1993, s. 116
56 Olsen, Træhesten, s. 67f.
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Gunnar Olsen er den eneste, der har undersøgt anvendelsen af træhesten
og andre tilsvarende straffemidler. Han når to vigtige konklusion: 1. at det
eneste sted i lovgivning, hvor disse straffe omtales, er i Skovforordningen af
26. januar 1733,57 og 2. træhesten før enevældens indførelse oftest er doku
menteret på krongodset og ikke på det private gods.58 Den første konklusion
er måske et meget godt udtryk for den type forbrydelser, anvendelsen af
træhesten var rettet imod: skovtyverier. Den anden konklusion er et lige så
godt udtryk for det drabelige magtmiddel, private godsejere kom i hænde med
greve- og friherreprivilegierne a f 1671.59 Det skal dog bemærkes, at Olsens
eksempler fra krongodset i langt de fleste tilfælde kommer fra det Falster,
Sophie Amalie styrede med hård hånd som sit livgeding60 og derfor nok ikke
er repræsentativt. Ved andre herredsting må det have været herredsfogeden
næsten umuligt at give en godsejer godkendelse til at anvende straffe, der ikke
var foreskrevet i lovgivningen.
Niels Juels vilkårlighed kommer måske bedst til udtryk i en sag mod Kirstine
Nielsdatter, der i 1765 blev indsat til ikke mindre end otte års tugthusarbejde
i Odense tugthus uden dom »formedelst hendes liderlige og løsagtige levnet«.
Sagen mod hende findes ikke i tingbogen, og når det vides, at hun blev idømt
tugthusstraf, skyldes det en indførsel i tugthusets protokoller. Selvom det er
vilkårligheden,61 der lyser ud af en sådan sag, er den kendsgerning, at Niels
Juel selv måtte udrede omkostningerne ved at få Kirstine Nielsdatter anbragt
i tugthuset, udtryk for den alvorlighed, hvormed han så på sine pligter som
herskab. Der var også en opdragende funktion bag hans indgreb i landbefolk
ningens gøren og laden.62
En næsten tilsvarende grad af vilkårlighed ses i to sager om ulovlig skovhugst,
hvor den sag eftergives, fordi tiltalte havde gjort sit herskab »fornøjelse«, mens
den anden tiltalte blev dømt efter Skovforordningens 29. post og Danske Lov
3-13-1.63 I 1753 fik Knud Pedersen lov til selv at vælge straffen, da han var
anklaget for ulovlig jagt samt nogle småtyverier; enten kunne han vælge en
bekostelig retssag, der ville ende med fængselsstraf, eller han kunne rømme
57 ibid., s. 59
58 ibid., s. 56; denne opfattelse (se s. 1lf.) baseres på Hans H. Fussings undersøgelser i Herremand og Fæ
stebonde (København, 1942)
59 Olsen mener, at anvendelsen af træhesten kun blev omtalt i tingbøgerne, hvis bønderne enten tog skade
deraf, eller hvis de satte sig til modværge mod afstraffelsen. Se Olsen, Træhesten, s. 15. Gennemgangen
af forholdene på Skjoldenæsholm viser, at dette ikke var tilfældet.
60 Jens Chr. V Johansen og Henrik Stevnsborg, »‘herom findes intet i Danske L ov...’ Om brugen af Danske
Lov på Falster og i Helsingør« i Danske og Norske Lov i 300 år, red. Ditlev Tamm. København, 1983
61 Lotte Dombernowsky har i sine studier over fynske grevskaber og baronier fundet flere eksempler på denne
form for vilkårlighed, der resulterede i fængelsstraffe uden forudgående rettergang, se Dombernowsky.
Lensbesidderen som amtmand, s. 133
62 Henningsen, Niels Juel, s. 104
63 LAF, Tåsinge birks tingbog 1696-1704, 29. november 1703
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sit fæstehus, forlade godset og ikke vende tilbage uden herskabets udtryk
kelige tilladelse.64
Grev Danneskiold-Laurvig kunne også vise fornøden mildhed, når det var
påkrævet; Hans Nielsen havde sendt sin yngste søn bort fra gården, skønt han
var vorned, og greven slog sig til tåls med, at Hans Nielsen lovede at lade
de to ældre sønner blive på gården.65 Året efter blev tre bønder fra Valsølille
stævnet, fordi de ikke havde indfundet sig på godset for at køre for de unge
grever. Sagen blev afgjort med en bøde, men bøndernes opfattelse af herskabet
kom til udtryk, da de takkede herskabet for »slig naadig med handling«.66
Den gensidige situation kommer her klart til udtryk, greven opnår bøndernes
taknemmelighed, når han lader dem slippe med en bøde for en situation, der
nogle af de ovennævnte sager taget i betragtning, kunne have endt med ridning
på træhesten i flere timer. Taknemmeligheden har nok også været til stede, et
overfald på en af herskabets betjente kunne klares med at betale 1 mk. 8 sk.
til skolens kasse.67
Befolkningen på Tåsinge havde forstået, at det var herskabet, der bestemte
straffene.68 I 1763 var Anders Dinesen anklaget for flere tyverier, bl.a. af fire
skæpper byg, to skæpper ærter og to lam. Han tilstod tyverier, og vidste også,
at intet forsvar nyttede, hvorfor han blot bad om, at herskabet ville behandle
ham nådigt.69
Allerede i rentemester Henrik Müllers tid, kort tid efter birkets oprettelse,
havde godsejeren forstået, hvilket potentiale, der lå i birkeretten. En bonde i
Søtofte var blevet anklaget for ulovlig skovhugst, men han behøvede ikke at
frygte straf, idet han blev eftergivet sagen mod, at han blev rentemesterens
vornede.70
Deltagerne på tinget spillede stadig i slutningen a f det 17. århundrede en
vis rolle; mod at Anders Jensen betalte to rigsdaler til de fattige samt sagens
om kostninger efterlod sagsøger »Eftter Gottfolchis forbøn« sit bødekrav.71

Domstolenes personale
Norm alt opfattede birkefogederne ikke deres rolle på tinget som synderligt
selvstændig og udfarende, men på Tåsinge i 1702 mente birkefogeden ikke,
64
65
66
67
68

Henningsen, Niels Juel, s. 99
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1745-1751, 18. november og 9. december 1747
LAS, ibid., 2., 16. og 30. marts 1748
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1738-1745, 7. november 1744
For en diskusssion af godsejernes politimyndighed se Anette Faye Jacobsen, Husbondret. Rettighedskulturer
i Danmark 17 50-1920. København, 2008, s. lOlf.
69 Henningsen, Niels Juel, s. lOOff.
70 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1678-1695, 7. februar 1682
71 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog, 1678-1695, 17. juni 1688
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at han kunne følge ridefogedens hårde irettesættelse og dømme Mads Lollik
efter Skovforordningen a f 13. septem ber 1687, post 29, men idømte ham
en bøde på fire rigsdaler samt sagens omkostninger.72 At birkefogeden var
påvirket a f herskabets holdning er tydeligt på Tåsinge i 1730, da ridefogeden
mødte op på tinget for at få et tingsvidne over Peder Laursens gård. Efter at
have afgivet sit vidneudsagn om gårdens slette tilstand og brøstfældighed,
årlige restancer og udlejning a f tilliggende jorder til andre, og efter at vidner
var blevet ført derom, udtalte birkefogeden, at selvom Laursen ikke var blevet
stævnet, fandt han, at denne burde have sit fæste forbrudt ifølge Danske Lov
3-1.73 På Skjoldenæsholm tog Peder Jørgensen i 1751 initiativet og frifandt
en kvinde for en anklage om hor med ordene, at skønt de to personer havde
»kysset og klappedes, og om det skulle ansees for horerie, blev alt for mange i
denne Verdens tiid anseet for hoerere og hoer-karle«.74 Det er en overraskende
opfattelse at finde i en tid, da holdningen til seksuelle forhold synes at have
været præget af den yderste strenghed. At birkefogeden således måtte anvende
en vis opfindsomhed var netop Peder Jørgensen et godt eksempel på. Chresten
Nielsen var blevet beskyldt for ved nattetid at have sneget sig ind i Peder
Larsens gård og drevet utugt med dennes hustru Anne Nielsdatter. Dommen
blev på seks måneder i citadellet på Christianshavn,75 men Chresten Nielsen
blev frifundet for voldtægt efter Danske Lov 6-13-19, da han blot havde haft
en »uklar lægemlig omgiengelse med Anna Nielsdatter«.76 Hvad der i 1715
fik birke- og ridefoged Anders Melby til at foreslå Jens Pedersen at lade en
sag om usømmelig ord mod hans hustru og søn falde,77 fremgår ikke af ting
bogen, med mindre det var frygten for sagerne, der blev trukket i langdrag.
I begyndelsen af det 18. århundrede fik en prokurator op til seks rigsdaler
for sin hjælp, og som sammenligning kan det anføres, at en årsløn til en karl
var på 18-19 slette daler.78 Forbuddet i Danske Lov 1-9-15 mod brugen af
prokuratorer på landet blev ualmindelig hurtigt glemt. Allerede i 1720’erne
optræder der prokuratorer med kongelig bevilling, hvorfor det under alle
omstændigheder i praksis må være blevet anerkendt, at de kunne anvendes.79
At parterne følte, at prokuratorerne kunne drage sagerne i langdrag fremgår
så tidligt som i 1698, da såvel herredsfoged som skriver og de tilstedeværende
72
73
74
75
76
77
78
79

LAF, Tåsinge birks tingbog 1696-1704, 27. april 1702
Henningsen. Niels Juel, s. 109
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1751-1759, 14. august 1751
Citadellet (Kastellet) lå ikke på Christianshavn, så der kan være tale om ukendskab til forholdene i Køben
havn.
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1745-1751,9. og 23. august, 6. og 13. september 1749
LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1709-1726, 22. oktober 1715
Erik Westerby, Skarnskvinden Anna Maria og andre vestjyske Retssager fra Holbergs Tid. København,
1937, s. 58
ibid., s. 36
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ved Skast herredsting efter et a f prokurator Peder Hofs indlæg opfordrede
parterne til forlig, således at »vidtløftig proces« kunne undgås.80
Den første prokurator ved Tåsinge birk træffes allerede i 1691, da herskabet
skulle give sin tilladelse til, at en bonde måtte benytte en sådan.81 I 1733 indgik
Iver Hunsholt en kontrakt med Niels Juel om at udføre alle dennes processer
såvel ved Tåsinge birketing som ved andre domstole »inden og uden provinser«
mod en årlig løn på 50 rigsdaler.82 På Skjoldenæsholm var det 10 år senere,
at prokuratorerne dukker op i 1702, men udgifterne synes ikke at løbet op i
samme størrelsesorden som i Vestjylland. 1 1710 fik kaldsmændene mere for
deres arbejde, end prokuratoren gjorde.83 Der gik ikke lang tid fra omtalen af
den første prokurator til problemerne om vidtløftighed opstod; i 1712 spurgte
sættedomm eren prokuratoren i en sag om skældsord om han havde tænkt
sig at føre bevis, idet han ikke mente, at prokuratoren svarede på de stillede
spørgsmål.84 I dette tilfælde kan det ikke udelukkes, at sættedommeren, der til
daglig var byfoged i Ringsted og der måske havde mødt prokuratorer tidligere,
gav den nævnte prokurator kortere snor, end birkefogeden muligvis ville have
gjort. I løbet af århundredet udartede forholdene, således at endog en stævning
kunne optage flere tingdage.85 Omstændeligheden drejede sig også om, at
prokuratorerne forsøgte at få så præcise oplysninger som muligt; i en sag om
ulovlig hugst havde prokuratoren udspurgt vidnerne om det nøjagtige tidspunkt
for forseelsen, og da forvalteren, der førte sagen mod bønderne ikke mente,
at denne oplysning kunne udgøre et bevis, fandt han, at forhøret burde høre
op. Men prokuratoren mente, at det er »alle sagers natur at tiiden paa hvilken
forseelsen er skeet med dato nöye maa observeres«.86 Når muligheden var der,
greb parterne muligheden for at få afgjort sagen så hurtigt som muligt; da Johan
Pedersen i Jystrup blev stævnet for ærerørige ord, indgik han forlig og lovede
at betale sagens omkostninger for at »undgae Process og Witløftighed«.87 Da
Niels Larsen i Valsømagle blev stævnet for manglende hovarbejde, tilbød han
at udføre alt, hvad herskabet ville pålægge ham.88 Tilbudet må være blevet
modtaget, for sagen kom ikke tilbage til tinget på et senere tidspunkt. Det var
ikke kun i Danmark, at frygten for store udgifter medførte, at der blev indgået
forlig. Tre Qerdedele af alle sager om skældsord og slagsmål ved domstolen
80 Hans Henrik Appel, Tinget, magten og æren. Studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bonde
samfund i 1600-tallet. Odense, 1999, s. 634
81 Landsarkivet for Fyn (Herefter forkortet LAF), Tåsinge birks tingbog 1686-1691,30. juli 1691
82 LAF, Tåsinge birks tingbog 1727-1744, 21. maj 1733
83 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1709-1726, 25. februar 1710
84 ibid., 2. november 1712
85 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1751-1759, 25. september, 2. og 10 oktober 1756
86 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1759-1767, 14. august 1762
87 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1751-1759, 17. og 24. december 1757
88 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1759-1766, 2. august 1766
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i Saint-Germain-en-Laye endte i det 17. århundredes midte med forlig.89 Det
er ikke til at fastslå, om det er samme ønske om at få sagerne afsluttet, der lå
bag det forhold, at nogle sager om ulovligt salg af tobak blev frafaldet, efter at
bøderne var blevet betalt.90

Et fa ld i sagsantallet
Der er flere forhold, der skal søges forklaret. I første omgang må årsagerne belyses
til, at antallet af sager faldt i løbet af det 18. århundrede. På Skjoldenæsholm
kan det imidlertid konstateres, at faldet satte ind samtidig med at Ulrik Frederik
Gyldenløve overtog godset i 1683. Han bortforpagtede oven i købet godset i
1686, hvilket blev meddelt bønderne på birketinget 16. juni.91 Faldet i antallet
af retssager skal muligvis ses i forbindelse med, at ejeren således kun i meget
korte perioder opholdt på Skjoldenæsholm,92 men det lave niveau fortsatte ind
i det 18. århundrede, og antallet af retssager nåede aldrig end ikke det laveste
niveau, det havde haft under Henrik Müller. En helt tilsvarende udvikling kan
ikke ses på Tåsinge, hvor antallet a f sager ganske vist faldt da Niels Juel overtog
godset i 1714, men rettede sig nogle år senere, da han bosatte sig på øen,93 til
et lidt lavere niveau, end det havde været før hans overtagelse. I flere artikler94
og bøger95 er søgelyset blevet rettet mod retsøkonomien, mod det forhold at det
blev dyrere at føre retssager, end det tidligere havde været. Grunden hertil skulle
have været, at domstolene i vid udstrækning overgik fra mundtlig til skriftlig
forhandling, hvorfor papirarbejdet blev mere bekosteligt, når begge parter skulle
have udskrifter af de dokumenter, der blev fremlagt.96 Mange sager kom også
til at vare længere. I juni 1763 anklagede herskabet på Skjoldenæsholm Peter
Hansen og Karen Nielsdatter for at have begået lejermål; det tog fem måneder,
før birkefogeden afsagde dom. Sagen var af en sådan karakter, at den blev ap
pelleret til landstinget i Ringsted, hvorfra den blev returneret til birketinget i
april 1764 med krav om ny behandling. Efter at være blevet behandlet ved ikke
mindre end seks tingdage, blev der afsagt endelig dom i juli. Mens begge parter
89 Benoît Garnot, »Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime«, Crime,
Histoire & Sociétés, 4 (2000), ss. 105 og 110
90 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1768-1788, 7. og 14. juni 1783
91 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1678-1695, 16. juni 1686
92 Godsejerens tilstedeværelse kan have ansporet bønderne til at være mere aktive ved domstolene, i stedet
for at klare sagerne internt i landsbyen.
93 Henningsen, Niels Juel, s. 81
94 Jens Chr. V. Johansen og Henrik Stevnsborg, »16.900 retssager. Om retssager, sagtypologi og procesøko
nomi«. Fortid og nutid, XXXII (1985)
95 Tyge Krogh, Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-fallels første halvdel.
København, 2000
96 Ditlev Tamm og Jens Chr. V. Johansen, »Kongens ting, byens ting og bondens ting - studier i det danske
retssystem 1500-1800«. Fortid og nutid 1992:2
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var blevet dømt efter Danske Lov 6-13-1 i første omgang, blev den mandlige
part nu frifundet.97 Sagen havde således varet i mere end et år, og udgifterne til
dokumenter må have været meget store. Men ikke blot de økonomiske forhold
må have frataget landbefolkningen lysten til at føre retssager. Uvisheden med
hensyn til den endelige dom har spillet ind; tidligere vidste alle, at det det hø
jest var et spørgsmål om en måned, så var dommen faldet, med mindre det var
sager, der ifølge lovgivningen skulle appelleres. Nu trak en næppe vanskelig
sag ud over et år. Ligeledes er det blevet fremhævet, at den øgede anvendelse af
prokuratorer gjorde retshandlingerne dyre og omstændelige for de involverede.
Den rolle, retsøkonomien i det 18. århundrede spillede, fremgår med al tyde
lighed af en sag fra 1743, hvor Jørgen Christensen havde stævnet Jens Damkær
for hug og slag, men frafaldt sagen fjorten dage senere, fordi han som en fattig
mand fandt det kostbart og besværligt at stævne de udeblevne vidner.98 Der
gives således her en forklaring på, at sagerne forsvandt fra tingbøgerne, men i
dette tilfælde med den afgørende forskel, at grunden dertil oplyses.
Det var ikke kun i Danmark, at antallet af retssager faldt i det 18. århundrede.
Det var også tilfældet i Tyskland99 og i England; især for gældssagernes vedkom
mende har W. A. Champion peget på stigende udgifter og konstante udsættelser
som en årsag til dette fald.100

Afslutning
Hvilke konklusioner kan der drages a f foreliggende undersøgelse ? Noget tyder
på, at Danmark fra enevældens indførelse og gennem 1700-tallet har været delt
mellem de godser, hvor herskabet havde birkeret og de områder, hvor godserne
lå under de ordinære herredsting, eller som krongods lå under rytterdistrikterne.
Skønt antallet af birk faldt fra 157 i 1686 til 115 i 1751, dækkede de territorielt
en langt større del i 1751.1 1686 drejede det sig om 19%, mens denne procentdel
i 1751 var steget til 32% .101 For Sjællands vedkommende drejede det sig om
ca. halvdelen af befolkningen,102 hvor der ikke var et herskab, der kunne lade
vilkårligheden råde, lade bønderne ride træhesten, eller sende et ‘tæskehold’
ud for at afstraffe en opsætsig bonde. Hvilken betydning, denne opdeling har
97 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1759-1767, 11. juni og 19. november 1763, 28. april, 5. maj, 2., 9.,
23. og 30. juni, 7. og 21. juli 1764
98 LAS, Skjoldenæsholm birks tingbog 1738-1745, 14.9 og 28. 9. 1743
99 Christian Wollschläger, »Civil Litigation and Modernization: The Work of the Municipal Courts of Bremen,
Germany, in Five Centuries; 1549-1984«, Law and Society Review, 24 (1990), s. 278
100 Champion, »Recourse«, s. 197
101 For en diskussion af principperne for opgørelsen af de danske birk og deres territorielle udstrækning hevises
til Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, red. Karl-Erik Frandsen, København, 1984,
Bd.II: Tekstbind,: ss. 91-93
102 Krogh, Oplysningstiden, s. 38
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haft for bøndernes selvforståelse
i tiden op mod landboreformerne,
vides ikke, men er et fremtidigt
forskningsfelt.
Hvad enten det var på Skjol
denæsholm eller på Tåsinge, spil
lede herskabet en væsentlig rolle
i det retslige liv. Greven dømte
bønder til at ride på træhesten, til
fængsel i tugthuset uden dom, til
prygl, men samtidig mildnede han
også dommene, når han så behovet
og nødvendigheden derfor. Disse
forhold underbygger opfattelsen
af, at birket var et feudalt element i
den danske retspleje under enevæl
den, samtidig skal det dog påpeges,
at hvis husbondens tugtelsesret
ifølge bøndernes opfattelse havde
taget overhånd, var udviklingen i det 18. århundrede næppe forløbet så kon
fliktfri, som den gjorde. Claus Bjørn stillede for snart 25 år siden spørgsmålet
om årsagen til de udeblevne bondeoprør i 1700-tallets Danmark,103 og han
pegede på, at bønderne selv fandt, at systemet bestod og fungerede. Først
mod slutningen af 1700-tallet, da bønderne troede, at systemet var ved at blive
afviklet eller svækket, øgedes konfrontationerne.104 Det var imidlertid også
på et tidspunkt, da der blev mere opmærksomhed om netop disse spørgsmål;
det er ikke en tilfældighed, at forordningen om fæstevæsenet a f 8. juni 1787
netop om taler træhesten og halsjern blandt den række misbrug, der havde
indsneget sig i forholdet mellem godsejere og bønder. Denne undersøgelse har
lagt endnu en brik til beretningen om de udeblevne bondeoprør; nok kunne
tre karle få prygl, da de havde overfaldet ladefogeden, men det skete ikke så
ofte, at de andre bønder rejste sig i protest - og nogle har måske ment, at det
var en ganske retfærdig straf.*

103 Claus Bjørn, Bonde - Herremand - Konge. Bonden i 1700-tallets Danmark. København, 1981, s. 158

104 ibid., s. 167
* En tak skal lyde til Peder Dam, der har fremstillet kortene, og til Benedikte Fonnesbech-Wulff og Jens
Christensen, der begge på forskellige stadier af ufuldkommenhed har gennemlæst manuskriptet
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Summary
The manor court
- a feudal element in the Danish absolute monarchy?
With inspiration from Swedish studies of manor courts (peculiars), in which
these are regarded as a criterion of an advanced feudal process, the present article
contrasts cases from two Danish manor courts: Skjoldenæsholm on Zealand
and the Island of Taasinge in the South Funen Archipelago, against the cases
from the Hundred o f Falster. Whilst the creation o f Taasinge manor court may
be traced back to pre-reformation times, the manor court o f Skjoldenæsholm
was not brought into being until the creation o f baronies in 1671. The article is
structured in two parts: An investigation of the three jurisdictions in the period
1680-1705, the purpose of which is to discover whether the noble manor courts
meted out sterner justice than the royal hundreds; and a comparative analysis
o f the two manor courts for almost a century, where Skjoldenæsholm has been
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investigated in the period 1673-1788 and Taasinge in the period 1678-1767;
this in order to determine whether there were differences in the treatment of the
peasants at the two courts, and whether any such difference might be ascribed
to the attitudes o f the individual landlords.
It appears that there was an immense difference, not between the two manor
courts, however, but between different landlords. Whilst Christian Gyldenløve
o f Skjoldenæsholm only took an active part in court proceedings twice, Count
Ferdinand Anton Danneskjold-Laurvig was much more involved in his manor
court. The personal engagement of the counts may also be seen from the fact
that the village judge very rarely saw him self as a driving force in matters
judicial.
(translated by Jørgen Peder Clausager)

Ejderen som grænse mellem
erindring og glemsel
- Slesvig og Holsten i danmarkshistorien
A f Steen Bo Frandsen
Den nationalliberale forestilling om et Danmark til Ejderen var både urealistisk og umulig at
realisere i virkeligheden. I historieskrivningen satte den sig imidlertid igennem, og der blev med
flid arbejdet på at udelukke landskaberne syd fo r grænsefloden fra dansk historie og overlade
dem til glemselen. Det lykkedes at gøre den lange statsforbindelse med Holsten uforståelig og
skabe indtrykket afen urimelig, naturstridig kontakt. På samme tid blev Slesvig og dets historie
gjort til en essentiel del a f dansk tradition, og det kom til at tage sig ud, som om næsten alle dan
markshistoriens vigtigste begivenheder havde udspundet sig i Slesvig. Det nordlige hertugdømme
blev det eneste grænseland, og Ejderen blev en grænse mellem erindring og glemsel.

Der bemærkes i senere år en større forståelse for, at den danske historie ikke
lader sig rumme geografisk og mentalt inden for de grænser, der gjaldt efter
krigen i 1864 og folkeafstemningen i 1920. Det videre blik har sat sig spor i
den dansk-norske historie, og den faste Øresundsforbindelse har givet nye im
pulser i omgangen med Skånelandene og grænsen til Sverige. Derimod falder
det stadig langt vanskeligere at indlade sig på en revision af historiebilledet af
egnene syd for den dansk-tyske grænse.
Vover man sig ud over grænsepælene fra 1920, ender horisonten senest ved
Ejderen, der er blevet en grænse mellem erindring og glemsel i danmarkshisto
rien. Nord for den ligger Slesvig med danmarkshistoriens mest koncentrerede
samling af erindringssteder, lieux-de-mémoire. Syd for ligger Holsten, der er
underlagt 1800-tallets nationalhistoriske definitioner: det tyske Holsten, et
fremmedlegeme, der hverken sprogligt eller kulturelt »hørte til« i monarkiet, og
derfor blev udelukket fra den nationale erindring. Nationalstatens »lilledanske«
historiesyn fremmede den uhistoriske forestilling, at Danmark altid har været
Danmark, og Holstens udskillelse gjorde det lettere at ignorere, at riget i år
hundreder var en konglomeratstat,1 hvor kongeriget nok spillede en hovedrolle,
men hvor dynastiet ikke kun herskede over danskerne.

1 Harald Gustafsson har i flere sammenhænge behandlet denne kategori. Se fx. State Formation in Early
Modem Europe, i Scandinavian Journal o f Modern History 1998, s. 189-212.
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»Danmark til Eideren«
Siden de ældste tider gjaldt Ejderen som det danske riges sydgrænse.2 Den
blev i 1800-tallet et af de stærkeste nationale symboler og genstand for en
bred opbakning og omfattende argumentation, der satte sig dybe spor. Kravet
»Danmark til Eideren« er et af de få politiske slagord, der huskes efter mere end
halvandet århundrede. Danske nationalister førte to krige for at opnå dette mål
og kunne stadig efter Anden Verdenskrig mobilisere en stor del af befolkningen
for denne historiske grænse. Ejdergrænsen adskiller sig dermed markant fra
de emotionsløse linjer på kortet over Slesvig, der blev trukket efter politiske
eller sproglige kriterier. De rummede intet mytologisk potentiale og kunne kun
fremkalde forargelse som udtryk for afståelse af »retmæssigt« land, som Dannevirkefolkene eller deres modstandere på tysk side hævdede. Til Ejderen knyt
tede der sig en indtryksfuld sagnhistorie som Uffes kamp mod sachserprinsen
og hans fælle, og her endte den tyske kejsers magt, som det længe stod at læse
over porten i Rendsborg, hvor de sydfrakommende blev mødt a f den prangende
indskrift: »Eidora. Romani Terminus Imperii«. Skønt kronprins Frederik i 1806
udså sig Elben til endegyldigt at overtage Ejderens rolle og befalede, at stenen
blev taget ned, vandt floden få årtier senere en ny og skæbnesvanger betydning,
da Orla Lehmann proklamerede »Danmark til Eideren«.
Da Frederik 6. i 1814 måtte trække indlemmelsen a f Holsten tilbage, fik
Ejderen en indre grænsefunktion tilbage i en stat, der fortsat forenede landet
nord og syd for floden. Selv om Holsten blev optaget i det nye tyske forbund,
var det fortsat kongemagtens mål at fastholde og udvikle helstaten. Den havde
sænket ambitionsniveauet efter indlemmelsespolitikkens sammenbrud og opgivet
de store planer om en egentlig fordanskning af Holsten, men den holdt fast i
overbevisningen om, at danskere, slesvigere og holstenere kunne leve sammen
i en fælles stat. Regeringen hverken kunne eller ville indrømme nationaliteten
en afgørende rolle i grænsedragning eller statsbygning.
Kongemagtens helstatspolitiske ambitioner vakte ikke begejstring hos den
del a f undersåtterne, der følte sig tiltrukket af nationale ideer, og frygten for,
at regeringen skulle have held med sin politik, lå fra sidst i 1830’erne altid
i baggrunden for oppositionens politiske handlen. Her kom Ejderen ind i
billedet, fordi den som skel mellem den danske konges rige og Det Tyske
Forbund var et indlysende bud på en fremtidig grænse mellem en dansk og
en tysk nationalstat.3 Helstatens liberale presse udviklede i løbet af trediverne
2

3

Det handler her om Ejdergrænsens rolle i dansk politik og historieopfattelse i 1800-tallet. Myteaspektet
er behandlet af Carsten Porskrog-Rasmussen, Ejderen - Danmarks grænse i middelalderen?, i 19 myter i
Sønderjyllands historie, red. af Inge Adriansen o.a., 2002, s. 13-29.
Ejdergrænsen blev tidligt set som et mål i skandinavistiske kredse. Frederik Barfod var en af dens første
talsmænd.
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betydelige evner til at manipulere den offentlige debat, og de første vigtige
skridt på vejen mod det senere formulerede Ejderprogram blev taget med
behandlingen af udenrigspolitiske og især forsvarspolitiske spørgsmål, der
problematiserede helstatens forbindelse med Tyskland gennem Holsten. De
tysk-franske spændinger i 1840, den tyske debat om en toldunion og især
dramatiseringen a f de tyske admiralstatsideer viste, hvordan brugbare emner
blev instrumentaliseret under de nationalliberales målrettede kampagne for
at diffamere regeringen og dens helstatspolitik.
Helstatspolitikken gjorde hærenheden med Holsten uom gængelig, men
regeringen stod fast på, at danske og tyske interesser kunne holdes ude fra
hinanden. Her satte oppositionen ind og påpegede de mange problemer, der
var forbundet med denne politik. Et af dem var, at de fleste officerer for de
hærafdelinger, som Holsten skulle stille til forbundshæren var danskere; et
andet var tendensen til voksende integration og harmonisering i hærorganisa
tion og våbentyper.4 1 forgrunden stillede den nationalliberale opposition dog
risikoen for, at Danmark skulle blive inddraget i en europæisk storkrig gennem
de forpligtelser, der fulgte kongens besiddelse af Holsten og medlemsskabet
af Det Tyske Forbund.
Denne risiko lader sig ikke beregne, men oppositionen gjorde, hvad den
kunne, for at skabe indtrykket af en overhængende fare i offentligheden.5 En
fortsat tysk udvikling mod statslig enhed ville have knyttet helstaten stærkere
til den tyske udvikling, end det siden skete med nationalstaten, men det er ikke
rimeligt at antage, at oppositionen uden videre havde ret i dens fremstilling af
udviklingen, eller at enevældens folk skulle have været så naive i omgangen
med disse spørgsmål, som de nationalliberale yndede at fremstille det. Ingen
kunne forudse den tyske udvikling, og en stærk tysk enhedsstat forekom
endnu i 1840’erne at være et meget tvivlsomt udfald.6 Debatten handlede om
noget andet. Den var først og sidst et middel til at problematisere Holstens
tilknytning til riget, hvorfor Ejderpolitikken allerede lurede i formuleringerne.
A.F. Tscherning beklagede i en kommentar i Fædrelandet i juni 1842, at »vor

4
5

6

Troels Fink, Omkring Ejderpolitikkens udformning. Danmarks forhold til Holsten og det tyske forbundomkring 1840, i Jyske Samlinger 1,1,1950, s. 93-106.
Iscencsæltclsesaspeklet i pressen og den liberale offentlighed kommer alt for sjældent til sin ret og dc
nationalliberale protagonister læses alt for venligt og deres opfattelser for pålydende. Der bliver sjældent
inddraget andre opfattelser (der var andre danskere, endda andre liberale med andre meninger) og bedøm
melsen af de tyske påstande overtages fra de nationalliberale (der var også andre tyske opfattelser). Det
gør sig også gældende hos Claus Friisberg, Orla Lehmann - Danmarks første moderne politiker, Varde
2000, der i øvrigt giver et vigtigt bidrag til Ejderpolitikkens proklamation. Se s. 153 ff.
Troels Fink nævner biskop Mynsters afvisning af forestillingen om en tysk enhedsstat i stænderforsamlin
gen i Roskilde i 1842, men overbevisningen om Tysklands usandsynlige og unaturlige enhed var ligeledes
udbredt i de nationalliberale kredse.
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Ejderslenens latinske indskriftfortalte de rejsende, der nåede Rendsborg sydfra, at de nu passerede
det tysk-romerske riges nordgrænse. Det næsten tusindårige skel mistede forbigående sin betyd
ning, da Holsten blev indlemmet i 1806. Kronprinsen lod stenen tage ned. Da floden blev grænse
mellem det danske rige og det tyske forbund i 1814, kom stenen ikke tilbage på sin gamle plads.
Den endte efter 1864 i København, hvor den stadig kan ses på Tøjhusmuseet som en erindring
om den gamle Ejdergrænse. (Tøjhusmuseet)

Regering ikke kan bekvemme sig til fuldstændig at vedgaae, at Holsten er tydsk,
for at Danmark saaledes fuldstændig kan blive emanciperet og blive dansk«7
Den nationalliberale oppositions bestræbelser på at trække tæppet væk under
helstatspolitikken og den statslige forbindelse med Holsten var ikke mindre
udtalte i spørgsmålet om den såkaldte adm iralstat,8 der udsprang a f tyske
skribenters fantasterier om Danmark i rollen som Det Tyske Riges flådemagt
(og kongen som dens admiral). Ideerne var vand på de nationalliberales mølle.
De iscenesatte med deres sans for dramatik spekulationerne i pressen.9 Skriben-

7
8
9

Fædrelandet 6.6. 1842, her cit. efter Troel Fink, Omkring Ejderpolitikkens udformning, s. 102.
Troels Fink, Admiralstatsplanerne i 1840’emc, i Festskrift til Erik Arup, København 1946, s. 287-303.
En artikel om admiralstaten i Augsburger Allgemeine Zeitung, 1841, nr. 266 blev gengivet i Berlingske
Tidende 23. og 24. september 1841. Reaktionen fulgte fra Orla Lehmann, Kunde Danmark ikke tiltræde
Det tydske Forbund?, i Fædrelandet, 1.10; 2.10. og 4.10. 1841. Siden bragte Deutsche Vierteljahr Schrift
1842, 1, s. 227-258 Georg Cottas artikel, Deutschland, das Meer und Dänemark som Orla Lehmann valgte
at opfatte som »officiøs«. Hans reaktion bragte Fædrelandet 18.3. 1842.
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terne var ikke ansvarlige politikere, men liberale debattører og polemikere, der i
mere end en forstand var deres danske kollegers ligesindede. Den skingre tone,
de patetiske formuleringer, overspændte trusler og skræmmevisioner, der i det
følgende århundrede blev uundværlige ingredienser i de europæiske national
staters politiske diskurs, findes i rigt mål i Plougs Fædrelandet eller i Lehmanns
taler. Skribenter uden reel politisk magt jonglerede med grænser, fjendskaber,
alliancer og fremtidsvisioner i presseartikler og pamfletter. Admiralstaten stod
aldrig på den diplomatiske dagsorden og var som de nationalliberales forsøg på
at vække angst for en dansk krigsdeltagelse i en international storkrig gennem
kongens forbindelse til Holsten hypotetisk og et eksempel på de liberales dygtige
politiske iscenesættelser, som de, der delte regeringens opfattelse, hverken i
samtiden og slet ikke efter de liberales sejr besad noget modtræk imod.10
De risici, der udgik fra Holstens plads i Det Tyske Forbund og den nærhed til
tysk politik, der overhovedet muliggjorde admiralstatsideerne, fjernedes efter
nationalliberal opfattelse bedst ved at trække en klar grænse og udelukke det
tyske Holsten fra statsfællesskabet. En nationalstat var målet, og Ejderen var
denne stats naturlige og historiske grænse. Den forestilling havde allerede vundet
udbredelse i den nationalliberale bevægelse, inden den fik en programmatisk
karakter.11 Det skete ved 28. majfesten 1842 på Skydebanen i København, hvor
en Orla Lehmann i retorisk topform i sin skåltale For Danmark proklamerede
»Danmark til Eideren«. Han parafraserede Ernst Moritz Arndts berømte digt
»Des Deutschen Vaterland«, hvori Arndt stillede en række spørgsmål med
henblik på at afgrænse og definere det tyske fædreland, hvis dynastiske, poli
tiske og kulturelle grænser udgjorde et alvorligt problem for alle, der ønskede
at fastlægge en tysk nation. Mens Arndt strakte det tyske stadig videre for til
sidst at trække nationens grænser efter den tyske kulturs udbredelse, var Leh
manns ærinde mere beskedent. Han benyttede imidlertid denne spørgen efter
rigets grænser til at latterliggøre den bestående statsforms mangel på entydige
grænser og definitioner:
(...) »men hvad jeg ikke veed, og hvad jeg derfor gjerne vilde have at
vide, er: hvad der da egenlig menes med dette Danmark, hvad dette Ord
skal betyde og betegne. Ja, De le ad min Uvidenhed; men prøv kun paa
det, mine Herrer, prøv at besvare mit Spørgsmaal, og De ville ikke finde
det saa urimeligt, at jeg ikke veed, hvor langt Danmark gaar.« - »Natur
ligvis til Kongeaaen; thi der begynder Hertugdømmet Slesvig.« - »Nej,
til Flensborg Fjord; thi saa langt hersker det danske Sprog.« - »Nej, til
10 Her lå historikerne siden under for den kronologi og dagsorden, som den liberale opposition opstillede for
udviklingen i 1830’erne og 1840’ernc. I Plougs indledning til Lehmanns Ejdertale i de efterladte papirer
fornemmes den beregnende og isccnesættcnde dimension, der aldrig var langt borte, når Orla Lehmann
havde sine store optrin.
11 Claus Friisberg, Orla Lehmann, s. 159.
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Slien, det ældgamle Grændseskjel mellem skandinavisk og germanisk
Nationalitet.« - »Nej, til Ejderen, der fra Carl den Stores Tider og til den
Dag idag har været »terminus imperii Romani«. - »Nej, saa langt som de
danske Kongers Scepter naa’r, til Elbens Bredder.« - Der ser De, mine
Herrer, saaledes staar det til med os, at man i Danmark ikke veed, hvad
Danmark er; ; der ser De Grunden, hvorfor vi maa hutle os igjennem med
saadanne tvetydige Omskrivninger som: »de danske Kongers Riger og
Lande«, »det danske Monarki«, »det egentlige Kongerige Danmark«. - Det
egentlige Kongerige Danmark! Ak, mine Herrer, hvad andet Vidnesbyrd
have vi Behov her, hvor uegentligt det er fat med Danmark, hvor høj ligen
det trænger til det, som maaske intet andet Land i Verden savner - en
Definition paa sig selv.« 12

Med henvisning til F.C. Sibberns erkendelse, at »det er i sin Begrændsning
enhver Ting maa søge sin Styrke«, slog Lehmann fast, at Danmarks ulykke
bestod i, at det havde overskredet sine grænser og søgt at inddrage Holsten, der
»stedse har været og evig vil blive rent tydsk«. Den logiske følgeslutning var,
at hertugdømmet måtte opgives, for »kun naar vi selv respektere den Grændse,
som Naturen, Historien og Retten have anvist os, kun da kunne vi vente at
respekteres i vor Berettigelse indenfor denne Grændse. Denne Grændse, mine
Herrer, er Eideren.«
I talens resterende del slog Lehmann på den gamle stereotyp om Holstens
»aristokratiske Væsen«, der kun kunne virke frastødende på »det demokratiske
Slesvig«, hvis sindelag og økonomiske interesser ifølge Lehmanns uvægerligt
drog det mod nord. Han undlod heller ikke at bringe det apokalyptiske billede
af Sønderjyllands forestående undergang i et Nordalbingien, inden han mod
talens slutning formulerede den overspændte trussel:
»Derfor forstaa vi ved Danmark alt Land mellem Øresund og Ejderen
og ere rede til at forsvare vort gamle Dannevirke baade mod Nordalbingiernes højforræderske Skraal og mod alle tyske Fuglefængeres søsyge
Erobringslyst. Og skulde det gjøres fornødent, da ville vi med Sværdet
skrive paa deres Ryg det blodige Bevis for den Sandhed: Danmark vil
ikke.«13
12 Orla Lehmann, Danmark til Ejderen. Tale ved Festen 28de Maj 1842, i Orla Lehmann, Efterladte Skrifter,
IV, s. 263-267. (Fædrelandet 30.5. 1842). Lehmanns nationale modpol og allierede i kampen mod helstaten,
den venstreliberale Theodor Olshausen, bragte talen uden kommentar i Kieler Correspondenz-Blatt. Kun
den bloddryppende trussel fik en ironisk bemærkning med på vejen. Se Kieler Correspondenz-Blatt, 46,
8.6. 1842.
13 Orla Lehmann, Danmark til Ejderen. Tale ved Festen 28de Maj 1842. Claus Friisberg anfører hvordan
de hårde reaktioner på talen kunne være en grund til, at Lehmann ikke havde optaget den i udvalget af
samlede taler, selv om det var hans bedst kendte. Han citerer Traps dom: »Der blev ofret meget ved disse
udfordrende ord, alt for meget, for at skaffe taleren nogle henrykte hurraer«. Friisberg, Orla Lehmann, s.
158 og 161.
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Den nationale ide om Ejderen som Danmarks sydgrænse er især knyttet til den nationalliberale
politiker Orla Lehmann (1810-1870), der proklamerede Ejdergrænsen i en vigtig tale på Skydeba
nen i København den 28. maj 1842. Det dermed forbundne nationale krav om hele hertugdømmet
Slesvigs indlemmelse og Holstens udelukkelse fra statsfællesskabet brød med helstatstanken. Den
dogmatiske fastholdelse a f denne position kostede i sidste ende Danmark dyrt.
(Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Kiel)

Det var et retorisk kneb, når Lehmann mente, at Danmark måske var det eneste
land i verden, der savnede en definition på sig selv, for den diskussion havde
været ført længe i Tyskland og andre europæiske lande. Argumentet rettede sig
mod den eksisterende europæiske statsorden og specielt mod enevældens kon
glomeratstat, der i den nationale oppositions øjne ikke var tidssvarende, fordi
den rummede flere nationer og ikke var organiseret som en nationalstat. Dens
bud på en definition var en stat med Ejdergrænsen som definitiv slutstreg.
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Flere grunde talte for Ejderen som den danske nationalstats sydlige skel.
Helt fundamentalt repræsenterede floden den populære forestilling om en
»naturlig« grænse, som begejstrede 18OO-tallets nationalister. De tog heller
ikke i dette tilfælde til efterretning, at floder oftere forbinder mere end de
adskiller, men de udnyttede, at myterne og den historiske erindring om den
ældgamle grænse var af den slags, som enhver nationalbevægelse måtte ønske
sig. Ejdergrænsen byggede desuden på et historisk-statsretsligt argument,
der på samme tid var dens styrke og achilleshæl. Den havde i århundreder
været det anerkendte skel mellem Slesvig og Holsten og dermed mellem den
danske konges og den tyske kejsers riger. Den var altså ingen ny opfindelse,
og selv om den ikke spillede nogen stor rolle i helstaten, anerkendte stats
magten dens eksistens.14 Forskellen mellem kongemagtens og oppositionens
forestilling om et skel ved Ejderen var imidlertid, at regeringen arbejdede på
at overvinde det og fortsætte den politik, der knyttede Holsten stedse tættere
til resten af monarkiet, mens oppositionen ville gøre skellet endnu dybere.
Ejdergrænsen egnede sig i den nationale oppositions opgør med enevælden,
fordi dens afstandtagen fra store dele af kongemagtens politik kulminerede i
fordømmelsen a f det holstenske engagement.
Statsopfattelsen bag Orla Lehmanns Ejdergrænse adskilte sig fuldkommen
fra den fremherskende overbevisning i inderkredsen omkring kongen og mar
kerede det paradigmeskifte, som den nationale ideologi stod for. Kravet satte
for første gang navn på et Danmark, der naturligvis eksisterede, men endnu
ikke var blevet sig en nationalstatslig identitet bevidst. Ejderdanmark indebar
en lineær afgrænsning a f staten, som enevælden havde søgt at undgå, fordi
dens statsprojekt stadig var et work in progress, der foregik i et større rum og
netop opererede med en vis uentydighed i bestræbelsen på at holde Holsten
ved riget. Enevælden bestred ikke Ejderen som grænse mellem Slesvig og
Holsten, og Frederik 6. havde efter det korte intermezzo med Holstens indlem
melse atter måttet acceptere den og indrette sin nyformerede helstat på den
betingelse, at Holsten og Lauenborg blev medlemmer af Det Tyske Forbund.
Programmet om Danmarks nationale Ejdergrænse havde altså en kerne, som
en konstruktion kunne tage udgangspunkt i, og det truede ikke dens succes,
at hverken Ejdergrænsen eller nationalstaten nogensinde havde eksisteret i
den moderne betydning.
Det lettede de nationalliberales afvisning af helstaten, at Ejderen var et anerkendt
skel mellem det danske og det tyske rige. Mere problematisk var påstanden om,

14 Et eksempel herpå var de rådgivende provinsialstænder, hvis firedeling skyldtes regeringens ønske om at
holde Slesvig og Holsten fra hinanden og undgå en politisk polarisering mellem kongeriget og hertugdøm
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at denne grænse altid havde eksisteret, for den havde aldrig haft en moderne
nationalstatsgrænses karakter. Ved at henvise til den historiske ret førte Orla
Lehmann de danske nationalister ud på det samme vildspor, som de med rette
angreb deres slesvig-holstenske modstandere for at følge. Historisk ret stemte
ikke altid overens med aktuelle kendsgerninger, og Ejdergrænsen svarede lige
så lidt til virkeligheden som slesvig-holstenernes krav om hertugdømmernes
udelelighed.15 Slesvigholstenerne henviste til det propagandistisk set geniale,
men historisk og statsretsligt set ubrugelige Ribebrev fra 1460, hvor Christian
1. angiveligt havde lovet Slesvig og Holsten, »dat se bliven ewich tosamende
ungedeelt«, idet denne evige forbindelse for det første næppe refererede til de
to landskaber og for det andet ikke kunne tilkomme nogen gyldighed ud over
kongens egen regeringstid.16 De benyttede også Ernst Moritz Arndt, når de med
klar adresse til Lehmanns »Danmark til Eideren« gav Kongeåen som svar på
spørgsmålet »Wat is den Dån sin Vadderland?«:
Dat is den Dån sin Vadderland.
Von Skagen bet an’n Kongsaustrand.
Wo man de sorte Potte brennt.
Wo man den Herrscher König nennt,
dat sali dat sin, dat sali dat sin.
Dat is den Dän sin Vadderland.17

Den historisk-statsretslige argumentation fulgte på begge sider det bestående
statssystems tradition, som både danske og tyske nationalister ville bryde med.
Det var derfor et problem, at hverken de nationalliberales Ejdergrænse eller
slesvigholstenernes Kongeå var forenelig med de nationale principper, som
de egentlig ville sætte igennem. Der herskede ingen tvivl om det tyske sprogs
klare overvægt i egnene op til Slien og Dannevirke. Ejdergrænsen bar derfor
ved sin proklamation kimen til et nederlag, for selv hvis det vitterlig skulle
være lykkedes at sprænge den slesvig-holstenske forbindelse og indlemme
Slesvig i kongeriget, havde man stået tilbage med et stort mindretalsproblem,
der var uforeneligt med nationale principper. En Ejderstat var kun mulig,
15 I det mindste hvis den slesvig-holstenske position forståes som »tysk«. Havde dens mål i højere grad været
at integrere de danske og blandede identiteter, ville deres Slesvig-I-lolsten have haft et større potentiale end
Ejderdanmark.
16 F.C. Dahlmann fremdrog Ribebrevet i 1815. Populariseringen afslagordet »Up ewig ungedeelt« skyldtes
lægen A. W. Neuber i Aabenraa, som opfandt det i 1841. Senest har Carsten Jahnke behandlet dette slagords
betydning, se »dat se bliven ewieh tosamende ungedeelt«. Neue Überlegungen zu einem alten Schlagwort,
iZGSHG, 128, 2003, S. 45-59.
17 Theodor Sievers’ digt er eiteret efter Manfred Jessen-Klingenbcrg, Zum Nordschleswig-Problem 1864-1914,
i Der Knivsberg. 100 Jahre deutsche Versammlungsstätte in Nordschleswig. Hrsg, von Jürgen Ostwald,
Heide 1994, s. 9-20. Hers. 11.
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hvis man var parat til at tvangsindlemme en betydelig tysksindet slesvigsk
befolkning.18
Orla Lehmanns proklamation af »Danmark til Eideren« fik ironisk nok næ
sten omgående katastrofale følger for muligheden for at vinde Slesvig gennem
en integrativ politik. Et var, at slesvig-holstenerne med overlæg fortolkede
ordene efter deres politiske forestillinger, men det dansknationale program for
hertugdømmerne forstærkede den allerede forhåndenværende tendens til, at de
slesvig-holstenske aktivister bevægede sig bort fra en regionalisme med krav om
større selvstyre for hertugdømmerne og i stedet samlede sig bag separatistiske
paroler.19 Samtidig forargedes liberale, tyskorienterede holstenere, som hidtil
havde været åbne for Slesvigs deling over en dansk politik, der med statsrets
lige argumenter ville gennemtvinge en indlemmelse og en fordanskning af
tysktalende egne uden respekt for indbyggernes overbevisning. Det synspunkt
fandt også forståelse blandt danske liberale kritikere, der spurgte, hvordan og
med hvilken ret Lehmann ville gennemtvinge danskheden i de tyske dele af
Slesvig. Kjøbenhavnsposten så de nationalliberale som »absolutister« i det
slesvigske spørgsmål.
»Danmark til Eideren« blev som mobiliserende slagord det bedste modstykke
til slesvig-holstenernes »Up-ewig-ungedeelt«, men begge parolers baggrund i
forestillinger om historisk ret og ældgamle privilegier gjorde dem til dogmati
ske, usmidige alt-eller-intet-ideologier. Selv om kravet om respekt for nationale
rettigheder og ejendommeligheder vandt indpas i begge lejre, var kun ubety
delige mindretal indstillet på at drage konsekvenser i retning af en deling af
det omstridte land. I kongeriget blokerede det populære slagord »Danmark til
Eideren« længe for en løsning på den nationale konflikt, selv om floden trods
sine kvaliteter som historisk og »naturlig« grænse gled noget i skyggen af Dan
nevirke under slutkampen om herredømmet over Slesvig. Billedet af volden, der
ydede sikkerhed mod en truende strøm, egnede sig bedre som symbol på viljen
til at forsvare sydgrænsen. Det Slesvig, som den nationale politik forlangte at
få lagt udelt til kongeriget, endte dog ikke ved Dannevirke men ved Ejderen,
og selv da den gamle grænseflod var kommet til at ligge langt inde i fjendeland,
fortsatte den med at være et af den nationale histories mest uundværlige erin
dringssteder. Floden stod i den kollektive bevidsthed efter 1864 som et symbol
på en historisk ret og et løfte om et større Danmark i fremtiden.
Delingen efter folkeafstemningen i 1920 gav grænsen et langt nordligere forløb,
end nogen nationalliberal politiker havde drømt om i 1840’erne. Princippet om
18 Man kan som Claus Friisberg med rimelighed anføre, at Lehmann og andre nationalliberale tilsyneladende
i nogle situationer var indstillet på at trække en grænse efter folkesuverænitet. De fulgte imidlertid aldrig
denne kurs konsekvent og havde vel til enhver tid taget Ejdergrænsen uden betænkning, hvis muligheden
havde budt sig.
19 Se Hans Schultz Hansen, Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867, Aabenraa 2005, Bind 1, s. 199 ff.
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national selvbestemmelsesret fik Ejdergrænsen til at virke som en alt for langt
fremskudt skillelinje. Det var blevet svært at forstå, at »Danmark til Eideren«
snarere havde repræsenteret en defensiv udlægning af den danske stat, da dens
fortalere var parate til uden videre at afstå nogle af rigets mest udviklede egne og
opgive en ældgammel ekspansiv tradition for at opnå deres mål - nationalstaten.
I en vis forstand kan man argumentere for, at Ejderprogrammet anerkendte en
berettiget tysk nationalfølelse - i det mindste hvis den nøjedes med at udfolde
sig hinsides Ejderen.20
Forestillingen om Ejdergrænsen fik konsekvenser for ideen om Danmark, for
opfattelsen af enevælden og dens stat samt for vurderingen af hele rigets historie.
Den tog et afgørende skridt bort fra en rumlig opfattelse af rigets grænse, der
hidtil havde været fremherskende i den danske stats overgange og »grænseegne«
a f zoneagtig karakter. Sådan havde det i århundreder været i landskaberne
mellem Danmark-Norge og Sverige, men også i hertugdømmernes komplekse
herskabsstrukturer.21 Ejdergrænsens defensive logik vendte sig mod enevældens
»imperiale« projekt og undsagde traditionen for ekspansion og integration i
tilstødende landskaber. Den nye lineære grænseopfattelse og dens afstandtagen
fra en stat bestående af flere nationaliteter koncentrerede hele nationen og dens
erindringsværdige historie bag en bestemt grænse.
Med konsekvens afskrev den nationale ideologi det holstenske og rettede
alle kræfter mod Slesvig. Genopdagelsen af Slesvig som et Sønderjylland fra
1830’ernes slutning22 understregede det defensive aspekt ved en grænse, der
frivilligt betød et afkald på noget større, for den sønderjyske ideologi krævede
ingen ekspansion og nyt land hinsides en rimelig grænse. Den forlangte en
aktiv fordanskning af egne, der historisk og statsretsligt set allerede hørte til
riget. Kampen stod dermed nord for Ejderen, og Slesvig/Sønderjylland blev
den nationale ideologis »grænseland«.
Den nationale historietradition koncentrerede sig nu om at beskrive og be-

20 Netop fordi selv den defensive definition af den danske stat ikke stemte overens med befolkningens na
tionale præferencer, kunne den ikke vinde begejstring hos de tysksindede. Slesvig-holslenerne var »lief
verletzt durch die Forderung, daß Dänemarks Grenze an der Eider liegen sollte, da nach Lehmanns Meinung
Schleswig nach Recht, Natur und Geschichte zu Dänemark gehöre. Sie waren im Gegenteil überzeugt,
daß Schleswig nach Recht, Natur und Geschichte mit Holstein verbunden bleiben und die Geschichte des
südlichen Her zogtums teilen müsse. W.H. Beseler, der in diesen Jahren zur Führenden Persönlichkeit der
deutschen Mehrheit im Schleswigsehen Sländesaal wurde, beanspruchte das Herzogtum Schleswig Für die
deutsche Nationalität und war nicht bereit, auch nur ein Stäubchen schleswigschen Bodens (»deutscher
Erde« wie er sagte) an Dänemark preiszugeben«. Jf. A. Scharff, Vom nationalen zum übernationalen Staat,
i Schleswig-Holstein in der deutschen und nordeuropäischen Geschichte: Gesammelte Aufsätze, Stuttgart
1969, s. 222-223.
21 Grænselbreslillinger problematiseres i Martin Rheinheimer (Hg.), Grenzen in der Geschichte SchleswigHolsteins und Dänemarks, Neumünster 2006.
22 Lars N. Henningsen og H. Schultz Hansen, »Sønderjylland« og »Slesvig« - i anledning af »Region Sønder
jylland / Slesvig«, i Sønderjyske Årbøger 1997, s. 5-26.
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grunde Sønderjyllands danskhed. Den langtrukne konflikt mellem dansk og
tysk med alt hvad dertil hørte af kulturel mobilisering på begge sider, historiske
fremstillinger, diskussioner af sprog- og kulturgrænser samt tegninger afkort og
grænselinjer i et landskab, der ingen grænse havde kendt, prægede omgangen
med regionen. Historikerne spillede fortsat en central rolle i denne kamp om
regionens identitet. De hentede deres argumenter i fortiden, men de skrev på
samme tid deres egen tids konflikt tilbage i historien. Den tyske historiker Georg
Waitz,23 der stammede fra Flensborg, begyndte sin slesvigholstenske historie
fra 1864 med sætningen: »Der Kampf zwischen Deutschen und Dänen ist hier
fast so alt wie unsere Kenntnis der Geschichte«.24 Waitz’ danske kolleger ville
have været rørende enige med ham i denne påstand.
Set fra et dansk perspektiv besad forestillingen om en uophørlig kamp om det
nordlige hertugdømme en retrospektiv logik. Sønderjylland behandledes som
et gammelt stykke Danmark, der ved stupiditet eller kortsynethed var gledet ud
af kongemagtens direkte kontrol og havde udviklet sig til et hertugdømme for
sig. Den nationale kamp om Slesvig var fra 1840’erne uløseligt forbundet med
afvisningen af en konglomeratstatslig tradition og opbygningen af et national
statsligt alternativ. Politikere og historikere, der var ifærd med at formulere et
nyt grundlag for en stat, der kun omfattede danskerne og afviste enevældens
projekter om at integrere flere folk og territorier, fandt i konflikten med Tyskland
og forsvarskampen for Slesvig centrale elementer til en ny selvforståelse. Den
nye ideologi besad en indre logik og byggede på en konsistent argumentation, der
gjorde det underordnet, at den som tilsvarende konstruktioner ikke kunne holde
stand mod en kritisk analyse. Alene påstanden om et stadigt tysk pres på syd
grænsen forholdt sig nærmest diametralt modsat til de historiske kendsgerninger.
Forkærligheden for at hente de perioder og argumenter ud a f historien, som
på slående vis kan illustrere aktuelle sammenhænge, fører ofte til forvræng
ninger i behandlingen af bestemte fortider. 1800-tallets nationale bevægelser
i Danmark, Tyskland og Italien hentede deres forbilleder i middelalderen. De
fremhævede gerne denne epoke på de mellemliggende århundreders bekostning.
Fraværet af nationale idealer og organisationsformer havde i de forudgående
århundreder skabt dekadente statsformer - for tyske og italienske historikere
karakteriseret ved de impotente småstater, for danskerne langt mere ved den
konglomeratstatslige struktur og enevældens import a f fremmede. I det dan
ske tilfælde spillede forherligelsen a f middelalderens magtfulde stat ingen
central rolle, hvorimod perioden egnede sig til at underbygge argumentet
om en evig konflikt med de tyske naboer. Det var nødvendigt at gribe tilbage

23 Georg Waitz’ moder stammede fra Flensborg, mens faderen, der var at tysk afstamning, var kommet til
Slesvig fra Norge, hvor hans familie havde været tilknyttet bjergværkerne.
24 Georg Waitz, Kurze schleswigholsteinische Landesgeschichte, Kiel 1864.
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til middelalderen, eftersom historien efter personalunionen med Slesvig og
Holsten i 1460 næppe kendte krige, der blev udkæmpet mellem »dansk« og
»tysk«. Derimod riget havde været involveret i århundreders bitter kamp med
Sverige, som imidlertid var uforligelig med den nye skandinaviske forståelse
og derfor en uønsket erindring.
I den moderne nationalstats tilblivelsesfase blev kampen mod det tyske i
almindelighed og for at sikre Slesvig i særdeleshed sat i højsædet. Derfor blev
opgøret om Slesvig målestokken for bedømmelsen a f fortidens perioder og
protagonister. Således vurderedes de oldenborgske konger hyppigt ud fra, om
de havde styrket eller svækket det danske greb om Slesvig i deres regeringstid.
Den slesvigske historie blev en grænselandshistorie, hvor århundreders forsøm
melser først slog igennem i deres fulde konsekvens i 1800-tallet. Under den
nationale kamp i midten a f århundredet blev grunden lagt til en ny vægtning
af emner og epoker efter en moderne nationalhistorisk facitliste. Parallelt med
»borussificeringen« af den slesvig-holstenske historie efter 1864,25 da de gamle
hertugdømmers historie blev underlagt en preussisk historiefortolkning uden
hensyntagen til deres traditionelle »historiefællesskab« med Danmark, skete
der fra dansk side en »nordificering« af Slesvig, der udelukkede den gamle
regionale og med Holsten forbundne tradition.
Efter 1864 tog mange danskere afstand fra Ejderprogrammet og indså nød
vendigheden af etablere en mere konsekvent sammenhæng mellem nationale
forestillinger og territoriale ambitioner. Historikeren A.D. Jørgensen hørte til
dem, der klart distancerede sig fra Ejderpolitikken, samtidig med at han spil
lede en hovedrolle, når det drejede sig om at formulere en national historie,
der omfattede Sønderjylland. Med sine Fyrretyve Fortællinger a f Fædrelandets
Historie hentede han Slesvig/Sønderjylland ind i en ren dansk-nordisk sam
menhæng, der hverken levnede plads til en regional slesvigsk identitet eller de
traditionelle bånd med Holsten.
I Jørgensens umådeligt populære danmarkshistoriske udvalg lokaliseredes en
række vigtige begivenheder til det slesvigske, hvor de næsten alle var forbundet
med det store tema i årene efter 1864: Sydgrænsen. Historikeren fandt ingen
anledning til at beskæftige sig med de mange kontakter på tværs af Ejderen el
ler med alt det, der længe gjorde Kongeåen til et vigtigere skel end den gamle
grænseflod mellem Slesvig og Holsten. Dermed skabte han indtrykket af, at
Slesvigs historie var en del af den danske, mens der tilsyneladende slet ikke
eksisterede et historisk fællesskab med landskaberne hinsides Ejderen.

25 Carsten Jahnke, Die Borussifizierung des schleswig-holsteinischen Geschichtsbewußtseins, 1866-1889, i
Zeitschrift der Gesellschaft ju r Schleswig-Holsteinische Geschichte, 130, 2005, s. 161-185. Desuden Jan
Rüdiger, Vom Nutzen des Vergessens. Schleswig-Holsteins Landesmittelalter, i Bea Lundt (Hg.), Nordlichter,
Köln 2004, s. 87-137.
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Striden om hertugdømmerne tog sig snart ud som en kamp mellem »Danmark«
og »Tyskland«. Dermed fjernedes opmærksomheden fra det fundamentale pro
blem om forholdet mellem kongeriget og hertugdømmerne inden for en fælles
stat, som slesvigerne og holstenerne først på et sent tidspunkt afviste at være med
i. På begge sider barrikaderede historikerne sig bag deres nationale ideologier.
De søgte grænser og brud. De ville som Waitz dokumentere en evig konflikt,
men læste ikke de gamle forbindelser i landet mellem Kongeåen og Elben som
udtryk for, at hertugdømmerne gennem historien ikke havde markeret et skel
men en overgang mellem dansk og tysk. For nationale ideologiers sort-hvide
tankegang var et dansk Slesvig og et tysk Holsten lettere at håndtere end de
førnationalstatslige uklarheder og blandede identiteter.
Anskues grænselandet nord for Ejderen som del af en defensiv udlægning
af en dansk stat, der nøjedes med det, der historisk set kunne tilkomme den,
melder der sig andre spørgsmål. Hvordan ser det da ud med landet hinsides
Ejderen? Var det da ikke snarere Holsten, der i århundreder var grænselandet?
Var det ikke den danske konge, der stædigt arbejdede på at flytte grænsen? Var
det ikke de fede Elbegne frem for det sandede Slesvig, der var et stadigt mål for
begærlige blikke? Fandtes der ikke holstenere, der var åbne over for en statslig
forbindelse med Danmark? Og havde det danske rige ikke en historie syd for
Ejderen, som der kunne være grund til at erindre sig?

Holsten som grænseland
Med den nationale ideologis sejr og fastlæggelsen af Ejderen som Danmarks
sydgrænse faldt landet hinsides denne flod ud af danmarkshistorien. Det er
rimeligt efter en nationalstatslig målestok, men den havde aldrig været be
stemmende for kongemagtens politik. Det var problematisk, når den nationale
bevægelse hævdede, at kongen havde handlet imod danske interesser med sin
holstenske (og øvrige »imperiale«) politik. De oldenborgske konger var både
før og efter enevælden overbevist om et perfekt sammenfald mellem dynastiets
og kongerigets interesser. Et enkelt eksempel herpå med relevans for Holsten
var kronprins Frederiks beslutning om at indlemme hertugdømmet i Danmark
i 1806, der blev taget i den sikre overbevisning, at eftertiden ville takke ham
for det.26
I den oldenborgske konglomeratstat var Holsten af stor betydning og spillede
periodisk en hovedrolle som under Christian 4.s regering, hvor udbygningen af
herredømmet i Elhegnene blev forceret, og hertugdømmet blev en vigtig brik

26 »Jeg Iroer jeg ei fortiente at staa i Spidsen af denne Stat, naar jeg ei handlede saaledes.« Kronprinsen i et
brev til Kaas. Se Aage Friis, Holstens Indlemmelse i Danmark i Aaret 1806. En historisk Undersøgelse, i
Historisk Tidsskrift, 7. Række, Bd. 6, 1905-1906, s. 1-107. Her s. 10.
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i forsøget på at hævde rigets magtposition i Nordeuropa. Dynastiet havde fra
første færd stærke interesser i dette landområde. Pinneberg, Rantzau og Sydditmarsken var kongens personlige besiddelser, og han besad i sine funktioner
som lensherre i Slesvig, kejserens lensmand i Holsten og begge landskabers
hertug kontrollen over den strategisk vigtige region. Valget til hertug af Slesvig
og greve af Holsten i 1460 var begyndelsen på en personalunion, der siden
blev en realunion med stadig tættere bånd. Det var næst efter kongedømmerne
Danmark og Norge oldenborgernes mest prestigiøse titler.
Ridderskabet i hertugdømmerne håbede med valget af den danske konge i 1460
på at sikre en en fredelig udvikling på halvøen, men det stræbte ligeledes fra
starten efter at fastholde de to landskabers indbyrdes forbindelse. Den så adelen
garanteret i en personalunion med den danske konge. Forbindelsen mellem rid
derskabet og kongen beroede på gensidig interesse, og J.H. Elliotts iagttagelse,
at »composite monarchies were built on a mutual compact between the crown
and the ruling class o f their different provinces«27 gjaldt for det oldenborgske
monarki som helhed, men trådte tydeligt frem i hertugdømmerne. Alliancen var
stabil og overlevede vanskelige situationer som Christian 3.s deling af hertug
dømmerne i 1544 imod det danske rigsråds og ridderskabets ønske, konflikten
mellem de stridende oldenborgske familier i kongeriget og Gottorp i 1600-tallet
eller den enevældige kongemagts bestræbelser på at udvide absolutismen til
også at gælde syd for Kongeåen efter 1660.
Gottorperne forsøgte at vinde suverænitet for deres besiddelser i Slesvig og
Holsten. Det skabte en alvorlig krise i forholdet til kongemagten, men hertu
gerne på Gottorp repræsenterede aldrig »hertugdømmerne«,28 og der blev aldrig
rejst en oprørsfane med henblik på at løsrive landskaberne fra statsforbindelsen
med Danmark-Norge. Tværtimod kan den holstenske historie fra 1460 læses
som en tilnærmelse til den nordlige nabo og begyndelsen på et langt forløb,
der i væsentlige sammenhænge placerede Holsten nærmere en nordisk end en
tysk kontekst. Med aftalen i Ribe lod de holstenske riddere kongen udstede
en håndfæstning efter nordisk forbillede og uden en tysk tradition. Siden og
ikke mindst efter enevældens indførelse påvirkede lovgivningen i den olden
borgske stat udviklingen i hertugdømmerne, og Holsten var en integreret del
af monarkiets politiske udvikling. Det gjaldt også 1700-tallets reformpolitik,
der demonstrerede et tæt parløb mellem den enevældige magt og de holstenske
rådgivere, der samledes omkring majestæten. Senest med mageskiftet i 1773,
der betød Holstens politiske samling, stod det klart, at hertugdømmet mellem
Elben og Ejderen trods alle bånd til Tyskland befandt sig midt i en dansk hel
statslig statsbygningsproces.
27 J.H. Elliott, A Europe ol'Composite Monarchies, i Past and Present 1992, IV, s. 48-71.
28 Det var ofte kongens holstenske rådgivere, der stod på den hårde linje over for gottorperne.
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Det er fra et dansk perspektivs ønske om at holde det tyske Holsten på afstand
blevet overset, at Holsten nok i en vis forstand var placeret i en perifer position
inden for monarkiet uanset dets velstand og nærhed til de økonomiske centre
i Lübeck og Hamborg, men at denne perifere placering var endnu mere udtalt
inden for det tyske kejserrige. Den tyske kejser opholdt sig i de længste perioder
i de sydlige dele af riget, og de vigtigste beslutningsprocesser foregik fjernt fra
den nordtyske provins. Tilmed herskede en fremmed fyrste over Holsten, og
rigets autoriteter blandede sig ikke i udpræget grad i holstenske anliggender.
Hertugdømmets placering var altså ikke entydig, men det lå i lange tidsrum langt
nærmere det danske end det det tyske riges magtcentrum. Det var et grænseland
og som et sådant må det betragtes mere differentieret.29 På den baggrund må
enevældens langsigtede projekt, der gik ud på at trække Holsten længere ind
i monarkiet, ses i et andet lys. Holsten var en tysk periferi, og andre rigstyske
udkantsområder som Schweiz, Nederlandene og Elsass-Lothringen løsrev sig
rent faktisk eller blev direkte revet ud af den rigstyske forbindelse. Forudsæt
ningerne for en fordanskning af Holsten var efter 400 års statsfællesskab var
utvivlsomt bedre end dem franskmændene forefandt, da de tog fat på at indlemme
og integrere de gamle tyske landskaber på Rhinens venstre bred.
Den dansk-holstenske forbindelse havde sin største tid fra midten af 1700-tallet, da familier som Reventlow, Schimmelmann, Moltke og de indvandrede
Bernstorffer overtog ansvaret for statens udvikling.30 Efter en afbrydelse under
Struensee-episoden og Høegh-Guldbergs efterfølgende styrkelse af en helstatslig
integrationspolitik efter mageskiftet i 1773 med Indfødsretten fra 1776 som et
højdepunkt, vendte den holstenske adelselite tilbage til regeringen med A.P.
Bernstorff som den førende figur. Der var imidlertid allerede ved at ske et af
gørende skift i helstatens indre balance. Den såkaldte Tyskerfejde i 1790 havde
også brod mod holstenerne og beviste, at ikke alle statens indbyggere sluttede
op bag den forbrødring, der propageredes af enevælden.
Statsmagtens ambition om at bringe den helstatslige integration fremad førte
imidlertid også omkring århundredeskiftet til de første alvorlige gnidninger i
forholdet mellem kongemagt og ridderskab. Kronprins Frederik agerede i flere
situationer lidet diplomatisk, og ridderne følte sig udsat for kongens vilkårlige
fremfærd og manglende respekt for den holstenske adels privilegier. Det kom
også til familiære spændinger mellem kongefamilien i København og Augustenborgerne. I spørgsmål som ophævelsen af livegenskabet, krigsbetingede
29 Dette perspektiv åbner sig i den spændende artikel af Olaf Mörke, Holstein und Schwedisch-Pommern im
Alten Reich, lntegrationsmuster und politische Identitäten in Grenzregionen, i N. Jörn og M. North, Die
Integration des südlichen Ostseeraumes in das alte Reich, Köln 2000, s. 425-472.
30 Denne epoke er især i tysk forskning ofte blevet fremhævet som en enestående symbiose. Se fx. L. Magon,
Ein Jahrhundert geistiger und literarischer Beziehungen zwischen Deutschland und Skandinavien 1750-1850,
Bd. 1, Die Klopstockzeit in Dänemark, Dortmund 1926.
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skatteforhøjelser og Holstens indlemmelse i 1806 kom det til konflikter, hvor
kongemagten satte sin linje igennem. Under krigen med englænderne slap her
tugdømmerne længe billigt, men mod slutningen fik de også ulykkerne at mærke.
Statsmagtens omgang med den slesvig-holstenske bank og hertugdømmernes
møntsystem hørte til de temaer, som aldrig siden blev glemt, når talen faldt på
det indbyrdes forhold mellem kongeriget og Slesvig-Holsten.
Relateret til J.H. Elliotts plausible tese om sammenhængen mellem konge
magt og lokale eliter i konglomeratstater ses i det dansk-holstenske tilfælde fra
1800-tallets begyndelse stedse voksende vanskeligheder i det gamle overvejende
harmoniske forhold mellem konge og ridderskab. Gennemgående lå årsagen i
et voksende pres fra statsmagtens side, der kulminerede i Holstens anneksion
i 1806. Heller ikke efter retableringen af Holstens status som en del af en tysk
statslig organisation i 1814 fandt parterne tilbage til en mere afspændt omgang
med hinanden. Ridderne forlangte deres rettigheder anerkendt, men F.C. Dahl
manns formulerede klage over Frederik 6. ved Forbundsdomstolen i Frankfurt am
Main blev i 1822 afvist af Det Tyske Forbunds regeringer. Fatalt blev det derfor
på sigt for helstaten, at kongen ikke i tide forstod at skifte hest og - i stedet for
ridderskabet - satse på at vinde de liberale kredse i Holsten som en ny støtte
for regeringen i hertugdømmet.31 Omfattende politiske reformer inklusive en
forfatning og stænderforsamlinger efter internationalt forbillede kunne meget
vel have givet holstenerne lyst til at blive i en statsforbindelse, som de ikke
hidtil havde haft grund til at klage over.32

Holstens udsondring
Regeringens tilbageholdenhed med at indlede en politisk reformproces, der kunne
vinde helstatspolitikken nye allierede, skadede mulighederne for en konstruktiv
og integrativ atmosfære. Forholdet mellem dansk og holstensk blev tværtimod
i 1800-tallet overvejende præget af destruktive tendenser, der ikke kun udgik
fra den ene part. De lagde fundamentet for den overbevisning, at dansk og hol
stensk intet havde tilfælles, der mod slutningen af statsforbindelsen fandt sit
udtryk i begge siders krav om »Holstens Udsondring«. Skønt denne formel var
komplementær til løsenet »Danmark til Eideren« kunne de to programmer ikke
danne grundlag for en enighed, fordi Ej deren slet ikke var en national grænse
mellem de stridende partier.
31 Steen Bo Frandsen, Holsten i helstaten, København 2008. Se også J.S.M. Ostenfeld, Studier over Stemninger
og Tilstande i Holsten (1815-1830), København 1909.
32 Denne politik blev i årevis prædiket af den demokratisk-liberale venstrefløj i kongeriget, men det er
naturligvis umuligt at gisne om dens virkelige muligheder. Sammenlignet med den stærke (forfatnings)
patriotisme i stater som fx. Baden virker det ikke umuligt, at liberale reformer kunne have styrket den
holstenske loyalitet.
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Med tiden blev den negative fortolkning af helstaten enerådende, men ser man
bort fra dens undertone a f nationalstatslig determinisme, står spørgsmålet om
Holsten som grænseland stadig tilbage. Ejdergrænsen opfyldte ikke nationale
kriterier, og proklamationen a f et Ejderdanmark var ikke en tilfredsstillende
måde at skaffe sig af med århundreders fælles historie og med den indiskutable
forbindelse mellem hertugdømmerne indbyrdes, som det faldt danskerne svært
at anerkende.33 Der herskede altid konvergerende opfattelser med hensyn til
Holstens tyske identitet i nationale kredse på begge sider. Hverken Theodor
Olshausen i Kiel eller Orla Lehmann i København blev trætte af at understrege
Holstens umådelige tyskhed og det sydlige hertugdømmes inkompatibilitet
med alle forsøg på at udvikle helstaten. Nationale kredse i København for
mulerede det med 1840’ernes krav om »Holstens Udsondring«,34 der både tog
sigte på at drive en kile ind mellem de to hertugdøm m er og slippe a f med et
Holsten, der angiveligt intet havde at gøre i en dansk statsdannelse. Optrap
ningen af den nationale argumentation fra slutningen af 1830’erne kædede
denne modvilje sammen med kritikken a f enevælden, idet engagementet i
landet mellem Ejderen og Elben fremstilledes som værende i strid med danske
interesser i forsøget på at diskreditere enevælden som unational. Særlig irrita
tion vakte Holstens medlemsskab af Det Tyske Forbund, der stod i en utålelig
modsætning til ideen om en suveræn nationalstat, og problematiseringen af
kongens forbundsforpligtelser i kølvandet på de tysk-franske spændinger i
1840 betegnede imidlertid en vigtig etape i oppositionens bestræbelser på at
delegitimere konglomeratstaten.
Det gælder i øvrigt også her, at økonomiske og infrastrukturelle motiver, der
var tilstede i offentligheden, sjældent fik plads i den nationale historieskriv
ning. Det gør heller ikke det paradoks, at de danske nationalliberale åbenlyst
propagerede for Holstens udsondring, selv om hertugdømmet med rette eller
urette af mange regnedes for at være rigets mest dynamiske og velstående del.
Denne bemærkelsesværdige idealisme har næppe fået historikerne til at stille
kritiske spørgsmål, men når den danske nationalbevægelse som en af de få af
slagsen faktisk talte for en frivillig afståelse af attraktive landskaber, tør man
nok formode, at det ikke kun skyldtes deres tyske identitet, der jo heller ikke
var en forhindring for at forlange det sydlige Slesvig.
Betragtet i lyset a f helstatens regionale balance, som netop i disse år var
genstand for en livlig debat, bestod der efter manges vurdering en alvorlig
risiko for, at Holsten skulle trække tyngdepunktet væk fra den uheldigt belig
gende hovedstad. Holstens infrastruktur var bedre udviklet, og nærheden til

33 Endnu i 1830 var Grundtvig overbevist om, at slesvigerne foretrak holstenerne frem for danskerne. Se
N.F.S. Grundtvig, Politiske Betragtninger med Blik paa Danmark og Holsteen, Kjøbenhavn 1830.
34 Fædrelandet 29.\2. 1842.
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Hamborg gav dele af hertugdømmet en betydelig økonomisk bonus. Danske
liberale politikere havde siden 1830’ernes midte givet udtryk for deres frygt
for, at holstenernes økonomiske formåen og angivelige rolle som hanseaternes
mellemmænd skulle ende med at drage de materialistisk indstillede slesvigske
og nørrejyske bønder mod syd.35
Når talen faldt på økonomiske perspektiver gentog det kendte mønster fra den
politisk-kulturelle debat sig, idet begge parter følte sig forfordelt og nægtet til
strækkelige udfoldelsesmuligheder i helstaten. København frygtede konkurrencen
fra Holsten, og regeringen vovede ikke at satse på at gøre Kiel til monarkiets
trafikale omdrejningspunkt, som det var i færd med at udvikle sig til. Modsat
blev Holsten i nogen grad et eksempel på de landskaber, der traf et nationalt
valg, der ikke uden videre kunne siges at være i overensstemmelse med økono
miske interesser. Hertugdømmet besad i helstaten en økonomisk-infrastrukturel
nøgleposition, som det aldrig kunne håbe at indtage i en tysk stat.
Der var aldrig nogen, der benægtede Holstens tyske karakter, men det er ikke
blevet tematiseret, at der stædigt blev arbejdet på at tillægge holstenerne en
uendelig udpræget tysk identitet, der intet hensyn tog til regionale nuancer inden
for hertugdømmet eller de århundredelange forbindelser mod nord. Anstrengel
serne for at gøre Holsten så tysk, at det intet havde at gøre i statsfællesskabet,
udgik især fra tyskholstenske kredse, der benyttede denne fremmedgørelse i
deres kamp for at trække hertugdømmet ud af den statslige forbindelse med
kongeriget. De mest radikale »nyholstenske« fortalere for dette mål veg end
ikke tilbage for at ofre forbindelsen til det ubeslutsomme, nationalt heterogene
Slesvig, hvis det kunne sikre det altafgørende mål at redde den holstenske tysk
hed fra en forprogrammeret undergang i helstaten. Kun et mindretal med basis
i Kieler Correspondenz-Blatt bakkede op om denne ekstreme position, for de
fleste holstenere ønskede ikke at miste forbindelsen til Slesvig.36
Nyholstenerne vidste alt for godt, hvilke kræfter de var oppe imod. De følte
sig ikke overbeviste om deres holstenske landsmænds klippefaste tyske over
bevisning. Århundreders forbindelser med Danmark og Slesvig havde sat sine
spor, mens tilknytningen til det øvrige Tyskland på mange områder havde været
mindre intensiv. Det var bekendt, at tyskere fra andre egne af riget betragtede
holstenerne med skepsis og anså dem for at være »halvdanskere«, mens mange
holstenere for deres part betragtede landet syd for Elben som udland. Al skepsis
til trods var loyaliteten mod hertugen og den bestående statsforbindelse stor, og
en holstensk trang til at tilslutte sig de tyske brødre blev først udtalt et stykke

35 Slccn Bo Frandsen, Opdagelsen a f Jylland, Aarhus 1996.
36 Steen Bo Frandsen, Helstatens første opinionsavis: Theodor Olshausens Kieler Correspondenz-Blatt som
forum for en holstensk regionalisme (1830-1848), Historie, 2006, 2, s. 283-317.
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Den Slesvig-Holslenske Kanalfra Holtenau til Tønning gennemskår halvøen ogforbandt Østersøen
og Nordsøen. Den var ved sin bygning 1777-1784 Europas længste kunstige vandvej og symbolise
rede den helstatslige bestræbelse på at bringe rigsdelene sammen. Den fik først efter Treårskrigen
navnet Ejderkanalen, der i modsætning til den forrige betegnelse betonede det adskillende. Det
meste a f kanalen forsvandt med anlægget a f den langt større Nordostseekanal, der var et produkt
a f det tyske kejserrigesflådepolitik. I Holtenau og i Tønning står de gamle pakhuse som markante
eksempler på en enhedspræget helstatsarkitektur. Som erindringssteder har de udspillet deres rolle
i en dansk historisk sammenhæng. Billedet viser pakhuset i Tønning. (Foto: SBF)

inde i 1840’erne, da helstatens gamle stabilitet var blevet rystet og den slesvigholstenske bevægelse slog ind på en separatistisk kurs.37
Udsondringspolitikken og den nationale fortolkning af helstatens fald cemen
terede den opfattelse, at Holsten intet havde at gøre i statsfællesskabet og dets
sprængning den uundgåelige afslutning på en umage forbindelse, men samtiden
delte ikke eftertidens vurdering af enevældens projekt om at vinde Holsten
gennem Slesvig som naivt og urealistisk. Skønt nyholstenerne ikke var fri for
polemiske overdrivelser og vel hårdt optrukne kontraster, opfattede de det danske
pres som en alvorlig udfordring. Selv de holstenere, der satte sig stærkest ind
for hertugdømmets tyskhed, beklagede deres landsmænds alt for udtalte tendens
til at prioritere forbindelsen til Slesvig frem for båndene til Tyskland.
Risikoen for at skulle vælge mellem Slesvig og Tyskland satte holstenerne
37 Steen Bo Frandsen, Holsten i helstaten, København 2008.
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i et alvorligt dilemma. Det trådte tydeligt frem under den anden holstenske
stænderforsamling i Itzehoe i maj 1838, da den liberale borgmester i Oldenburg
Franz Michael d ’Aubert fremsatte det forslag om den slesvigske og den holsten
ske stænderforsamlings forening, der allerede var blevet vedtaget i Slesvig.38
Lige som en stor del af den danske offentlighed på dette tidspunkt støttede de
to danske stænderforsamlingers forening,39 fandt tanken om en fælles slesvigholstensk stænderforsamling udbredt sympati i begge hertugdømmer. Forslaget
blev da også vedtaget af de holstenske deputerede, men under forhandlingen gik
det pludselig op for adskillige af dem, at en sammenslutning med slesvigerne
kunne blive en glidebane, der uomgængeligt ville føre Holsten stedse længere
og fastere ind i statsfællesskabet. Resultatet kunne blive en cementering af den
helstatsforbindelse, som enevælden ønskede.40 Forhandlingerne om forenings
forslaget gjorde det klart for flere holstenske deputerede, at de stænderforsam
linger, som de havde kæmpet for, kunne blive et middel for regeringen til at
styrke integrationspolitikken. De tyskorienteredes frygt for en sådan udvikling
understregede, at statsmagtens politik havde bedre udsigter til at lykkes, end
det siden blev fremstillet af historikerne, da de vidste, at helstaten ikke kunne
overleve.
Helstatens ansvarlige politikere og embedsmænd savnede naturligvis ikke i
den grad jordforbindelsen, at de i årtier kunne arbejde på at opretholde en stat,
hvis de ikke havde betragtet den som en realistisk option. Der var mange, der
afviste de nationale ideer og modsatte sig de stadige forsøg på at skabe uro og
ophidse gemytterne. Ofte forstod de ikke den nationale tankegang, men når
de regnede de opstillede modsætninger for at være komplet overdrevne eller
opfordrede til at besinde sig på fælles interesser og et langt lykkeligt statsfæl
lesskab, var det synspunkter, som ikke ganske kan lades ude af betragtning.41
Der kunne opregnes vægtige argumenter for helstaten og en videreførelse af
statsfællesskabet, og de mistede først til dels deres gyldighed mod slutningen
af den fælles historie.42 Derimod var der ingen, der erindrede sig disse argu
menter, da helstaten var opløst, og ingen skrev den sene helstats historie med
en åben udgang, der kunne have givet eftertiden en mulighed for at bedømme
styrkeforhold og ræsonnementer uden forudindtagethed.
38 Zeitung få r die Verhandlungen der zweiten Holsteinischen Ständeversammlungen 1838-1839. d’Aubert
motiverede sit forslag (sp. 862-875) inden det blev diskuteret af forsamlingen.
39 Diskussionen er udførligt behandlet i Steen Bo Frandsen, Opdagelsen a f Jylland, Aarhus 1996.
40 Blandt kritikerne af d ’Auberts forslag var Reventlow-Farve, Graf von Holstein og pastor Mau. Jf. Zeitung
fiir die Verhandlungen der zweiten Holsteinischen Ständeversammlungen 1838-1839, sp. 876 ff
41 Den helstatsoverbcviste del af offentligheden blev endegyldigt gjort stum efter 1864, da man stort set holdt
op med at inddrage dens argumenter i den historiske debat. Både til højre og venstre for den store national
liberalt farvede mainstream var dissenterende meninger imidlertid til stede. Blandt de betydeligste var A.S.
Ørsted, Peder Hjort, Constant Dirckinck-Holmfeld eller journalisten J.P. Grüne fra Kjøbenhavnsposten.
42 A.S. Ørsted, For den danske Stats opretholdelse i dens Heelhed, Kjøbenhavn 1850.
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Det hører til den ejderdanske opfattelse at se Danmark under et stadigt pres
sydfra. Den synsmåde blev trukket med nordover, da den slesvigske politik brød
sammen, og fik en vældig betydning i nationsbygningen efter 1864.1 småstaten
nord for Kongeåen måtte udgangen på konflikten om Slesvig bekræfte dette
billede. På ejderprogrammets anvisning udsondrede historikerne Holsten og
satte den opfattelse igennem, at landet syd for den historiske grænse ikke kom
danmarkshistorien ved. De århundredelange forviklinger i holstensk politik blev
affejet som et udtryk for enevældens eventyrlyst, for kampen mod det tyske
skildredes hellere som en forbitret forsvarskrig på gammel dansk jord frem
for at skulle forklare en ekspansiv tradition, der i århundreder havde stræbt
efter at flytte grænsen frem til Elben. Der var ingen grund til at forplumre det
lilledanske fjendebillede af en mægtig fremadrykkende fjende med de i sidste
ende fejlslagne forsøg på selv at vinde terræn.
Efter nederlaget i 1864 foretrak danske historikere ofte at se sig i den svage
og uretfærdigt behandledes sted. Det dæmpede interessen for de tider, hvor den
danske konge havde vist naboerne sin magt. Den nationale blindhed, som man
gerne og bestemt ikke uden grund anklagede sine modstandere for at besidde,
kunne give sig bemærkelsesværdige udslag, som når en historiker med få linjers
mellemrum først jamrede over fremmedes indtrængen på »vore« enemærker
og kort efter med brystet svulmende af national stolthed citerede Klagesangen
fra 1329 om Valdemar Sejrs krige i det nordtyske: »Over andres Grænsediger
brød Du da med Vælde ind«.43
Det spiller derimod ingen rolle i Danmark, at det modsatte indtryk var frem
herskende i hertugdømmerne. Holstenere og slesvigere kunne med megen
ret læse den lange union med kongeriget som et forløb, hvor kongen stedse
havde vundet terræn. Siden konglomeratstaten var blevet reddet i sidste øjeblik
efter katastrofen i 1658 havde dens langsomme restitution især fundet sted i
hertugdømmerne. Det var aldrig lykkedes at vinde Skånelandene tilbage, men
1721, 1773 og 1806 stod som etaper i bestræbelsen på at vinde kontrollen over
landet indtil Elben. Denne dobbelthed i fortolkningerne af historien er et typisk
fænomen i den nationale epoke. Den fremmedes til enhver tid af de nationale
kulturers hermetiske karakter og fik endnu lettere spil af udsondringer og den
bevidste udlevering af dele af fortiden til glemsel. Det var på ingen måde et
dansk fænomen i omgangen med helstatens historie, for også hertugdømmerne
fik efter 1864 en helt ny historie, der farvet af et preussisk syn lagde grunden
til en tilsvarende fremmedhed over for den fælles historie på tysk side. Her
blev der dog naturligt aldrig tale om at betragte Ejderen som et skel mellem
erindring og glemsel.

43 Erik Møller, Helstatens Fald, København 1958, s. 29.
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Ideen om Ejdergrænsen og Holstens konsekvente udsondring af den danske stat
og den danske historie afskar en uønsket diskussion af enevældens muligheder
og konglomeratstatens perspektiver. Det drejer sig ikke her om at gå i rette med
den faktiske udvikling, men blindheden for alternativerne undervejs skader
mulighederne for at forstå det historiske forløb og dets aktører. Opgivelsen af
Holsten var udtryk for de moderne nationalideologiers sejr. Senest efter det
korte mellemspil 1806-1814, da Holsten var indlemmet i kongeriget og en
fordanskningspolitik hurtigt løb af sporet, stod det klart, at holstenerne ikke
ville lade sig fordanske og aldrig ville kunne indgå i en dansk nationalstat. Den
nye tids dommere lod det ikke gælde, at enevælden efter 1814 justerede sine
mål og stræbte efter at realisere en helstat på et mere begrænset integrations
niveau. Da staven blev brudt over fortidens politik, spillede det ingen rolle, at
helstaten repræsenterede den oldenborgske konglomeratstats videreudvikling
til en stat, hvor patriotisk kærlighed til fædrelandet efterhånden skulle afløse
den rene undersåtloyalitet som bindemiddel. Det var nationalstaten, der brød
århundreders statstradition, når dens fortalere mente, at der ikke var plads til
andre folk end danskere inden for monarkiets grænser.
Ejdergrænsen gav den danske historie en definitiv sydgrænse, som siden kun
sjældent er blevet overskredet. Dermed fik danmarkshistorien et afgrænset rum
og blev en fortælling, der kun omfattede en dansk nation i snæver forstand. Den
historiske erindring koncentrerede sig som i A.D. Jørgensens udvalgte episoder
om den nationale konflikt med Tyskland og kampen for Slesvig. Jørgensen og
hans kolleger ville ikke alene skrive en isoleret dansk historie, men de løsrev
den helt fra den gamle forbindelse til Nordtyskland og fortiede i vid udstræk
ning de bånd, der havde karakteriseret denne forbindelse. En skarp grænse, en
uoverskridelig linje blev trukket over halvøen med tilbagevirkende kraft. A.D.
Jørgensen flyttede Danmark og dermed Slesvig ind i en nordisk historisk kon
tekst - et projekt, der blev en mægtig succes, selv om Jørgensens opfølgende
fortællinger fra nordens historie ikke blev det.44
Siden Pierre Nora begyndte at udsende sine lieux-de-mémoiré*5har erindringen
og omgangen med den spillet en stadig voksende rolle i historikernes verden.
Konstruktionen af en nationalhistorisk erindring, der havde Ejderen som sit non
plus ultra og placerede den slesvigske historie indenfor danmarkshistorien, un
derstreger, at der til erindring også hører glemsel.461 dette tilfælde blev forholdet
til Holsten og den fælles historie glemt. Hverken de holstenske lokaliteter, der
var forbundet med bitre minder som Bornhöved eller indtryksfulde projekter som
44 Se A.D. Jørgensen, Fortællinger a f Nordens Historie, I-II, København 1892-1893.
45 Pierre Nora, Les lieux-de-mémoire, Paris 1984-1992.
46 »Or l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous
aient oublié bien de choses.« Cit. efter Ernest Renan, Qu 'est-ce qu une Nation? et autre écrits politiques.
Présentation Raoul Girardet, Paris 1996, s. 228. Renans bog stammer fra 1882.
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Glückstadt eller Den Slesvig-Holstenske Kanal blev danske erindringssteder.
Naboskabet til egnene hinsides Ejderen blev, som den nationale ideologi havde
ønsket, med tiden glemt og en uforståelig ballast, som er svær at formidle.
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Summary
The article takes its departure in the best-known catchword of the NationalLiberal movement o f the 19th Century - »Denmark to the River Eider« - which
demanded a national state with the historic boundary river, the Eider, between
the Duchies o f Schleswig and Holstein, as a boundary between Danish and
German. This demand collided both with the centuries-old endeavours of the
Danish crown to create a coherent state north o f the River Elbe, and with the
wish o f the pro-German inhabitants to preserve the two Duchies in an indepen
dent position. The endeavours to realize the Eider-boundary politically were not
successful, but the catchword was to determine the future ideas o f the Danes
about what rightly belonged to their state. Historians depicted Schleswig as the
cradle o f Danish history, where decisive events had taken place and the number
of lieux-de-mémoire was particularly dense. On the other hand, the connection
with Holstein - with which a union had existed since 1460 - was considered ir
relevant. This boundary at the River Eider, which was to have been the boundary
of the national state, became a mental boundary, a boundary between memory
and oblivion. This has strengthened the idealization o f the small, compact
national state. The alienation of Holstein from Danish culture and history has
helped create the conviction that throughout history Danish and German were
incompatible entities which ought to be kept separate.
(translated by Jørgen Peder Claus ager)
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Fagkritik, historie og sandhed
- i anledning af Steen Buscks 70 års fødselsdag
A f Claus M øller Jørgensen

Artiklen giver en oversigt over temaer og synspunkter i Steen Buscks teoretisk-metodiske forfat
terskab fra 1970’erne til i dag.

Denne og de efterfølgende fem artikler udspringer af et seminar, som blev af
holdt på Aarhus Universitet den 19. marts 2009 som en hyldest til Steen Busck
i anledning af hans 70 års fødselsdag. Foran ham er en ny rolle som emeritus.
Bag ham et langt arbejdsliv på det der nu hedder Historisk Afdeling ved Institut
for Historie om Områdestudier, tidligere bare Historisk Institut, hvor han blev
ansat som amanuensis i 1971. Steen var ansat i den nu hedengangne meto
deafdeling; teoretisk-metodiske spørgsmål har hele vejen igennem haft hans
opmærksomhed, og han var på afgørende vis med til at præge faget Fagrelevant
Filosofi, der afløste det abstrakte generelle filosofikum i 1971 og siden blev
til faget videnskabsteori og nu Studium Generale. Denne teoretisk-metodiske
interesse for fag og faglighed var afsættet for arrangementet den 19. marts og
vil også være genstanden for dette lille indledningscauseri.
En del af titlen på denne indledning - historie og sandhed - har jeg hentet
fra en artikel Steen skrev i 1990. I 1990 var den en kritisk kommentar til den
spæde postmodernisme i historiefaget og til den amerikanske historieteoretiker
Hayden Whites teori om, at der er og altid har været en intim sammenhæng
mellem historie og fortælling. Historieskrivning er ikke kendetegnet ved at
have et særligt videnskabeligt sprog. Historikeren betjener sig, ganske som den
skønlitterære forfatter, af et litterært sprog baseret på metaforer. Pointen hos
White er nu den, at det er det litterære sprog og den grundmetafor, historikeren
vælger at skrive sin historie i, der afgør karakteren af den fortælling, som fortæl
les om fortiden.1 I litteraturteoretikeren Hans Hauges udlægning blev Whites
teori til en påstand om, at historieskrivning er en realistisk roman, som bare
har fortrængt, at det er det, den er.2 Det mente og mener Steen ikke. Historie
er videnskab, dens genstand og forpligtelse er virkeligheden, og sandhed det
mål, der stræbes efter.
Netop denne artikel blev aktuel igen den 19. marts 2009. Intetanende om,
1 Hayden White: Metahistory. (Johns Hopkins University Press, 1973).
2 Hans Hauge: »Historiens vendinger«, Den jyske Historiker 50, 1990, 9-28, 16.
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at arrangem entet var for ham, stillede Steen selv op med et foredrag om
»Fag og fortælling«, som tog dette tema op igen. Som i 1990 var hensigten
ikke at benægte, at historieskrivning er en fortælling. Ej heller at mindregøre
fortællingers betydning på det personlige såvel som det samfundsmæssige
plan. Vi svømmer, ifølge en metaforisk Steen denne dag i marts, i et hav af
fortællinger. Fortællinger har en grundlæggende rolle i menneskelivet, frem
hævedes det, det gælder livet som fortælling og handlinger som noget, der
fortælles om. Fortællingen har den funktion, som også White påpeger, at den
bringer orden og struktur til kæder af fortidige begivenheder. Men det er ikke
fortællingen, der er det primære. Spørger man Steen, om historikere skal på
skrivekursus for at lære fortælleteknik, litterære kneb eller retoriske strategier,
er svaret nej. Historikeren er ikke forpligtet på at fortælle en god historie i
litterær forstand, men på at fortælle en sand historie i historievidenskabelig
forstand; eller mindre prætentiøst: en historie så sand som muligt. Historie
som videnskab har sandheden som sit formål og den fortidige virkelighed som
sin genstand. Sandhed er påstande, fortællinger og teorier om virkeligheden,
der har den egenskab, at de er i overensstemmelse med virkeligheden.3 For
pligtelsen ligger på den fortid, der fortælles om, ikke på den litterære kvalitet
af fortællingen om den.
Vejen til at fortælle om fortiden går gennem kilder og via teori. Kilder er
de midler som historikeren bringer i anvendelse i bestræbelsen på at etablere
de fakta, som er historieskrivningens grundlag, og som sætter grænserne for,
hvilken fortælling der kan fortælles om den fortid, der stilles spørgsmål til
og som dermed undersøges. Lad os bare tage fat der, med kilderne og kilde
kritikken. Ikke fordi dette moment indtager en altafgørende rolle i den histo
riske forskningsproces. Kildekritikken, eller rettere kildeanalysen, er ifølge
Steen Busck en teknik og en praksis, som er en nødvendighed for at kunne
fremkomme med kvalificerede bud på fortidige begivenheder og processer.
Idet kravet til historisk videnskab er, at alle detaljer skal være m inutiøst og
autentisk dokumenteret4, må historikeren forholde sig til kilderne og deres
værdi som dokumentation. Det er gennem kilderne, der kan vindes fodfæste
i den virkelighed, som historiske analyser tager sigte på. Det sidste er vigtigt:
gennem kilderne til virkeligheden. For det, der kendetegner historikeres omgang
med kilder, er netop, at de efterspørger noget, der ligger uden for kilderne selv.
»Historikere har ikke i samme grad som andre tekstanalytikere teksterne selv
som objekt for undersøgelsen. Vort objekt er et andet, et begivenhedsforløb,
en tilstand, kort sagt et stykke historisk virkelighed uden for teksten selv, som
vi vil have den til at belyse. Vi ønsker at vride oplysninger ud a f teksten om
3
4

Steen Busck: »Historie og Sandhed«, Den jyske Historiker 50, 1990, 41-54, 41 f.
Steen Busck: »Historie og Sandhed«, 52.
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dette stykke virkelighed, og kalder det derfor en »kilde«. Det ligger i selve
betegnelsen og begrebet »kilde«, at ikke teksten selv, men det, den bruges til
at hente information om, er i fokus.«5
Steen Busck er fortaler for et funktionelt kildebegreb. Kernen i det er, at kilderne
ikke har indbyggede kvaliteter, som gør dem objektive eller sande, men at de
på to forskellige måder kan sættes i forbindelse med den fortidige virkelighed,
som historikeren undersøger. De kan ses som spor af den undersøgte fortidige
virkelighed (levnsslutning) eller som beretninger om den undersøgte fortidige
virkelighed (beretningsudnyttelse). De to måder at bruge kilderne på rejser
forskellige problemstillinger, og til den ende har man udviklet et spagfærdigt
begrebsapparat til at håndtere nogle af disse. Skulle man have lyst til at stifte
nærmere bekendtskab med dette, kan man med fordel læse Steens indledning
til tredje udgave af det i Århus kanoniske skrift Kildekritisk Tekstsamling, som
udkom sidste år.6
I denne indledning vil man søge forgæves efter det andet element, jeg nævnte
ovenfor som ‘vejen til fortiden’. En introduktion til teoribrug og teoriens plads
i den historiske forskningsproces finder man nemlig ikke. Det bliver ved en
konstatering af, at »andre fag har som nævnt i varierende grad fælles teoridan
nelser, begrebsapparater og fagsprog, hvorfra de henter deres ord, begreber og
teser. Her som i dataetableringen kan historikerne gå på strandhugst, men de
færreste gør det.«7Teori synes i denne formulering ikke at være noget historikere
gør meget i. I sit forsvar for kildekritikken kalder han sig for »naiv realist« uden
afgørende kvababbelser »over for databegrebet og al dets empiriske væsen«8,
hvilket synes at lægge afstand til det teoretiske arbejde. Selvom begge tekster
sigter på kildekritik og kildeanalyse, er der nok også tale om en forandret op
fattelse af teoriens betydning i den historiske forskningsproces og i forsøget
på at nå frem til den fortidige virkelighed fra de teoritunge dage i de marxske
70ere til i dag. »Teorier har det med at blive tyranniske og spærre for udsigten
til den konkrete historiske virkelighed, der jo sjældent svarede til denne eller
hin historiske ramme«9, som Steen for ikke så længe siden har udtrykt det,
godt nok med reference til nogle ubestemte ældre medarbejdere ved Historisk
Institut, men mon ikke de også indbefatter ham selv?
I det mindste er det en iøjnefaldende forskel på de seneste ytringer om empi
risme og teorityranni set i lyset af den betoning af historievidenskabens teoretiske
forudsætninger, som findes især fra 1970’erne i det fagkritiske miljø, som Steen
5
6
7
8
9

Steen Busck: »Et forsvar for kildekritikken«, Historie 2006, 2, 427 439, 429.
Steen Busck, »Kildekritikken og dens begreber«, in Steen Busck, Carsten Porskrog Rasmussen og Jan
Rågård (red.), Kildekritisk Tekstsamling, (Aarhus Universitetsforlag (3. udg.) 2008, 11-29.
Steen Busck, »Kildekritikken og dens begreber«, 26.
Steen Busck: »Et forsvar for kildekritikken«, 434, 432.
Steen Busck: »Erfaringer med fænomenet teori«, CfK-Nyt 25, 1998, 11-23, 11.
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tog del i på det tidspunkt. I midten af 1970’erne placerede Steen sig selv som
‘kritpoløkker’ og praktiker blandt de stridende grupperinger, som arbejdede
ihærdigt med at etablere den rette teoretiske udlægning af M arx’ skrifter. I
modsætning til de dialektiske materialister, ‘diamaterne’, der mente at kunne
udlæse universelle teorier og almengyldige sandheder ud af Marx’ forfatterskab,
fandt Steen, at Marx ikke kunne tages som en universel gyldig teori, men kun
som en teori om kapitalismen, og at denne ikke bare var sandheden om ethvert
kapitalistisk samfund, men måtte tillempes ved empirisk undersøgelse af det
enkelte samfund. På den ene side var Marx’ teori om kapitalismen en forudsætning
for at kunne forstå det kapitalistiske samfund. Marx havde formået at sætte den
kapitalistiske produktionsmådes objektive karakteristika på begrebslig form,
det gælder det centrale begreb om kapitalen, som knyttede sig til forståelsen
af mere almene begreber som penge, vare, klasse, arbejdsdeling og arbejde.
På den anden side må teoriens holdbarhed afgøres i praksis. Den kapitalistiske
produktionsmåde findes ingen steder i ren form, og man må derfor undersøge de
specifikke klassemodsætninger i deres konkrete og specifikke form.10Men det er
ikke kun analysen på samfundsniveau, der hviler på teoretiske forudsætninger.
Det gælder også, at »kildekritikken selv hviler på et teoretisk fundament«, og
»at en videnskabsteori, der kun indeholder en kildekritik, dels er ude af stand
til at redegøre for faget histories praksis og dels er ude af stand til at gøre rede
for forudsætningerne for kildekritikken selv.«11 Teoriløs empirisme var ifølge
fagkritikkerne den værst tænkelige, men dominerende tilgang i den traditionelle
og traditionalistiske danske faghistorie. Den byggede på en forestilling om, at
historikerens opgave var at indsamle og beskrive data. Men denne forestilling
var fejlagtig. Dette afspejler den tiltro til, at den rette teori skulle sikre historiens
videnskabelighed, og den enorme interesse, der var i de fagkritiske miljøer for
den materialistiske historieteori i det, Bernard Eric Jensen med rette har døbt
teoriens årti.12
Ideen om, at historikeren blot skulle samle og beskrive data, overså, ifølge
Steen Busck i 1975, at det er umuligt at adskille et særligt element, der hedder
dataetablering fra vurderende og forklarende elementer. Beskrivelse må altid
indeholde et element af udvælgelse og abstraktion. Man må udvælge, hvad man
skal skrive, og vælge en måde at beskrive det på. Når historikeren udvælger
og abstraherer, foregår det ud fra en teori, om så historikeren vil det eller ej.
At se noget som ‘data’ kræver begreber og teorier, der sætter en i stand til at få

10 Steen Busck: »Alternativ metodeundervisning«, Historievidenskab 2, 1975, 55-69, 57f.
11 Jes Barsøe Adolphsen og Steen Busck: Historievidenskabens Teori. Kompendium i Fagrelevant Filosofi fo r
Historikere. Århus: Studenterrådet (3. oplag) 1975, 6.
12 Bernard Eric Jensen: »Teoriens årti. 70erne revisited«, in Ning de Coninck-Smith et al. (red.): Historiens
Kultur, Kbh.: Museum Tusculanums Forlag, 1997, 263-278, 264.
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øje på dem og udvælge dem blandt andre.13Teori er således ikke til at komme
uden om. Forestillingen om at kunne gå forudsætningsløs til kilderne, er ikke
et synspunkt en teoretisk reflekteret historiker kan fastholde. I stedet måtte
man komme ud i det åbne med de teoretiske antagelser om historien og dens
beskaffenhed, man alligevel anvendte i det skjulte og for de flestes vedkom
mende ubevidst. Interessen for historie- og samfundsteorier i almindelighed og
den marxske i særdeleshed var således ikke kun et politisk-ideologisk betinget
projekt, men havde sin videnskabsteoretiske begrundelse i betoningen af histo
rievidenskabens teoretiske forudsætninger.
Selvom teori nu har fået en meget mere tilbagetrukket rolle i de faglige re
fleksioner, er der ingen tvivl om, at de marxske teorier, som Steen kendte fra
gymnasietiden og genlæste på universitetet, har sat sig varige spor i hans egen
teoretiske ballast. Eller rettere dele af M arx’ omfattende forfatterskab, for de
politisk-historiske skrifter, »Det Kommunistiske Manifest« og »Klassekam
pene i Frankrig« imponerede ikke med deres firkantede klasseanalyser. Men
de historiske skitser i »Den tyske ideologi« og analysen af kapitalismen i Das
Kapital fremstod dengang i 70’erne og stadig i slutningen af 1990’erne som
blændende analytiske præstationer uden sidestykke og på nogle punkter som
stadigt gangbare indsigter i det kapitalistiske samfunds inderste væsen. Ikke
desto mindre havde Marx ikke de vises sten. Læser man tekster fra 1970’erne,
er forhåbningerne store; den dialektiske forklaringsmodel giver »mulighed for
en bedre historieskrivning, end de tidligere omtalte [positivistiske og herme
neutiske] forklaringsmodeller giver; dvs. en forklaringsmodel der os bekendt
(endnu) ikke er rejst seriøse eller fatale teoretiske indvendinger imod, og som i
praksis har vist sig at føre til en overlegen virkelighedserkendelse.«14 Men også
M arx’ teori, skulle det vise sig, havde sine begrænsninger, og kunne ikke som
håbet ses som »en mirakuløs tredje teoretisk vej, en slags syntese på toppen af
modstillingen mellem positivisme og hermeneutik.«15 Udkommet for Steen var
(mindst) to. På den ene side har læsningen af Marx givet grundlag for nogle
indsigter, som stadig giver mening i dag. På den anden side erkendelsen af, at
teori kan være flere ting, og at de hver især har noget at bidrage med i forhold
til udforskningen af fortiden.
Teori kan have karakter a f løse tolkningsmønstre, bestående af forestil
linger og metaforer snarere end af begreber. Sådanne tolkningsmønstre

13 Jes Barsøe Adolphsen og Steen Busck: Historievidenskabens Teori, 2fif, 104f.
14 Jes Barsøe Adolphsen og Steen Busck: Historievidenskabens Teori, 53. j f Steen Busck 1978 (1973), »Histo
risk Metode. Ideologi eller videnskab«, in Niels Christensen et al. (red.): Tradition, Opbrud og Formidling.
Diskussion om historisk metode og teori på Historisk Institut 1973-1978, Den jyske Historiker, Særtryk
1.1978, 79-109, 88f, 102.
15 Steen Busck: »Erfaringer med fænomenet teori«, 18f.
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kan udmærket være anvendelige til observationer, måske endda praksis,
som psykoanalysen er det, men de fører sjældent til en kontrollabel
viden af den slags, som man uden for de humanistiske fakulteter kalder
videnskab. Til den anden side har vi en type teori, som består a f klart
opbyggede konstellationer a f veldefinerede begreber, hvoraf i det mind
ste et nederste lag lader sig operationalisere og kombinere med præcist
beskrevne dataetableringsteknikker til kontrol af de påstande, teoriens
begreber sammenstilles til. Den første type teori vil overmande den anden
ved at reducere den til et specialtilfælde af sig selv, en tolkning blandt
andre tolkninger. Den anden vil overmande den første ved simpelthen at
kalde den dårlig teori. Jeg vil nødig lade mig fange i en a f de to lejre. Jeg
er stadig til en vis grad enig med Hr. H aberm as’ og andres kritik a f den
sidste type teori, den positivistiske, men jeg er mere bange for den første.
Løsagtigheden og modebølgerne vil ingen ende tage. Og dunkelheden
bliver let fremherskende, som den bl.a. var det hos flere a f Haberm as’
berømte fæller inden for den kritiske teori og navnlig deres disciple.16

På trods af de empiristiske markeringer og de skuffede teorierfaringer, er der
således ikke tale om at vende tilbage til troen på en forudsætningsløs iagtta
gende historiker, der beskriver indsamlede data. Det teoretiske arbejde hører
naturligt med til den historiske forskningsproces. Tager man en kulturteori til
sig, må det kunne bringes i overensstemmelse med de teoretiske forestillinger
om samfundets indretning, som man i øvrigt har.17 En mere eklektisk omgang
med teori betyder ikke, at alt kan sættes sammen efter forgodtbefindende.
I sit forsvar for kildekritikken bruger Steen hermeneutiske begreber om
historikerens forhåndsantagelser om historikeren, der strukturerer, udvælger
og indrammer sin historie influeret af politiske standpunkter såvel som faglige
diskussioner.18 Men som faglig praksis fremstår Steens udlægning af den her
meneutiske position, som det fremgår af citatet ovenfor, ikke særlig tillokkende.
Hermeneutikere er ikke forpligtet på stringent teori, definitioner eller logisk
konsistens. Det handler mere om interessante kombinationer og overraskende
tolkninger uden forpligtelse på at få udviklede begreber til at fungere i forhold
til nøgterne observationer af virkelige forhold og begivenheder.19
På den baggrund fremstår det - i det mindste for mig - som et savn, at de
teoretiske refleksioners plads i den historiske forskningsproces er gledet så
meget i baggrunden i de metodisk-teoretiske skrifter om historieforskningen.
Det gælder teksterne om kildekritikken og den historievidenskabelige forsk
ningsproces, hvor jeg godt kunne tænke mig et bud på, hvilken plads de teore16 Steen Busck: »Erfaringer med fænomenet teori«, 21 f.
17 Se Steen Busck: »Møder mellem elitekultur og folkekultur i et dansk landbosamfund i 1700-årene«, Kontur
nr. 8, 2004, 59-63.
18 Steen Busck: »Et forsvar for kildekritikken«, 430.
19 Steen Busck: »Erfaringer med fænomenet teori«, 21.
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tiske refleksioner så skal indtage for at teorierne ikke bliver et tvangsapparat,
men erkendelsesfremmende redskaber. Mere generelt gælder det fraværet af
en diskussion af, hvordan M arx’ teori eller andre teoribygninger i dag lader sig
anvende i afdækningen af den historiske virkelighed, eller hvordan de forholder
sig til den kulturhistoriske tidevandsbølge, der har underlagt sig størstedelen
af det faghistoriske terræn herhjemme som de fleste andre steder i løbet af de
seneste tiår - og som Steen helt åbenlyst er kritisk over for.
Læser man Steen Buscks historiografiske og m etodisk-teoretiske skrifter
springer deres kritiske brod nemlig i øjnene. Fagkritik fra et marxistisk inspi
reret udgangspunkt synes at være en rimelig karakteristik af Steens måde at
forholde sig til postmodernisme, kulturhistorie, historisk biografi, mikrohistorie,
diskursanalyse og alle de andre teoretisk-metodiske strømninger, som har gjort
sig gældende inden for historiefaget de seneste 30 år. Ikke blot den ‘borger
lige’ historieskrivning, som kendetegnede dansk historieforskning efter Anden
Verdenskrig, men så sandelig også de nyere strømninger inden for faget som
mikrohistorie og den sproglige vendings diskursanalyse er blevet mødt med et
kritisk blik og en modvilje mod at lade sig imponere af tidens historiografiske
mode: »Flere nyere retninger inden for historiefagets teori, inspireret af det være
sig Geertzsk antropologi, Foucaultsk diskursanalyse, litterær tekstanalyse eller
den sproglige vending i bredere almindelighed, har sløret skellet [mellem teksten
og virkeligheden uden for teksten] ved bl.a. at udvide tekstbegrebet in absurdum
og på det nærmeste reducere al virkelighed til tekst. Mit første forsvar for den
kildekritiske praksis er et forsvar af selve kildebegrebet mod denne tilsløring.«20
Den fagkritiske kritik af den borgerlige historieskrivning i 1970’erne tog afsæt
i Marx-læsningens teoretisk funderede forsøg på at begribe samfundshelheden,
som ikke lod sig sammenstykke af empiriske enkeltundersøgelser, som den
borgerlige samfundsvidenskab mente. Empiriske iagttagelser a f samfundets
overflade kan aldrig føre til et begreb om samfundshelheden, højst en kaotisk
forestilling om den. Det er således ikke nok at se klassesamfundet som sum
men af de klasser, det rummer, f.eks. målt på indkomst, og at se klasserne som
isolerede fra hinanden og bruge kræfterne på at karakterisere dem hver for sig,
som det sker i borgerlig historieskrivning. I stedet må man se på relationerne
mellem klasserne, som er det, der bestemmer og konstituerer dem, hvilket
hviler på en teoretisk indsigt. Den borgerlige historieskrivning var henvist til
at holde sig til fænomenernes fremtrædelsesform, men kunne ikke nå ind til
deres væsen.21 Kritikken var selvfølgelig langt mere omfattende end dette, og

20 Steen Busck: »Et forsvar for kildekritikken«, 429.
21 Busck, Steen, Christensen, Jens, Jepsen, Asger 1973-74, »Klassestrukturen i Danmark 1870-1920 med
særligt henblik på en fremstilling af arbejderbevægelsens historie i dette tidsrum«, Den jyske Historiker 6.
årgang, nummer 3^4, 2f. Jes Barsøe Adolphsen og Steen Busck: Historievidenskabens Teori, 57ff.
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sigtede både videnskabsteori, forklaringsmodeller, dataetableringsmetoder som
fx statistik og konkret historieskrivning.
Selvom den kritiske analyse af dansk landbohistorieskrivning fra midten af
1990’erne ikke betjener sig af begreber som borgerlig eller samfundshelhed,
kan man godt se, at Steens kritik såvel som hans fremhævelse af de positive
sider af den landbohistoriske forskning trækker på et grundlag, der peger tilbage
i retning af synspunkterne i 1970’erne. Samfundsengagement, at historikeren
undersøger fortiden i lyset af nutidens problemstillinger, er en positiv drivkraft
i historieforskningen i modsætning til den forskning, der driver forskning for
forskningens egen skyld, især når den praktiseres som detail- og kildekritisk
petitesseforskning også kaldet ‘detaljegrød’. Teoretisk refleksion er ligeledes en
positiv drivkraft, selvom den indeholder farer for fx anakronismer - ureflekteret
overførsel af nutidsbegreber - i omgangen med den fortidige virkelighed. Teori
har blandt andet det fortrin, at den kan åbne op for synteser. Syntesen, der viser
de store linjer og generelle udviklingstendenser, står som et ideal for historie
skrivningen i modsætning til den beskrivende, kildebundne detaljeophobning.
Forskningsbaseret aflivning af de ideologisk baserede myter, som tidligere tiders
historikere ukritisk har bragt til torvs, er det selvfølgelige grundlag, som en sådan
syntese må hvile på, også selvom den karambolerer med centrale elementer i
den nationale mytologi.22
Bønder og bondemyter spillede alle steder en stor rolle under de natio
nale bevægelsers fremvækst i sidste århundrede. Heltehistorier om frie
stolte bønder var alle vegne væsentlige for forestillingen om »folket«. I
bondelandet Danmark ganske særlig væsentlige. Her spillede myterne en
dominerende rolle langt ind i den moderne nøgterne historievidenskab.
Som landbrugets organisationer gjorde det i den politiske verden. I dagens
Danmark er bondens samfundsmæssige rolle radikalt reduceret. Tiden
skulle være inde til at lade myterne falde.23

Men hvorfor egentligt bruge så mange kræfter på kritik af gammel og ny histo
rieskrivning, på kildekritik og kildearbejde. I 1970’erne ville svaret have været,
fordi historieskrivning er eller skal være samfundsrelevant. For lokalhistoriens
vedkommende skulle den ikke være nostalgisk og tilbageskuende, som det var
kendetegnende for den traditionelle lokalhistorie; også lokalhistorisk skulle
nutiden og dens problemer ses som en historisk virkelighed og handlings
sammenhæng, den skulle vise lokale klassemodsætninger og konfliktstof og

22 Steen Busck: »Landbohistorien i Skrubbeltrangs fodspor«, Den jyske Historiker 75/76, 1997, 67-83, 73 IT.
Steen Busck: »Mikrohistorie og lokalhistorie«, Den jyske Historiker 85, 1999, 47-61, 56fT.
23 Steen Busck: »Landbohistorien i Skrubbeltrangs fodspor«, 82.

Claus Møller Jørgensen: Fagkritik, historie og sandhed

57

adressere aktuelle politiske problemstillinger.24 På det samfundshistoriske plan
lå samfundsrelevansen for de marxistiske inspirerede historikere i at afsløre
kapitalismens væsen, de dybereliggende strukturerer, som prægede menneskets
bevidsthed bag om ryggen på det. Den skulle vise den borgerlige ideologis hulhed,
at samfundets indretning var undertrykkende, ikke frigørende, og at man måtte
kæmpe mod kapitalisme og imperialisme. Historikerne skulle være med til at
ændre samfundet til det bedre. I slutningen af 70erne fortonede spørgsmålet
om samfundsrelevans sig. Faget blev mere indadvendt. I 1990’erne skete der
ifølge Steen en retraditionalisering, som løb side om side med en traditionalistisk tendens i samfundet og en atomisering. Atomisering er mit ord, men det
dækker over Steens diagnose af faget historie som et fag, hvor »de forskelligste
tendenser og generationer lever ved siden af hinanden. Alt er tilladt, alt er lige
gyldigt. Dukker der en absolutist op med absolutte krav til sandheden og vær
dierne, finder man ham interessant, ikke farlig. Man ved jo, at alt er relativt,
selv relativismen.«25
Analysen af den aktuelle situation midt i 1990’erne var alt andet end lys.
Historiefaget skulle, ved at kaste lys over historien, bringe os i stand til at be
mestre den nutid, som er fortidens produkt. Men faghistorien er blevet adskilt
fra nutiden og er blevet overladt, eller har overladt sig, til kun at fortælle om
fortiden. Historikerne har derfor ikke rigtigt noget at tilbyde samfundet mere,
måske lige bortset fra lidt nationalismekritik og en beretning om et fortidigt
regeringsskifte. Historikerne interesserer sig kun for karriere og meritering. Hvad
de mangler er engagement i nutiden: »Jeg efterlyser et engagement i nutiden,
som den former sig uden for de historiske institutter. At sidde og nusle med
materialedynger til en historisk bygning af ord, en stadig voksende stak bøger,
beregnet for andre historikere, mens den virkelige historie og det virkelige liv
passerer forbi uden for vinduerne, hvad skal det nytte?«26
Det kan her afslutningsvis være grund til at pege på, at det fagkritiske projekt
ikke er det samme hele vejen igennem. At slå ubegrundede nationale myter ihjel
er nok fagkritik, men også en del af den borgerlige radikale historikertradition,
som Steens mangeårige kollega og ven, nu afdøde Jens Chr. Manniche har vist.27
Den fagkritik som Steen slog til lyd for i 1970’erne, var ikke kun videnskabsintern
i sin kritik af den borgerlige videnskab. Opstillingen af omfattende marxistiske
alternativer inden for teori, historieskrivning og historieundervisning var ikke

24 Steen Busck: »Indledning«, Den jyske Historiker 17, 1980, (Lokalhistorie), 6f.
25 Steen Busck, »Hvad skal det nytte? Om ikke at lade den virkelige historie og det virkelige liv passere forbi
uden for vinduerne«, in Knud Peder Jensen og Steen Busck (red.): Havkat mellem Hav og Himmel. Århus:
Centrum 1995, 154-169, 163.
26 Steen Busck, »Hvad skal det nytte?«, 169.
27 Jens Chr. Manniche: Den radikale historikertradition. Århus: Historisk Institut 2000 (Opr. 1981),
http://www.iho.au.dk/hia/afdelingen/publikationer/manniche_rad_his_trad, 304ff
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målet i sig selv. Udviklingen af det marxske alternativ skulle føres videre ud i
en omdannelse af det omkringliggende samfund, det skulle træde i forbindelse
med den praktiske klassekamp og den arbejderklasse, hvis historiske opgave det
var, at etablere et nyt og bedre samfund. Den marxistiske fagkritik ville forstene
og køre i ring, hvis den ikke formåede at række ud over universitetets snævre
verden, mens teoriens forfald var et væsentligt element i arbejderbevægelsens
borgerliggørelse.28 Fagkritikken skulle således tilføre arbejderklassen teoretisk
ballast til at revolutionere det borgerlige samfund, arbejderklassen skulle be
frugte det fagkritiske arbejde og give det dynamik. Den nutidige fagkritik er
dels mere afgrænset dels mere diffus. Afgrænset i den forstand, at den primært
retter sig mod videnskabsinterne problemstillinger om teorier og tilganges for
klaringskraft i forhold til den historiske virkelighed. Den er mere diffus i sin
opfordring til at man engagerer sig i samfundsproblemerne helt generelt uden at
en præcis angivelse af, hvad det er for et projekt, historikeren så skal engagere
sig i; anknytning til klassekamp og arbejderklasse tales der ikke længere om,
men et nyt eksplicit projekt er ikke trådt i stedet.
Forandringen fra en fordring på en marxistisk forståelse af samfundshelhe
den til en værdsættelse af den forskningsbaserede syntese kan også kun siges
at være en kontinuitet på et vist abstraktionsniveau. Til gengæld er der måske,
når alt kommer til alt, en kontinuitet i ønsket om, at historieforskning skal hvile
på et så fast empirisk grundlag som muligt. Også i de marxske dage blev det
fremhævet, at vejen måtte gå fra det abstrakte til det konkrete, og det empiriske
grundlag blev fremhævet som prøvestenen for teori. Men i de seneste skrifter er
betoningen af det empiriske blevet meget mere fremtrædende på det teoretiskes
bekostning i en grad, at man ikke finder vejledning i teoribrug eller overvejelser
over teoriers plads i den historiske forskningsproces. En forklaring på dette
kunne være det anvendte kildemateriales karakter. Der er tale om tekster, som
specifikt sigter på kildekritik og kildeanalyse. For dette taler, at der i Steens egen
praksis stadig findes en selvfølgelig inddragelse af teori og teoretisk arbejde i
bestræbelsen på at komme den rette vej til den fortid, som det er hensigten at
opnå viden om. Men det er også fristende at se det som udtryk for en nedtonet
tiltro til teori som vej til videnskabelig erkendelse af fortiden. Mest oplagt
gælder det i forhold til marxistisk teori som teorien, der, gennem begrebslig og
logisk udvikling, skulle sikre sandheden om historien. Denne tilgang er åbenbart
ikke længere attraktiv. Mere generelt forekommer det som en mere afdæmpet
brug af teori som et redskab til at forstå fortiden med, men som ikke af sig selv
forlener den erkendelse, der kommer ud af den historiske forskningsproces,
med videnskabelighed. Der er ikke længere tale om en universalteori, men om
at inddrage mindre omfattende, historisk afgrænsede teorier i diskussionen af
28 Fx Steen Busck: »Alternativ metodeundervisning«, 68f.
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og med fortidens spor. Heri adskiller Steen Busck sig så vidt jeg kan se ikke fra
historikere som de er flest i begyndelsen af det 21. århundrede efter postmoder
nismen. Omvendt må det dog, i god overensstemmelse med fagets århusianske
grundlægger H.P. Clausen, fastholdes, at kildekritik ikke kan forstås isoleret
fra de øvrige elementer i den historiske forskningsproces, mens jeg for egen
regning vil lægge til, at til disse hører stadig fremhævelsen af det, jeg vil kalde
det teoretiske arbejde.29
Nu var det ikke meningen at denne indledning skulle dække det hele, men at
den skulle følge det teoretisk-metodiske anlæg vi - det vil sige min gode kol
lega Bertel Nygaard30 og jeg selv - havde lagt for dagen den 19. marts 2009.
Bortset fra den korte præsentation af de enkelte bidrag, indfanger den således
ikke fuldt ud de artikler, som følger neden for. Vinklingen betyder også, at
denne indledning har skrevet sig uden om en væsentlig del af Steen Buscks
historiske forfatterskab om landbosamfundet på Mors, hvorom han har skrevet
talrige artikler og, siger rygterne (på mindst 3. hånd), har en stor bog på trap
perne. Landbosamfundets historie kunne også have været gjort til et tema den
19. marts, men vi valgte altså anderledes. Under alle omstændigheder er der
kommet fem læseværdige artikler ud af det, som forhåbentlig vil bidrage til både
refleksion og diskussion, hvilket vi ville opfatte som værende helt i Steens ånd.
Hvad angår de efterfølgende bidrag afspejler de snarere Steens mangesidede
kollegiale berøringsflader end en homogen gruppe a f humanistiske videnskabsmænd, der deler Steens syn på fag og forskning. Bidragene er således skrevet af
kolleger, som Steen har været i faglig dialog med, men som han ikke nødvendig
vis er enig med - eller de med ham, for den sags skyld. De fem oplægsholdere
valgte helt frit, hvordan de ville bidrage til dagen, hvilket også kommer til
udtryk i de følgende fem artikler. Det vittige og det alvorlige, det insisterende
og det argumenterende, det beskrivende og det levendegørende, historiebrug
og historievidenskab, fortiden og nutiden - og forbindelsen mellem dem. Man
skal nok ikke bruge for mange kræfter på at lede efter den røde tråd mellem de
seks bidrag, men sådan er det jo gerne med festskrifter.
Man kan være enig eller uenig i Steens beskrivelse af et fagligt forfald. Et
andet og mere positivt billede af den faglige udvikling fra 1970’erne til i dag
giver Bernard Eric Jensen i sit bidrag. Det positive syn knytter an til et andet
udgangspunkt end Steens i hermeneutikken og en opfattelse af, at bevidstheds
aktiviteter og betydningsdannelse indgår i al menneskelig virksomhed. Dette
29 Claus Møller Jørgensen: »Århushistorier - Historisk Institut 1967-2002«, in Nina Koefoed (red.): Histo
riefaget 75 år, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2004, 92f. Claus Møller Jørgensen: »Kildebegreb, tekst,
kontekst«, in Carsten Tage Nielsen og Claus Møller Jørgensen (red.): Historisk analyse - nye teorier og
metoder, Roskilde: Roskilde Universitets Forlag 2001, 58-90, 58fF.
30 Som jeg også skylder tak for nogle gode kommentarer til denne indledning.

60

Steen Biisck-seminar

udgangspunkt ligger fint i tråd med de faghistoriske hovedstrømninger de seneste
20-30 år. I sin kortlægning af det faghistoriske teorilandskab finder Bernard Eric
Jensen således, at der er sket et fremskridt med overgangen fra materialistisk
samfundshistorie til socialkonstruktivistisk kulturhistorie.
Som det fremgår af Leo Tandrups bidrag, vil han uden tvivl være enig med
Steen i, at den nutidige historieskrivning ikke er noget at skrive hjem om. Men
der hører enigheden måske også op; den eksistentialistiske historieskrivning,
som Leo Tandrup tilbyder som løsning på problemet, lægger Steen afstand til.
Steen sympatiserer med projektet, men det er ikke videnskab i Steens forstand.31
Tandrups projekt er omfattende. Det har ligeså meget karakter af civilisati
onskritik som videnskabskritik. Den vestlige civilisation og kapitalisme har
tingsliggjort mellemmenneskelige relationer, den har skabt individualisering
og undermineret fællesskaberne. Historikerne har ikke gjort noget for at mod
virke dette. De vil ikke investere deres eget jeg i udforskningen af fortiden.
Kun gennem fortællingen om den personlige livshistorie og livsproblemerne i
historien kan historieskrivningen blive en levende og vedkommende fortælling,
der påvirker den enkelte læsers liv og vejleder til handling. Det er den nytte
historieskrivningen skal gøre her og nu. Spørgsmålet er nu, om historikere og
andre mennesker overhovedet er i stand til at forstå mennesker i fortiden? Har
civilisationen gjort os så overfladiske og lukkede, at vi ikke længere kan leve
os ind i og forstå renæssancemenneskets dybere og helere følelsesliv?
Mens det vist gav god mening at føle sig marginaliseret som historiker i
1990’erne, som Steen gav udtryk for ovenfor, hvor der ikke var særlig interesse
for historien som et perspektiv på nutiden, kan man vist roligt slå fast, at så
dan forholder det sig ikke mere. Som det fremgår af Uffe Østergårds og Niels
Kayser Nielsens bidrag, betyder det ikke, at historikerne nu er blevet ophøjet til
helgener, hvis fagligt funderede mening er den vigtigste, hvad fortiden angår.
Historiens tilbagekomst har ført kampen om historien med sig, men den har
ikke bragt historievidenskaben til sejr i den offentlige meningsdannelse om
fortidens fortolkning, som det fremgår a f Uffe Østergårds bidrag. At historiens
tilbagekomst ikke har givet faghistorikerne eneret på fortidsformidlingen viser
også Niels Kayser Nielsens bidrag. Historie bruges i oplevelsesøkonomien på
mange leder og kanter og niveauer, i forsøget på at involvere brugerne i aktiv
deltagelse og ikke mindst konsumtion.
Thomas Lyngby lægger for med at reflektere over en billeddannende kultur
histories teori og metode, og give et eksempel på dens praksis. Vi er dermed
tilbage ved den historiske fortælling, som denne indledning lagde for med.
Men konklusionen bliver denne gang for en del en anden, ikke hvad angår den
31 Steen Busck: »Hvad skal det nytte?«, 169. Steen Busck: »Tandrups Oprør«, Den jyske Historiker 21, 1981,
111-116.
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empiriske forankring, men hvad angår fremstillingsformen. Thomas tillægger
fremstillingsformen afgørende betydning som middel til at levendegøre den
fortid, som formidles, og gøre den nærværende. Levende og nærværende bliver
fortidens mennesker og de stemninger, deres omgivelser satte dem i, ikke af sig
selv. Vil man fremstille billeddannende kulturhistorie må man også bemestre
den billeddannende fremstillings kunst. Det kan Thomas Lyngby heldigvis, for
ellers var vi sikkert mange, der aldrig var kommet på den idé, at gøre visit i
Adam Gottlob Molktes rokokopalæ, da det stod nyopført i 1750’erne. Publikum
inviteres indenfor.
Jes Barsøe Adolphsen og Jens Hougaard bidrog til dagen med veloplagte fore
drag sammen med bidragyderne til denne ’seminardel’ af Historie. Redaktørerne
har i den forbindelse bedt mig meddele, at artiklerne i denne del af tidsskriftet
ikke har været til peer review, som det er redaktionel praksis på Historie. Jeg
vil gerne benytte dette som anledning til at takke de tre redaktører, fordi de var
med på åbne tidsskriftet for vore skriverier. Tilbage står kun at ønske Steen
tillykke med dagen og læseren god fornøjelse.
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Stemninger og historie
- at fremstille kulturhistorie med et sensual turn
A f Thomas Lyngby
Denne artikel advokerer fo r historiske fremstillinger, der giver læseren en fornemmelse a f at
genopleve historien - a f hvordan det var at være til stede og sanse, da fortiden var nutid. At
fremstille historie opfattes som de sammenhængende aktiviteter at læse kilder, at tænke og at
skrive. En metode hertil er, hvad man kunne kalde en historisk fænomenologi. Fra et heterogent
kildemateriale krydsklippes passager, der vidner om, hvordan bestemte situationer blev oplevet
eller kunne opleves. Skønt kilderne i dag kan være spredt, udspringer de a f den samme histo
riske virkelighed. Den billeddannende kulturhistorie interesserer sig fo r samspillet mellem det
abstrakt mentale og det konkret fysiske. Et sådant sammenbindende fænomen er stemning. Den
billeddannende kulturhistories beskrivelser - som artiklen giver et eksempel på - kan således
være en del a f analysen a f de menneskelige bevidsthedsformers historie.

Historie betegner på én gang den forgangne tid, faget, som udforsker den, og
redegørelsen for den. I det følgende skal det imidlertid handle om en type af
kulturhistorie, hvor de tre betydninger af historie næsten smelter sammen - en
fremstillingsteknik, hvor undersøgelse og tekst er tæt forbundne og virker til
at gøre fortiden så nærværende i læserens bevidsthed, at den næsten fornem
mes.
Et vellykket eksempel på denne type af kulturhistorie er Troels Troels-Lunds
banebrydende værk Dagligt Liv i Norden i det 16deAarhundrede, 1-14 (1879—
1901). Den billeddannende tekst tager læseren ved hånden og fører midt ind i
den nordiske renæssances verden fra slot til hytte. Rum og optrin fremmanes,
så man nærmest oplever kulturen »indefra«, som var man til stede. Det er en
træffende selvkarakteristik, når Troels-Lund i indledningen skriver »Hvad er
historie andet end menneskelig drift til at skænke det forbigangne nyt liv?«1
Troels-Lunds fornemmelse for det billeddannende var en metodik, der på én
gang skabte nye indsigter og blændende historieskrivning. Hvor nogle historiske
fremstillinger bliver uaktuelle og visner bort i løbet af få år, er Dagligt Liv i
Norden gang på gang blomstret op med genudgivelser og har sat frugt med sin
fascinationskraft og sin inspiration for generationer af kulturhistorikere. De
dristige tolkninger forbløffer stadig med deres originalitet, og henvisningerne
er en guldgrube af kulturhistoriske kildesteder, der vidner om en imponerende
sans for at finde frem til vidnesbyrd om sider af tilværelsen, som det ellers er

1 Troels Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Århundrede, I (6. udg. 1968), s. 58.
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svært at få indblik i.2 Denne fornemmelse for kilder afslører Troels-Lunds sande
geni; for en systematisk kildegennemgang til et næsten altomfavnende emne
som dagligt liv i Norden ville selvsagt være håbløs.
Denne artikel har imidlertid ikke til hensigt at opregne alle Troels-Lunds
fortræffeligheder, ej heller hans historiografiske betydning. Det er gjort ud
mærket andetsteds.3 Denne artikel har et pragmatisk sigte. Den forsøger at
give bud på, hvordan man kan fremstille en billeddannende kulturhistorie. Der
er ikke tale om en vejledning, der udtømmer sit emne - der er mange andre
fremgangsmåder - og den gør endnu mindre krav på at udstikke retningslinier
for al historieskrivning. Artiklens mål er at inspirere andre i deres arbejde med
historiske fremstillinger, ikke at bidrage til dogmatisk slaveri.
Jeg har fundet det nyttigt at karakterisere historikerens arbejde som det »at
fremstille historie«. At fremstille historie er en aktivitet, hvor kildelæsning,
tænkning og formidling hænger nøje sammen og ikke kan isoleres fra hinanden.
Historieskrivning er en måde at systematisere tænkningen på, og den stadig
korrigerede og forbedrede tekst kan drive det dunkelt tænkte til klarhed. Det er
først, når historikeren skaber en fremstilling af historien - som regel på skrift,
men det kan også være som en forelæsning eller anden undervisning, en film,
en udstilling eller et lydbillede - at fortiden kan begribes. At kunne fremstille
historie - at kunne finde relevante kilder og læse dem, at kunne tænke og at
kunne skrive - er et håndværk, som historikeren er nødt til at mestre alle facet
ter af, på samme vis som en snedker bruger forskellige værktøjer og teknikker,
når han fremstiller en stol.
Det er derfor en vildfarelse at knytte det nøgterne til »historieforskning« og det
fantasifulde og måske ligefrem kunstneriske til »historieskrivning«. Fantasiløs
forskning skaber sjældent ny viden og kan derfor næppe kaldes videnskab. I
bedste fald kan den give et resumé af et kildemateriale, der kan være nyttigt for
andre forskere, i værste fald er der tale om meningsløst tidsspilde - ikke mindst
for læserne. Der er ingen særlig grund til at bryde lanser for historieskrivningens
frihed, men snarere for forskningsfriheden - at kæmpe for, at faget favner bredt og
kan rumme frihed til at tage andre emner op end dem, man kunne forvente, og en
tilsvarende frihed til at inddrage uventede metoder og teorier. Det er de originale
valg, der skaber videnskabelig dynamik. Det er her, der er mulighed for at nå frem
til resultater, der ikke kunne forventes - her skabes ny viden (dvs. videnskab).

2

3

Troels-Lund er dog ikke enestående. Hugo Matthiessen videreførte på mange måderTroels-Lunds fremstil
lingsteknik. Troels-Lunds illusionistiske metode var også beslægtet med Bernhard Olsens nye interiørmuseer,
Dansk Folkemuseum (oprettet 1885) og Frilandsmuseet (oprettet 1897). A f nyere eksempler på billed
dannende kulturhistorie kan f.eks. nævnes Palle O. Christiansen: Lykkemagerne (2002) og Ulrik Langen:
Revolutionens Skygger (2005).
Se f.eks. Palle O. Christiansen: Kulturhistorie som opposition (2000), s. 30-120 og Bjarne Stoklund:
Tingenes kulturhistorie (2003), s. 25-45.
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Historieskrivning må gerne i sin form afspejle en fantasifuld forskning, men
modsat skønlitteraturen er det et krav, at historiske fremstillinger lægger deres
argumentation åbent frem, eksempelvis ved at lægge alle præmisser frem i et
noteapparat.
Den ene af Annales ’ grundlæggere, Lucien Febvre, er vist nok ophavsmand
til formuleringen, at historien ikke eksisterer, der eksisterer kun historikere.4
Skarpt, smart, svært at argumentere imod - og dog finder jeg ikke en sådan mo
dernisme træffende. Tværtimod vil jeg hævde, at vi bestandigt konfronteres med
nærværende fortid i det daglige. À la Schelling kan man udtrykke det således, at
historien slumrer i os selv og vore omgivelser. Det vil jeg nærmere eksemplifi
cere og udvikle i det følgende afsnit »Fortiden i nutiden«. Herefter vil jeg give
et bud på en metode, der kan anvendes i den billeddannende kulturhistorie - en
metode, som jeg har givet navnet historisk fænomenologi. Denne metode knytter
sig til en teori om begreberne stemning og habitus, som jeg efterfølgende vil
redegøre for. Endelig vil jeg give et eksempel på, hvordan den billeddannende
kulturhistorie kan tage sig ud før artiklens afsluttende betragtninger.

Fortiden i nutiden
Historien er ikke slut. Forskellige tidsaldre sameksisterer i nutiden, og fortiden
er med til at give mening til den foreliggende virkelighed, skønt betydningen
kan have forskudt sig i forhold til den oprindelige. Det gælder selv vor egen
krops ureflekterede handlinger. Vore dages hilsen med hånden, som løftes mod
håret, daterer sig fra en tid, da man endnu gik med hat. Men når man tog hatten
af og bukkede, var det allerede en reminiscens af den ridderlige skik med at
blotte hoved og hals.5 På et personligt plan kan man opleve denne sameksistens
af forskellige tider, når man vender tilbage til huse, man engang beboede, og
overvældes af tanker og følelser, der ellers var glemt. I dette forunderlige øje
blik bliver de tre betydninger af historie - fortiden, beskæftigelsen med den og
fremstillingen af den - til ét.
Også de huse, hvis historie vi ikke umiddelbart kender, præger stumt vore
daglige rutiner med deres planløsning, skabt til tidligere beboeres behov. Ganske
vist kan vi bygge om og ændre, men husene har en vis træghed. Der bliver en
rest tilbage, som man ikke er herre over - det, der med et gammeldags udtryk
hed husets sjæl.
Noget lignende gælder byerne med deres kvarterer, formet af forhold, der har
rod årtier og århundreder tilbage, men som stadig er med til at give et særligt

4
5

Povl Bagge: »Historiesyn og Historieforskning«, Mennesket i tiden, VIII (1952). 62-85, s. 85.
Eksemplet med hilsnen er hentet i Søren Gosvig Olesen: »Legemshistorie. Seksualiteten og Foucaults
forfatterskab«, Den Jyske Historiker, 41 (1987). 33-46, s. 45.
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præg, en særlig stemning. Begrebet stemning skal jeg senere vende tilbage til,
men her skal jeg nøjes med at konstatere, hvordan et kvarters eller en bys stem
ning synes at klæbe til stedet. Sådanne stemninger ændrer sig ofte langsommere
end udskiftningen af kvarterets og byens indbyggere.
Ovenstående eksempler på, at man i nuet kan opleve en vis usamtidighed,
en vis fornemmelse af fortiden, skal dog ikke føre til den naive opfattelse, at
det slet og ret er fortiden, som den var, man konfronteres med. Når vi genser
de fra barndommen velkendte stuer, og glemte følelser og tanker dukker op i
bevidstheden, så vil der også være tale om et vist mål af erindringsforskydning.
Den, der genoplever, er præget af de erfaringer, han siden har gjort sig. Det er
lidt som med hilseformerne, hvis oprindelige betydning fortaber sig i en tåge,
som det kræver en nøjere historisk undersøgelse at få til at lette.
Når historien fremtræder i nutiden, er det ofte i en sløret og forvansket form.
Vor intuitive forståelse er ikke nødvendigvis den rette. Historisk intuition er noget,
man udvikler og opøver løbende, ikke noget man er født med. Man skal passe
på med at tro, at man umiddelbart kan forstå, hvad man ser. Således har Martin
A. Hansen i sit essay Tanker i en Skorsten (1948) beskrevet sin skuffelse over at
gense den fra barndommen kendte Pebringegaard forvandlet til et museumsobjekt
på Frilandsmuseet. Den intuitive fornemmelse, som museumsgæsten får aflivet
på gården, når han ser dens stuer og kamre, er i følge Martin A. Hansen fjern
fra den ånd, som herskede her, da han selv var barn - en ånd, der havde rødder
tilbage i 1700-årene, og som hang sammen med en grundlæggende anden måde
at leve på og en dertilhørende anderledes måde at forstå tilværelsen på.
Martin A. Hansen havde været fortrolig med denne verden, når han som barn
var på besøg og drak skummetmælk og spiste blommer. Men ved gensynet på
museet var mennesker og lyde borte. Duften af grøntfoder, sur mælk, rådnende
roer, kreaturer og mødding var erstattet med lugten af konserverende væsker.
Den gamle, velkendte gård var blevet til »en tom Skal, en livløs Konkylje.«6
Som Martin A. Hansen er inde på, så forføres man let af det selvfølgelige i
sin egen tid og dømmer uden at tænke over det ud fra sin egen tids normer. Selv
om man føler sig tæt på, kan man være ganske langt fra at forstå, hvordan det
forholdt sig, da fortiden var nutid. Intuition og fornemmelse er vigtige redska
ber for den billeddannende kulturhistoriker, men intuition er ikke noget statisk.
Intuitionen skal kvalificeres og udvikles gennem kulturhistoriske studier, og når
historien fremstilles, skal læseren på én gang have en fornemmelse af fortidens
nærvær og af den historiske anderledeshed, der er med til at sætte en parentes
om det selvfølgelige i éns egen tid.

6 Martin A. Hansen: »Tanker i en Skorsten« i samme forf.: Tanker i en Skorsten (1948). 81-89, s. 89.
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Historisk fænomenologi
Når man prøver at fremstille historien som billeder af fortidens liv, har man
ikke altid rådighed over fyldige beretninger, men må i stedet stykke billederne
sammen af en mangfoldighed af små kildesteder, der tilsammen kan tilfredsstille
ens erkendelsesinteresse. Til tider kan det være nyttigt at tage udgangspunkt i
sin egen forestilling om det, der skal beskrives - det kan eksempelvis være en
konkret begivenhed eller et historisk rum. Øvelsen er i fantasien at gå så tæt på
som muligt og udtænke alle de spørgsmål, der rejser sig, om hvordan det må
have været at være til stede. Det kan være oplevelsen af det sanselige nærvær:
Hvordan så der ud? Hvordan lugtede der? Var folk i bevægelse eller stod de
stille? Hvilken kropsholdning indtog man? Hvor tæt stod man på hinanden?
Hvilken sindsstemning var personerne i? Dernæst søger man efter små passa
ger i kilderne, der giver indblik i sådanne forhold og fremstiller herved en ny
helhed - man rekonstruerer den tabte fortid.
En sådan krydsklipning af kilder bidrager til en art historisk fænomenologi.
Der rekonstrueres en fornemmelse af den sanselige oplevelse af »at være i
fortiden«. At danne sådanne billeder er på én gang en metode til at strukturere
kildefragmenter, så de tilsammen giver indblik i forhold, man ofte mangler
sammenhængende beskrivelser af, og en teknik til at gøre historien nærværende
for læseren ved at appellere til noget almenmenneskeligt, nemlig den sanselige
oplevelse af at være i verden. Den historiske fænomenologi bidrager således til
en art sensual turn af kulturhistorien.7
Den historiske fænomenologi er en historisering af den filosofiske fænome
nologi. Den forsøger at indfange den eller måske snarere de særlige typer af
væren i verden, der fandtes i en bestemt historisk periode. Vor måde at sanse
omverdenen på er nemlig ikke kun medfødt og fysiologisk bestemt, men formet
af den kultur, vi fødes ind i og lever i. Vi socialiseres til at percipere verden på
bestemte måder, og kultur er basalt set et spørgsmål om måder at sanse på. Det
er ved brug af vore sanser, at vi genkender hinanden og de situationer, som vi
forholder os til med krop og sind.
På den anden side er det menneskelige sanseapparat sammen med kroppens
basale behov et grundlæggende vilkår for den menneskelige måde at være i
verden på; og at vi har noget grundlæggende til fælles med mennesker i andre
historiske perioder, gør os i stand til at sætte os ind i andre tiders subjektivitet.
Ikke at vi forstår dem fuldt ud, men vi kan ane dem, fordi vi er beslægtede, jo
tættere vi kommer på kroppen og dens behov.

7 Betegnelsen sensual turn er hentet fra antropologien. Jf. f.eks. David Howes: Sensual Relations (2003), s.
43.
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Stemning og habitus
Når den billeddannende kulturhistorie minutiøst søger at kortlægge og beskrive
fortidens fysiske gestalt, eksempelvis ceremonier, rum og genstande, er det fordi
den interesserer sig for samspillet mellem den materielle verden og menneskesin
det. Den billeddannende kulturhistoriker er på jagt efter teorier om fænomener,
der forbinder det abstrakt mentale med den konkret fysiske fremtoning.
Et sådant sammenbindende fænomen er stemning. Den følgende redegørelse
for en teoridannelse omkring stemningsbegrebet viser, hvorledes stemning kan
være analytisk nyttig, men samtidig er det at fremmane fortidens stemninger
også et fortælleteknisk greb. Det er den billeddannende kulturhistorikers opgave
at rekonstruere fortidens stemninger og fremstille dem på en måde, så de kan
begribes af nutidens læsere.
Ifølge den tyske fænomenolog Otto Friedrich Bollnow kommer stemning
hverken indefra mennesket eller udefra. Stemning er knyttet til en fornem
melse af at være i verden. Stemning er ikke en efterrationalisering, men mær
kes umiddelbart i kroppen, hvor blodet eksempelvis strømmer hastigere eller
fryser i årerne. Mennesker kan være muntre, triste, andagtsfulde, spøgefulde,
lykkelige, ulykkelige, håbefulde og vemodige, men altid kommer disse tilstande
over dem i et samspil med omgivelserne, og uden at de kan styre det selv. Nogle
stemninger klæber til mennesker i længere tid og giver dem et særligt gemyt,
andre er mere forbigående luner.8
Ifølge Bollnow er de vekslende stemninger det fundament, som det øvrige
sjæleliv hviler på. Stemninger er afgørende for hvilke følelser, der kan opstå,
og hvilke der ikke kan. Mennesket er altid stemt og sanser verden gennem et
stemningsfilter. Hver stemning har sin realitet, og der er sammenhæng mellem
stemning, kropsholdning, karakterdannelse og stillingtagen til verden. Den lyk
kelige oplever samhørighed med omgivelserne, mærker et overskud af kraft,
en lyst til at bevæge sig og virke. Den angstfuldes krop er stivnet og anspændt,
han føler sig spærret inde, tvivlende på dét, der knytter ham sammen med andre
mennesker og med verden.
Løftede stemninger opløser individets form og får det til at flyde sammen med
omgivelserne. I modsætning til denne udflydende form stiller Bollnow begrebet
karakter - en evne i individet til at fastholde nogle stemninger og stemme imod
andre, hvilket medvirker til at modulere affekttilbøjeligheder. Karakteren giver
mennesket en fastere form - en holdning, som navnlig opbygges, når man oplever
de trykkede stemninger. Holdning er såvel en åndelig form som en kropslig. At
være i stand til at bevare sin holdning og ikke lade sig rive med af stemninger
er knyttet til det at være fattet, mens det at bevare eller miste fatningen er et
spørgsmål om karakterens fasthed i en vanskelig eller overraskende situation.
8

Otto Friedrich Bollnow: Das Wesen der Stimmungen (1941).
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Holdning er således ikke noget naturgivent, men noget, der opbygges gennem
livet. Den er ikke altid bevidst, men kan ifølge Bollnow være blevet et habituelt
ubevidst udtryk for stillingtagen til omgivelserne - der er her et slægtskab med
sociologer som Norbert Elias og Pierre Bourdieu og deres habitusbegreb. Hos
Bourdieu er habitus en kropsligt indlejret forståelse af omverdenen. Habitus styrer
menneskenes handlinger og adfærd, den er et ikke-bevidst perceptionsskema,
der giver menneskene en praktisk sans for, hvordan den kulturelle taksonomi
er, og hvorledes man kan gebærde sig i den sociale kontekst, man står i her og
nu - en slags socialt gehør.9
At beskrive fortidige stemninger gør fortiden nærværende og vedkommende,
men er samtidig forbundet med analysen af de menneskelige bevidsthedsfor
mer. Beskrivelser af fænomener, rum og menneskelige kropsholdninger er med
stemningsbegrebet en del af den kulturhistoriske analyse.

Et eksempel - på visit i Moltkes palæ
Den billeddannende kulturhistorie vil ofte søge at komme »oven på« teorierne.
Teorierne er ikke interessante i sig selv, de har det med at skæmme den billed
dannende fremstillings hovedtekst og gør sig bedst som argumentation i fodnoter.
Men det betyder ikke, at udøverne er teoriløse. Teorierne er et fundament, de
tjener til selve fremstillingen - og her menes igen på én gang tanke- og tekst
komposition.
For at anskueliggøre dette vil jeg afslutningsvis give og kommentere et ek
sempel på billeddannende historieskrivning med et sensual turn.10 Vi skal på
visit i overhofmarskal Adam Gottlob Moltkes rokokopalæ i København, der nu
indgår i Amalienborg som Christian VIIs palæ. Vi skal opleve, hvordan det var
at være på besøg her, da palæet var funklende nyt i 1750’erne. Palæet tjente da
og i de følgende årtier som residens for sin indflydelsesrige bygherre, når han
var i hovedstaden.
Der er imidlertid tale om en konstruktion, en art fiktion. Der er ikke tale
om et konkret besøg, som der findes kildebelæg for. I stedet krydsklippes der
mellem forskellige typer a f kilder: viden om, hvordan palæet var indrettet,
anstandshåndbøger og arkitekturtraktater for at genskabe den stemning, der
9

Habitusbegrebet er et nøglebegreb i hele Bourdicus teoridannelse. For en bestemmelse af begrebet: se f.eks.
Pierre Bourdieu: La Distinction. Critique sociale du jugement ( 1979), s. 217. - Det er Norbert Elias fortje
neste at have fremsat en grundlæggende teori om, hvordan det vestlige menneskes habitus har gennemgået
en historisk transformation, der har ændret selve den måde, hvorpå habitus strukturerer de menneskelige
handlinger. Norbert Elias: Überden Prozess der Zivilisation. I-II (1939).
10 Eksemplet findes mere udviklet i min ph.d.-afhandling Måder at bo på. Indretning, liv, stemninger og
bevidsthedsformer i danske overklasseboliger i byen 1570-1870 (Aarhus Universitet 2006). Afhandlingen
omhandlede, hvordan overklassens byboliger blev brugt og beboet fra 1570 til 1870. Hvordan bolig og
beboere ændrede sig og var med til at skabe hinanden gennem denne periode.
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efter al sandsynlighed herskede i samtiden. Man kan tale om en art historisk
fænomenologisk eksperiment. Vi sender i tanken en person ind i palæet - en
person, der er bekendt med indholdet af tidens idéer om, hvordan man skulle
gebærde sig ved formelle møder med rigets allerhøjeste rangspersoner. Dette
gøres ved at finde kildesteder, der kan belyse, hvordan det ideelt set har forløbet.
Mokkes palæ indeholdt som så mange andre af tidens palæer en særlig pa
radelejlighed, hvor det ceremoniel, der i midten af 1700-årene udspandt sig
ved mødet mellem personer med forskellig social status, kunne iscenesættes.
Paradelejligheder var indrettet netop med henblik på denne form for møder og
var så specialiseret til dette formål, at de ikke rummede, hvad man i dag ville
forstå ved privat beboelse. Lejligheder og suiter til sådan livsudfoldelse fandtes
andetsteds i palæet.
Man kan forestille sig paradelejligheden i brug, når herskaberne blev opsøgt
af folk af lavere rang, der ønskede hjælp eller beskyttelse i en bestemt sag. For
at dette møde kunne forløbe på en måde, så den socialt overlegne blev overbe
vist om den underlegnes respekt, og den underlegne omvendt følte sig sikker
på at nyde bevågenhed, betjente man sig af en formel adfærd, der pointerede
den hierarkiske asymmetri mellem de tilstedeværende og dermed sikrede at
denne forblev intakt.
Denne sociale ulighed blev iscenesat arkitektonisk ved, at den rute, som den
besøgende skulle passere før mødet med husherren, havde en vis længde, og
at de rum, man passerede, blev stadig prægtigere i deres udstyr indtil det over
dådige modtagelsesværelse, paradelejlighedens sidste hovedrum, hvor gæstens
oplevelse kulminerede. I Moltkes palæ havde greven og grevinden hver deres
paradelejlighed, der lå i hver sin ende af første sal, der blev regnet for den for
nemmeste etage i tidens byggeri, den såkaldte beletage.11
Skulle man besøge greven, gik man fra gaden ind gennem en høj dør og nå
ede vestibulen. Vestibulen, der var umøbleret og uopvarmet, tjente udelukkede
som et rum, man passerede fra gaden og videre ind i palæet. Den skulle ved
arkitektoniske virkemidler stemme den besøgende til opholdet i palæet. Gulvet
i Moltkes vestibule var belagt med gråt marmor. Den hårde resonans, marmoret
gav, var ifølge tidens trendsættende franske arkitekturtraktater passende for en
herskabelig vestibule. Således ønskede man, at besøgende skulle indlede deres
vandring gennem palæet. Den kølige atmosfære i det uopvarmede rum blev
yderligere understreget ved en hvid-grå farveholdning.12
Den franske arkitekt Le Blond skrev 1710 i Cours d 'Architecture, at indgangs-

11 For en nøjere gennemgang af palæets bygningshistorie og indretning se Christian Elling: AmalienborgInteriører. Christian VIIs Palæ 1750-1800 (1945) og Hanne Raabyemagle: Christian VIPs Palæ, Amalienborg,
1 (1999), s. 40-379.
12 Christian Elling, 1945, s. 19-25; Hanns Raabyemagle 1999, s. 113-23.
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døren til vestibuler var stor, men sjældent lukket.13 Havde man ærinde i huset,
kunne man tilsyneladende på egen hånd bevæge sig fra gaden og ind. Hermann
August Francke fremførte i sin i 1755 til dansk oversatte anstandshåndbog En
Nyttig og Nødvendig Anviisning til Velanstændige Sæder, at hvis døren til en for
nem mands hus stod åben, måtte man gå ind, ellers skulle man ringe eller banke
på. Indenfor mødte man de opvartende tjenere, der enten fandtes i vestibulen
eller, hvis det var koldt, i de opvarmede forgemakker. Til disse tjenere skulle
man på forespørgsel melde sit navn og sit ærinde og derefter afvente tilladelse
til at bevæge sig videre ind i p alæ et14
Fra vestibulen gik det via en stor pragttrappe til beletagen. Heroppe gik
man igennem den store sal med forgyldt stuk på vægge og lofter og anden
overdådighed. Med sin pragt brød rummet et princip om, at den besøgende
i paradelejligheden blev mødt med stigende overdådighed, men til gengæld
forlængede det vejen til greven. Dernæst fulgte det yderste forgemak og det
inderste forgemak. I det yderste forgemak var der umalede fyrreplanker, i det
indre parketgulv i eg og fyr. Fornemheden tog nu til, når man gik igennem den
egentlige paradelejligheds rum.
Ifølge Franckes anstandshåndbog skulle man, inden man trådte ind i forgemak
ker, forvisse sig om, at man ikke havde noget under skosålerne, der kunne gøre
gulvet skident. Man skulle gå et stykke ind, men ikke for langt, så det virkede
som om, at man lyttede ved døren til det næste rum. Man skulle i ventetiden
ikke spadsere frem og tilbage på gulvet eller lade øjnene løbe omkring på al
ting. Man skulle heller ikke synge, fløjte eller spille med fingrene, og det var
ligeledes upassende at blande sig i de tilstedeværende tjeneres samtaler. Man
skulle svare på spørgsmål og hilse høfligt på alle, og når husherren viste sig,
skulle man gøre en langsom, dyb reverens på så stor afstand, at man var sikker
på ikke at støde hovederne sammen, ifald herren gengældte hilsnen. Man skulle
i det hele taget holde så stor afstand, at andre ikke blev besværet af éns ånde.15
Man ser for sig vor parykklædte gæst indtage den stive, fattede holdning, der
hørte et besøg i paraderummene til.
Fra det inderste forgemak gik man ind i grevens audiensgemak. Audiensgemak
kets lofter havde fornem stukkatur. Væggene var betrukket med rødt damask,
og over dørene hang to landskabsmalerier. Panelerne var malet med en kostbar
blåtonet lakfarve, og gulvene var belagt med egetræsparket. I dette rum må det

13 Bettina Köhler: Die Stadt Paris und das Wohnhaus. Zum »Bâtiment Particulier« in der französischen
Architekturtheorie von 1600-1750 (1994), s. 205 (note 145).
14 Hermann August Francke: En Nyttig og Nødvendig Anviisning til Velanstændige Sæder (1755), s. 42-43.
Francke (1663-1727) varen af den hallensiske pietismes anførere. Handlingsanvisningerne i hans anstands
håndbøger er af samme type som dem, der i øvrigt fandtes i denne i 1700-årene så blomstrende litteratur,
som jeg nærmere har behandlet i min ph.d.-afhandling.
15 Hermann August Francke, 1755, s. 44^47, 61.
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formodes, at greven modtog sine gæster af højere stand stående, var man mindre
betydningsfuld, bevægede greven sig næppe herud, men var at finde siddende i
det retiradegemak, der stod i forbindelse med audiensgemakket.
I Moltkes retiradegemak fandtes en kanapé og ni lænestole, alle forgyldte og
betrukket med damask på sæderne og silke på ryggene. Vægudsmykningen og
møblerne var holdt i blåt og hvidt suppleret med sølv og guld, og retiradege
makket havde da også tilnavnet »Det blå og rige gemak.« Når man trådte ind
i en fornem herres gemak, skulle man ifølge Franckes anstandshåndbog gøre
reverens. Hvis herren var ved at skrive eller læse, skulle man vente på, at han
henvendte sig, og man skulle ikke sætte sig ned, med mindre man blev bedt om
det. Fik man lov at sidde, skulle man ufortøvet vælge det ringeste sæde - det
vil sige dét, der var nærmest den dør, man var kommet indad. Under samtale
skulle man altid anvende den fornemmes titel og ikke afbryde ham, mens han
talte. Man skulle heller ikke på anden vis forstyrre eller virke uopmærksom, og
Francke indskærpede, at man ikke måtte klø sig på næsen eller snyde den, gabe,
spytte, sidde uroligt eller lægge benene over kors. Også sine beklædningsdele
skulle man holde fingrene fra - man måtte ikke lege med sine knapper eller med
hat og højre handske, som man havde taget af, før man trådte ind.16
En sådan visit måtte ikke vare for længe, og når man gik, skulle man gøre
reverens og i det hele taget gå bort uden at vende ryggen til herren. Nød man
den ære at blive fulgt ud i forgemakket, skulle man atter gøre en reverens og så
fremdeles i de rum, man passerede. Blev man fulgt helt til trappen, skulle man
passe på ikke at gøre reverens for tæt på denne; Francke kendte eksempler på,
at folk havde sat livet til, fordi de herved havde trimlet ned ad trapperne. Man
skulle gå forlæns ned, og blev man stadig betragtet af husherren, skulle man
gøre en sidste reverens nedenfor trappen.17

Afsluttende betragtninger
Ovenstående fremstilling af et besøg i Moltkes palæ anskueliggør de stemninger,
der hørte til 1700-årenes rangssamfund. Rangssamfundet søgte nøje at regulere
det sociale hierarki og gøre det tydeligt i omgangsformerne - således også i den
arkitektur, der var scene for dette sociale teater. Der er ikke tale om en analyse
af, hvad arkitekten Eigtved og bygherren Moltke har drøftet i forbindelse med

16 Hermann August Francke, 1755, s. 48-65.
17 Hermann August Francke, 1755, s. 66-67. Disse hilseformer og bevægelsesmønstre synes påvirket af de
regler, der allerede længe havde været gældende ved diplomaters audienser, hvor man alt efter relationen
mellem staterne nøje regulerede, hvem der skulle vise størst ydmyghed. Jf. F.cks. R. Mejborg: Billeder a f
Livet ved Christian den femtes Hofsamt andre Bidrag til Danmarks ældre Culturhistorie ( 1882), s. 63-87;
Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve, XVII: Gyldenløves Lakaj (1912), s. 29, 73; Julius Clausen
og P. Fr. Rist: Memoirer og Breve, XX: Det store Bilager (1914), s. 26-27, 29-30, 38-42.
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opførelsen af palæet, heller ikke hvad konkrete gæster har tænkt, gjort eller
følt. Det kunne være interessant at vide, men der synes ikke at være overleveret
mange, konkrete udsagn herom. Dette hul kan den billeddannende kulturhisto
riske fremstilling, der kombinerer kilder og viden på en anden måde, imidlertid
udfylde - samtidig med, at den giver indblik i noget mere alment end en bestemt
arkitekts og en bestemt bygherres planer eller en bestemt gæsts oplevelse.
Fremgangsmåden var at krydsklippe forskellige kilder, der i dag er adskilt i så
forskellige kategorier, at de kan synes uforenelige, men som er blevet skabt af
den samme sociale virkelighed. Ved at bringe de adskilte fænomener sammen
og genskabe tabte sammenhænge, kan den billeddannende kulturhistorie skabe
ny viden i forhold til den, man ofte finder i arkitekturhistoriske fremstillingers
opregning af inventarer og byggeregnskaber.
Når man som forsøgt i min ph.d.-afhandling Måder at bo på supplerer den
analyserende beskrivelse a f paradelejligheden med livet i andre a f palæets
dele, får man tilsammen et billede af, hvordan datidens mennesker opførte sig
væsensforskelligt i forskellige rum. Boligens plan bliver en slags diagram over
den menneskelige psyke - men kun et diagram, der giver mening, når det led
sages af den historiske fremstillings beskrivende tekst af de oplevelsesformer,
der hørte til de enkelte rum.
Den billeddannende kulturhistorie kan grænse til fiktion, men når den inddrager
fiktive elementer er det i en bestræbelse på at føre sin læser tættere på dén histo
riske virkelighed, som al videnskabelig historie er forpligtet på. At fremmane
stemninger, og hvad man ellers kan gøre i bestræbelsen på at få fortidens liv til at
genopstå, er ikke det samme som at skrive skønlitteratur. Det handler kun om at
låne virkemidler, der kan give nye indsigter for historikeren og for hans læsere.
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Fra materialistisk samfundshistorie til
socialkonstruktivistisk kulturhistorie
- en status
A f Bernard Eric Jensen
Artiklen giver i et bud på, hvad der er sket inden fo r historiefagets teorilandskab i løbet a f de
årtier, hvor Steen Busckhar virket som en a f dets lærere i teori og metode. Min egen teoridiskus
sion med Steen blev indledt ved et historieteoretisk seminar på Sandbjerg i august 1973.

Såvel den faghistoriske forskningspraksis som de bagvedliggende teoriantagelser
har afgørende forskubbet sig i løbet af de seneste fire årtier. Så meget vil de fleste
fagfolk formentlig kunne blive enige om. Men det er langt fra sikkert, at de vil
være enige om, hvordan de(n) stedfundne forskydning(er) bedst kan karakteri
seres. Det følgende er mit bud på, hvad der - overordnet set - er sket på denne
front.1 Det søger således at generere indsigt i historiefagets egen historicitet.

Materialistisk samfundshistorie
Går vi tilbage til begyndelsen af 1970’erne, var megen af datidens historieforsk
ning kendetegnet ved at gøre brug af en materialistisk tilgang. Det er ikke kun et
sagforhold, der fremgår af en retrospektiv analyse. Sådan var opfattelsen også i
samtiden. I en dengang meget brugt afhandling med titlen From Social History
to the History o f Society (1971) pegede Eric Hobsbawm ikke kun på, at der lå
en uudtalt fælles forståelse (’tacit consensus’) til grund for datidens historie
forskning, han søgte også at italesætte den brugte materialistiske samfundsteori.
One starts with the material and historical environment, goes to the
techniques o f production (demography coming somewhere in between),
the structure o f the consequent economy - division o f labor, exchange,
accumulation, distribution o f surplus and so forth - and the social rela
tions arising from these (...). The practice is thus to work outwards and
upwards from the process o f social production in its specific setting.2

1 Artiklen er et forsøg på at arbejde videre med et sæt problemstillinger, som jeg tidligere har behandlet i.
Jensen 1990.
2 Hobsbawm 1997 s. 81-82. Også de følgende udsagn af Hobsbawm kan være værd at medtænke: »(the)
wider systems of relationships of which the society forms a part, and which may be functionally essential
to it (like the set of economic relations) or non-essential (like those of culture)«, s. 80-81.
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De formuleringer, der teoretisk er de allermest sigende, er: »the consequent
economy« - dvs. den økonomi, der følger heraf, og »the social relations arising
from these« - dvs. de sociale relationer, der opstår heraf. Formuleringerne var
ikke en følge af en slap eller løsagtig skrivestil, de var derimod en teoretisk
velovervejet udmøntning af en bestemt samfundsopfattelse - en, der fremhæ
vede, hvordan menneske- og samfundsliv formes og dermed bestemmes af et
sæt bagvedliggende samfundsstrukturer.
En sådan samfundsteori satte også sit umiskendelige præg på meget af dati
dens danske faghistorie. Jeg nøjes med tre eksempel. Det gælder Steen Busck
m.fl. Klassestrukturen i Danmark 1870-1920 fra 1973/74, der blev skrevet med
afsæt i følgende samfundssyn: »for at forstå den politiske overflade må man
analysere klassestrukturen og klasseudviklingen. Det forudsætter en undersø
gelse af produktionsforholdenes karakter og udvikling samt en bestemmelse
af den kapitalistiske produktionsmådes udviklingsgrad og -forløb«.3 At den
formulering skulle tages på ordet, fremgik af, at Busck det følgende år udmøn
tede følgende teoretiske ledetråd i forbindelse med skitseringen a f en alternativ
metodeundervisning.
(...) marxismen (...) stiller en dialektik op mellem subjekt og objekt med
tyngdepunkt i objektet. Objektet, emnet eller materien for undersøgelsen
har en bestemt beskaffenhed. Der kan være flere mulige meninger om
det, men kun én er den rigtige. Sandheden er ikke noget man stemmer
om. (...) Det er objektet eller materien selv, der sætter de begreber eller
ideer, hvormed den begribes korrekt. Objektet sætter metoden, materien
ideerne. Marxisme er også i erkendelsesteoretisk forstand materialisme,
ikke idealisme.4

Et andet eksempel er Søren Mørchs Den ny Danmarkshistorie fra 1982, der med
betydelig konsekvens blev udarbejdet med afsæt i »en antagelse af, at bevidst
hedslivet - det man tænker og oplever - er bestemt af, hvordan man lever«.5 Et
tredje kan være Thorkild Kjærgaards Den danske Revolution. En økohistorisk
tolkning fra 1991, der ville afdække, hvad der blev benævnt »de dybereliggende
strukturelle årsager« bag forandringerne i det danske samfund mellem 1500 og
1800. Et sted fremstillede Kjærgaard den brugte samfundsteori på denne måde:
Politik var kun den yderste sfære i den danske revolution. Stiger man ned
gennem denne sfære og gennem de følgende, som består af forandringerne
i sygdomspanoramaet, i den social struktur, i arbejdstiden, i landskabet
3
4
5

Busck m.fl. 1973 -74, s. 5.
Busck 1975, s. 57.
Mørcli 1982, s. 10.
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og i landbrugets og energi- og råstofsektorens produktionsmåde, støder
man til sidst på fast kerne, nemlig teknologien.6

Det skal understreges, at Busck, Mørch og Kjærgaard ikke havde helt samme
opfattelse af, hvordan et samfund fungerer, der var således også forskelle dem
imellem. Men de var fælles om at gøre brug af varianter af en materialistisk
samfundsteori.
En sådan er bl.a. kendetegnet ved: (i) at modstille det objektive og det subjek
tive, (ii) definere det objektive (= det materielle) som det, der er subjekuafhængigt, (iii) forstå det subjektive (= menneskers bevidsthedsliv og socialitet) som
noget, der bestemmes af de objektive samfundsforhold, og (iv) følgelig opfatte
menneskers bevidsthedsliv (og kultur) som noget sekundært og afledt - dvs.
klassificere det som et epi- eller ledsagefænomen.
Skulle der være de læsere, der kom på den tanke, at det nok er en noget
fordrejet eller tilspidset udlægning af en historiematerialistisk tilgang, kan der
være på sin plads at gengive, hvordan en af dens fortalere selv formulerede det i
kølvandet på 1970’ernes indædte teoridiskussioner. 1 sin bog Arguments within
English Marxism (1980) sagde Perry Anderson det på følgende måde:
In his fundamental work Karl M a rx’s Theoty o f History (1979) (G. A.)
Cohen (...) [vindicates] the traditional Marxist thesis that ‘a person’s
class is established by nothing but his objective place in the network
o f ownership relations. (...) His consciousness, culture and politics do
not enter the definition o f his class position. Indeed these exclusions are
required to protect the substantive character of the Marxist thesis that
class position strongly conditions consciousness, culture and class’. (...)
The concept o f class as an objective relation to means o f production,
independent o f will or attitude, is unlikely to need further reinstatement.7

Tegn på fremvæksten a f et alternativ
Men selv blandt de historie- og kulturforskere, der så sig som hjemmehørende i
en materialistisk forskningstradition, var der dem, der fandt, at den foreliggende
materialistisk samfundsteori langt fra fungerede tilfredsstillende. Et eksempel
var E.P. Thompson, der i The Making o f the English Working Class ( 1963) satte
sig for at udforske den betydning, som arbejderklassens (subjektive) klassebe
vidsthed havde haft i tidsrummet mellem 1780 og 1832. Det skete med afsæt
i følgende antagelse:
6
7

Kjærgaard 1991, s. 224.
Anderson 1980, s. 40.
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The class experience is largely determined by the productive relations
into which men are born - or enter involuntary. Class-consciousness is
the way in which these experiences are handled in cultural terms: em
bodied in traditions, value systems, ideas and institutional forms. If the
experience appears determined, class-consciousness does not.8

Thompson ville hermed tillægge menneskers bevidsthedsliv og kultur en mere
afgørende betydning end, hvad der ellers var normen blandt historiematerialister,
og det afstedkom da også indvendinger fra flere af disse om, at han teoretisk
bevægede sig ud på et subjektivistisk skråplan. Det var i sammenhæng med
disse teoridebatter i 1970’erne, at Thompson udmøntede slagordet: »Without
culture, no production« og fik dermed klart markeret, at han tillagde det kul
turelle en ganske anden signifikans, end det hidtil havde været normen blandt
historiematerialister.9
Kulturforskeren og -teoretikeren Raymond Williams kæmpede side om side
med Thompson i den kamp, der ofte fremstilles som en konflikt mellem ‘kulturalister’ og ‘strukturalister’. Førstnævnte betegnelse var dog ikke en, som
Williams selv ville vedkende sig. Han kaldte sin egen teoriposition for kulturel
materialisme (‘cultural materialism’). Men det fremgik tydeligt, at han havde
sat sig for at gennemføre en markant samfundsteoretisk opprioritering af det
kulturelle. Det fremgik af hans bog Culture (1981), hvor han plæderede for
følgende opfattelse:
(...) it would (...) be wrong to suppose that we can ever usefully discuss
a social system without including, as a central part o f its practice, its
signifying systems, on which, as system, it fundamentally depends. For
a signifying system is intrinsic to any economic system, any political
system, any generational system and, more generally, to any social system.
Yet it is also distinguishable as a system in itself: as a language, most
evidently; as a system of thought or o f consciousness, (...). Moreover,
all these exist (...) [also] as active practices and states o f m ind.10

Kultur blev i nævnte værk defineret som menneskers betydningsdannende
praksisser (‘signifying practices’), og det har efterfølgende vist sig at være et
særdeles brugbart kulturbegreb - et, der i dag ville blive kaldt for en socialkon
struktivistisk kulturopfattelse.

8 Thompson 1968, s. 10.
9 Thompson 1979, s. 20.
10 Williams 1981, s. 207-208.
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Udgivelsen a f Benedict Andersons bog Imagined Communities i 1983 var
endnu et tegn på et begyndende opbrud på teorifronten. Dens overordnede
teoriramme var en variant af en historiematerialistisk tænkemåde, men ind i
den ramme havde Anderson indplaceret en socialkonstruktivistisk forståelse
af menneskelige fællesskaber - det, som han betegnede som ‘forestillede fæl
lesskaber’ (‘imagined communities’). Det drejede sig om et forestillet fælles
skab, fordi - som han formulerede det - »in the minds o f each [member of the
community] lives the image o f their communion«.11 Samfundsteoretisk har det
værk følgelig et janusansigt, hvilket kan forklare, hvorfor historiematerialister
ofte har haft noget ambivalent forhold til det, hvorimod socialkonstruktivister
som regel har taget det til sig.12
Men - som ordsproget siger - gør et par svaler ingen sommer. Findes der
andre tegn på et pågående paradigmeskift inden for faghistorisk forskning? I
2008 udgav James A. Holstein og Jaber F. Gubrium Handbook o f Constructio
nist Research, og heri foretager Joel Best en indgående analyse af Historical
Development and Defining Issues o f Constructionist Inquiry. Han har bl.a.
undersøgt, hvor ofte termerne ‘social construction’ og ‘socially constructed’
er blevet brugt siden 1960 i 59 historietidsskrifter i databasen JSTOR. Det
resulterede i følgende tal: 1960-69 4 artikler, 1970-79 28 artikler, 1980-89
137 artikler og 1990-99 510 artikler.13 Disse tal antyder, at der er ved at ske et
paradigmeskift i den samfundsteori, som faghistorikere gør brug af.
Skal der hæftes en samlebetegnelse på den teoridannelse, der i disse år mere
og mere gør sit indtog i historikermiljøet, forekommer betegnelsen ‘socialkon
struktivistisk samfundsteori’ at være et rimeligt præcist bud. Men samtidigt må
det fremhæves, at der er på ingen måde tale om noget homogent eller entydigt
teorikompleks. Det fremgår også af førnævnte Handbook o f Constructionist
Research (2008). Der må - som jeg ser det - minimalt skelnes mellem en
moderat og en radikal variant socialkonstruktivisme. Den første fremhæver, at
samfund er noget, som mennesker til stadighed er med til at frembringe (dvs.
konstruere) gennem deres virksomhed, men den er samtidigt baseret på en er
kendelsesrealisme og arbejder med afsæt i en ontologisk skelnen mellem natur
(uorganisk og organisk natur) på den ene side og kultur (betydningsdannende
praksisser) på den anden. Der findes imidlertid også de former for socialkon
struktivisme, der er funderet i en decideret anti-realistisk tænkemåde. De gør
sig især gældende i forbindelse med de varianter af diskursteori, hvor man helt
eller delvist udvisker skellet mellem natur og kultur.
11 Anderson 2006, s. 6.
12 13. udg. af sin bog vedgår Anderson helt åbent, at hans værk byggede på et eklektisk teorigrundlag: »(...) the
book attempted to combine a kind of historical materialism with what later on came to be called discourse
analysis; Marxist modernism married to post-modernism avant la lettre« sst. s. 227.
13 Jf. Joel 2008, s. 52-53.
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Hvis jeg skal karakterisere det pågående paradigmeskift nærmere, gøres det
bedst ved at sætte fokus på en specifik variant heraf. Det vil dreje sig om en
moderat udgave af socialkonstruktivistisk samfundsteori. Jeg bruger her to
forskere med et indgående kendskab til historiematerialistiske tilgange, idet
de selv er uddannet og har arbejdet inden for en sådan traditionsdannelse. De
har begge deres politiske og intellektuelle rødder i The New Left. Den ene er
i første række en profileret kulturteoretiker, den anden især en betydningsfuld
kulturhistoriker. Det drejer sig om ægteparret Stuart Hall (f. 1932) og Catherine
Hall (f. 1946). Begge er fortalere for den kulturelle vending inden for human- og
samfundsvidenskaberne,14og de gør begge også ofte brug af Benedict Andersons
begreb om ‘forestillede fællesskaber’.

Socialkonstruktivistisk samfundsteori
Når der skal gives et signalement af socialkonstruktivistisk samfundsteori, må en
af opgaverne bestå i at få sat ord på, hvad der er dens mest afgørende teorem(er).
I 1997 var Stuart Hall med til at udgive et seksbinds værk med fællestitlen Cul
ture, Media and Identities, som han selv afrundede med at indplacere værket i
en bredere videnskabshistorisk og samfundsteoretisk ramme. Den analyse har
titlen »The Centrality o f Culture: Notes on the Cultural Revolutions o f Our
Time«, og han peger heri på et pågående paradigmeskift.
(...) a major conceptual revolution is in the making in the human and
social sciences. (...) It refers to an approach to contemporary social
analysis which has made culture a constitutive condition o f the existence
o f social life, rather than a dependent variable, provoking a paradigm
shift in the human and social sciences which has comes to be known as
the ‘cultural turn’.15

Stuart Halls formulering: »culture (is) a constitutive condition of the existence of
social life« skal her bruges som et godt bud på, hvad der er det centrale teorem
inden for socialkonstruktivistisk samfundsteori. Det er således et teorem, der
berettiger til at tale om et paradigmeskift i forhold til en materialistisk sam
fundsteori. Der må følgelig ses nærmere på, hvad der skal forstås ved, at kultur
udgør en konstitutiv betingelse for et menneske- og samfundsliv.
Det drejer sig om at få hold på den betydning, der skal tilskrives følgende tre
termer: udsagnsordet ‘at konstituere’, navneordet ‘konstitution’ og tillægsordet
‘konstitutiv’. Et første skridt på vejen hertil kan bestå i at vende tilbage til det
14 Den teorihistorisk mest komplekse analyse af den kulturelle vending er formentlig den i Reckwitz 2006.
15 Hall 1997, s. 220.
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sted i The Making o f the English Working Class (1963), hvor E.P. Thompson
forklarede meningen med den valgte titel:
This book has a clumsy title, but it is one which meets its purpose. M a
king, because it is a study in an active process which owes as much to
agency as to conditioning. The working class did not rise like the sun at
an appointed time. It was present at its own m aking.16

Mellem de engelske udsagnsord ‘to make’ og ‘to constitute’ er der et væsent
ligt sammenfald, hvad betydning angår. Begge refererer til en proces, hvori
de pågældende mennesker selv indgår som aktive deltagere. Men termen ‘det
konstitutive’ er bedre til at få rettet opmærksomheden mod, at det egentligt drejer
sig om et dobbeltforhold. Når noget siges at være det konstituerende, betyder
det, at det både indgår som et nødvendigt moment heri, men også at det udgør
en frembringende kraft. Det forhold kan illustreres ved at se på, hvad der forstås
ved en konstitutiv regel.
En regel siges at være en konstitutiv regel for en bestemt handlemåde,
hvis den ikke blot regulerer, men ligefrem definerer eller skaber mulig
heden for denne handlemåde. Et eksempel er skakreglerne, uden hvilke
det ikke ville være muligt at foretage skaktræk.17

Når Stuart Hall siger, at kultur er en konstitutiv betingelse for et menneske- og
samfundsliv, og gør det til afsættet for en ny samfundsteori, så implicerer det
ikke alene, at et sådant liv ikke vil kunne fungere uden at gøre brug af kultur,
men også at det kulturelle indgår som en dynamisk og frembringende kraft. At
oparbejde indsigt i den pågældende kultur udgør følgelig et helt uomgængeligt
moment, såfremt man vil forstå og forklare, hvordan et menneske- og samfundsliv
dannes, fungerer og forandres.
Næste spørgsmål, der må besvares, er: hvad forstår Stuart Hall så ved kultur?
Hele projektet om Culture, Media and Identities fremstår som et forsøg på at
udnytte og videreudvikle den forståelse af kultur, som Raymond Williams havde
udmøntet i sin bog om Culture (1981), hvor kultur forstås som betydningsdannede
praksisser (‘signifying practices’). Stuart Hall formulerer det på denne måde:
In one sense, culture has always been important. (...) Human beings are
meaning-making, interpretative beings. Social action is meaningful, both
to those who perform it and to those who observe it (...) Systems or codes

16 Thompson 1968, s. 9.
17 Liibckc 1995, s. 245.
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o f meaning give significance to our actions. They allow us to interpret
meaningfully the actions o f others. Taken together, they constitute our
‘cultures’. They help to ensure that all social action is ‘cultural’, that all
social practices express or communicate meaning and, in that sense, are
‘signifying practices’.18

Hvis der ved kultur forstås såvel menneskers betydningsdannende praksisser som
de produkter (dvs. artefakter), der bliver frembragt ved deres hjælp, bliver det
straks lettere at forstå, at fortalere for en socialkonstruktivistisk samfundsteori
ofte gør gældende, at kultur er noget allestedsnærværende i et menneske- og
samfundsliv. Men Stuart Hall er samtidig omhyggelig med at pege på, at det
ikke medfører, at kultur gøres til et altomfattende begreb.
What is being argued, in fact, is not that ‘everything is culture’, but that
every social practice depends on and relates to meaning; consequently,
that culture is one o f the constitutive conditions o f the existence o f that
practice, that every social practice has a cultural dimension.19

Men det implicerer, at der ikke findes ‘kulturfrie’ zoner i et samfund. Til enhver
form for menneskelig virksom vil der være knyttet betydningsuniverser (‘sy
stems or codes o f meaning’), som mennesker inddrager og gør brug af, når de
lever deres liv. Det er disse betydningsuniverser eller -netværk, der stadighed
må etableres og bruges, bearbejdes og forandres, for at et samfund vil kunne
fungere. Og i den forbindelse problematiserer Stuart Hall en traditionel modstil
ling af ‘det subjektive’ og ‘det objektive’.
Even the most sceptical have been obliged to acknowledge that meanings
are both subjectively valid and at the same time objectively present in the
world - in our actions, institutions, rituals and practices. The focus on
language and meaning has had the effect o f blurring, if not dissolving,
the common sense frontier between (...) the social and the psychic.20

Hvad er det, der i første række siges at være socialt konstrueret? Det er men
neskers subjektivitet - dvs. deres personlige og kollektive identiteter og der
med også deres forestillede fællesskaber. Det er især gennem menneskers
social-kulturelle interaktion, at menneskers identiteter formes og dermed også
deres føle-, tænke- og handlemåder. Men samtidigt kan mennesker også selv

18 Hall 1997, s. 208.
19 Sst. s. 225-226.
20 Sst. S .2 1 7 .
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være med til at bearbejde og (om)forme deres egne identiteter. Det er, fordi
en væsentlig del af menneskers identiteter består af internaliseret kultur (dvs.
betydningsdannelser), at menneskers identitetsdannelse er en særdeles plastisk
størrelse - noget, der kan tage sig ganske forskelligt ud i forskellige kulturer
og til forskellige tider.
Den sociale konstruktion af menneskers identiteter sker bl.a. ved at definere
og videregive en kulturarv og dermed et sæt af virkelighedsdefinitioner - det,
der er med til at indkredse og bestemme, hvordan folk opfatter det forelig
gende, ser på det mulige, og tænker om det ønskværdige, det nedværdigende,
det horrible osv. En videregivelse af kulturarv vil også indbefatte et eller flere
repertoirer af fortalte historier, og en af de måder, hvorpå de(n) foreliggende
kultur(er) er med til at ‘konfigurere’ folks levede liv, er gennem tilegnelsen af de
historier, som folk løbende bruger gennem deres rejser gennem livet. Samtidigt
er det afgørende for Stuart Hall at få understreget, at et øget fokus på kultur
ikke medfører en minimeret interesse for de konflikter og magtkampe, der gør
sig gældende i et samfund.
(...) ‘culture’ is no soft option. It can no longer be studied as some unim
portant, secondary or dependent variable in what makes the modern world
move and shake, but has to be seen as something primary and constitutive,
determining its shape and character as well as its inner life.21

Men et sådant fokus implicerer en meget anderledes forståelse a f begrebet
‘kulturpolitik’ (‘cultural politics’) end, hvad der hidtil har dannet normen. Det
lægger nemlig op til, at man skal interesse sig for, hvad Stuart Hall beskriver som
”governing by culture’ - dvs. hvordan der bliver hersket ved at søge at kontrol
lere de kulturelle reproduktions- og produktionsprocesser. Og på det punkt har
han sat sig for at fastholde, inkorporere og videreudvikle elementer a f Antonio
Gramscis teori om et kulturelt hegemoni og Michel Foucaults magtbegreb.22

21 Hall 1997, s. 215.
22 Skal der gives et eksempel på en fuldt udfoldet socialkonstruktivistisk samfundsteori, vil det være oplagt
at henvise til Alexander & Thompson 2008 - et værk, der eksplicit tager afsæt i den kulturelle vending:.
»The term ‘cultural turn’ refers to two developments: the increasing importance of cultural industries and of
knowledge more generally in the economy, and the increasing attention to cultural factors (such as language,
symbols, and meanings) in sociological explanation. (...) Having made the ‘cultural turn’, sociologists are
now borrowing concepts from the humanities, especially from studies of literature and film, to analyze
social life. With these tools in hand, they have investigated the ‘textuality’ of the environments of action
within which we live and work today.« - sst. s. 16 & 88.
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Socialkonstruktivistisk kulturhistorie
Jeg vil nu rette blikket mod de forsknings- og fremstillingsstrategiske konse
kvenser, som brugen af socialkonstruktivistisk samfundsteori har haft inden
for historiefaget. Og som eksempel vil jeg bruge Catherine Halls seneste bog
fra 2002. Den har titlen Civilising Subjects. Metropole and Colony in English
Imagination 1830-1867.
At det drejer sig om et nyt hovedværk, fremgår bl.a. af, at den nu afdøde Roy
Porter gav det følgende karakteristik med på vejen: »Civilising Subjects does
for colonial history what E.P. Thompson’s The Making o f the English Working
Class did for social history«. Det er store ord i en britisk sammenhæng. Jeg skal
ikke her tage stilling til, om en sådan sammenligning er fuldt ud berettiget. Men
der er bestemt noget om det. Og der er i hvert fald flere slående lighedspunkter
mellem de to værker. Termen ’m aking’ er således også et af nøglebegreber
hos Catherine Hall - dvs. det at danne eller frembringe. Hun har bl.a. givet sin
prolog titlen The Making ofa n Imperial Man.
Der er imidlertid også flere vigtige forskelle. En fremgår af de valgte titler.
Hvor E.P. Thompson gjorde brug af bestemt ental (‘the English Working Class’),
dér nøjes Catherine Hall at bruge ubestemt flertal (‘Civilising Subjects’). Det
angiver, at hun har mere blik for den kulturelle og identitetsmæssige heteroge
nitet i 1800-tallets britiske samfund, end han havde. Og hvor E.P. Thompson
ville kombinere en strukturhistorisk analyse med en politisk kultur- og identi
tetshistorie, dér holder Catherine Hall sig næsten udelukkende til den politiske
kultur- og identitetshistorie.
Endnu en forskel er en følge af, at Catherine Hall helt åbent og ligefremt gør
brug af et postmodernistisk afsæt i sin historiefremstilling. Hun placerer ikke
sig selv uden for sin fremstilling, men medtænker og drøfter, hvorledes hendes
egen livshistorie er vævet sammen med de historier om det britiske samfund i
1800-tallet, som hun har sat sig for at ville fortælle. Catherine Hall, der er datter
af en engelsk baptistpræst, var i sommeren 1988 rejst til Jamaica sammen med
sin mand Stuart Hall, der er født og opvokset dér, og med deres to døtre.
Driving along the north coast of Jamaica that summer o f 1988 (...) we
came to the small village o f Kettering. I was immediately struck by its
name and by the large Baptist chapel (...). Why was this village called
Kettering? What was its relation to the Northamptonshire town [named
Kettering] in which I was born? And why did the Baptist chapel occupy
pride place in the village? (...)T h is was the beginning o f an unravelling
o f a set o f connected stories linking Jamaica with England, colonised
with colonisers, enslaved men and women with Baptist missionaries,
freed people with the wider public of abolitionists in the métropole.23
23 Hall 2002, s. 7.
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Der gik lang tid - 14 år - fra hendes første undren til, at hun nåede frem til at
udgive sin bog om Civilising Subjects i 2002. En del af tiden blev brugt på at
bearbejde teoridannelser, der søger at klarlægge, hvordan en identitetsdannelse
finder sted inden for forestillede fællesskaber, der præges af klasse-, konfessi
ons- og kønsforskelle såvel som af etniske og raceforskelle. Til forskel fra E.P.
Thompson positionerer Catherine Hall sig grundigt og argumenteret i forhold
til den foreliggende teoridiskussion. Det er derfor ikke overraskende, at hun
også har tænkt sig grundigt om vedrørende den brugte titel.
My title, Civilising Subjects, has a double meaning. The non-conformist
men on whom I have focussed (...) believed that they could make them
selves anew and become new subjects. That was their most important
task. An aspect o f that new self would be a more civilised self, for Chri
stianity and civilisation were intimately linked in their minds. But they
also carried the responsibility to civilise others, to win ‘heathens’ for
Christ, whether at home or abroad. The ‘heathen’ subjects o f the empire
were a particular responsibility for those in the métropole, since they had
a special relation to other British subjects.24

Men selvom Catherine Halls bog for en væsentlig del handler om folks for
skellige identitetsprojekter, gør hun ikke brug af en udpræget voluntaristisk
tilgang til eller forståelse a f historisk-sociale processer. Det kommer jeg tilbage
til. Men inden da skal det mest centrale af hendes begreber præsenteres; det
vedrører sagforhold, der siges at være gensidigt konstituerende (‘the mutually
constitutive’). Begrebet dukker op på det sted i værket, hvor hun fremlægger
den styrende problemstilling.
The links between Jamaica and England were not neutral, not simply
a chain o f connections. The relations between colony and métropole
were relations o f power. More significantly, they were relations which
were mutually constitutive, in which both coloniser and colonised were
made. The mutual constitution was hierarchal: each was a part in the
making o f the other, but the coloniser always exercised authority over
the colonised.

Den centrale tematik i Civilising Subjects vedrører ikke alene analysen af,
hvorledes »identities are constructed within power relations«, men også af
hvorledes disse magtrelationer parterne imellem løbende blev bearbejdet og
forskudt som følge af gruppernes interaktion, og hvorledes dette igen virkede
tilbage på deres identitetsdannelse. Catherine Hall fremhæver fx, at det ikke
24 Sst. s. 21-22.
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er muligt at nå frem til en adækvat forståelse af engelske middelklassefolks
identiteter uden samtidigt at måtte medtænke, hvorledes disse identiteter blev
formet i et konfliktpræget samspil ikke alene med andre britiske samfundsklas
ser, men også med befolkningsgrupperne i de britiske kolonier. Det fik bl.a.
denne identitetsmæssige konsekvens:
Europeans made themselves and made history through becoming colo
nisers, becoming new subjects. Without colonialism, there would have
been no Europe.25

Når Catherine Hall skal beskrive datidens magtforhold, gøres der brug af be
greber som autoritet, hierarki, hegemoni såvel som opstand og oprør. Og hun
gør også opmærksom på, at datidens magtforhold ikke kun var komplekse, de
var også særdeles modsætningsfulde. Hun interesserer sig dog især for, hvad
der benævnes ‘en forskelsættens grammatik’ (‘grammars for the marking of
differences’). Det drejer sig dels om den forskelsætten, der skete ved at benytte
modbegreber som ‘hvid versus farvet’, ‘civilisation versus barbari’ og ‘metropol
versus koloni’. Men det drejer sig også om de mange differentieringer, der var
knyttet til de forskellige klasser, køn, etniciteter og racer.
Som det er fremgået, er det et hovedpunkt hos Catherine Hall, at folk kunne
være med til at forme såvel deres egne (og andres) identiteter som de historisk
sociale processer (‘making themselves and history’), men hun er på ingen måde
fortaler for en udpræget voluntaristisk historieopfattelse. Som motto for bogen
har hun tværtimod valgt følgende sentens af James Baldwin, amerikansk forfat
ter og borgerrettighedsforkæmper: »People are trapped in history, and history
is trapped in them«.26
Et af hovedtemaerne i Civilising Subjects drejer sig om, hvorledes baptistiske
missionærer på Jamaica og deres trosfæller i Storbritannien energisk og målret
tet arbejdede for at få ophævet slaveriet. De havde held med at få gennemført
deres projekt, idet det britiske parlament i 1833 besluttede, at hidtidige slaver
skulle fritstilles fra august 1834. Det havde bl.a. den virkning, at baptistiske
menigheder på Jamaica tredoblede deres medlemstal i løbet af de følgende fem
år, og baptisterne havde på det tidspunkt oplevelsen af, at alt hvad de havde
drømt om, var ved at gå i opfyldelse. Catherine Hall behandler temaerne om
The constitution o f the new black subject og Native agency med udgangspunkt
i bl.a. den baptistiske missionær William Knibbs tænkning og virksomhed:

25 Sst. s. 15.
26 Sst. s. 1.
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Knibb believed in a Jamaica o f the future which would be governed by
black men, and he encouraged black men in the present to speak, take
responsibility, occupy positions o f leadership within the church, and
become property holders and citizens.27

Men sådan kom det dog ikke til at gå.
(...) the issue o f native agency raised many difficulties and tensions
between missionaries and those they saw as their juniors and subordi
nates. (...) What was more, the flock themselves could not be relied on.
Orthodox Baptist practices were always in danger o f slipping into what
was seen as African superstitions and rituals. Negroes were regarded as
needing constant supervision if the work o f educating them to be civi
lised subjects was to have any hope o f success. While the early 1840’s
represented the high point o f missionary hopes (...) the death o f Knibb
in 1845 marked the ending of the high watermark o f post-emancipation
missionary dreams.28

Styrken i Catherine Halls analyse er ikke alene, at hun betragter menneskers
identitetsdannelse og kampene herom som fortløbende dynamiske processer,
men også at den får tydeliggjort, hvor vanskeligt det kan være at kontrollere
udkommet af menneskers identitetsorienterede projekter. Trods det at mennesker
kan være aktive medspillere i deres egen identitetsdannelse, kan de ingenlunde
styre den, hvorhen de gerne vil, fordi den også vil være bestemt af, hvordan de
andre aktører optræder og intervenerer. Det er netop det, der er kendetegnede
for et sæt processer, der gensidigt konstituerer hinanden.

En materialistisk versus en socialkonstruktivistisk tænkemåde
Et af de punkter, der for alvor skiller en socialkonstruktivistisk fra en mate
rialistisk tilgang, vedrører spørgsmålet om, hvilken samfundsteoretisk vægt
og signifikans der skal tilskrives menneskers betydningsdannende praksisser
(‘signifying practices’). Men det skal samtidigt nævnes, at der er de historiema
terialister, der siden 1970’erne er begyndt at modificere deres opfattelse i lyset
af den førte debat. Som eksempel kan nævnes, hvad Steen Busck skrev herom,
da han i 2006 gik på banen med Et forsvar fo r kildekritikken.
Selv en gammel materialist som jeg, der rigtignok af og til bliver tfæt af
at høre om betydningssammenhængenes alt dominerende betydning - de

27 Sst. s. 161.
28 Sst. s. 173.
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kan, så vidt jeg ved, hverken puttes i munden eller værne mit stakkels
hoved mod vinterkulden - må jo indrømme, at tegnsystemer, fx lønkon
torets og mit dankorts signaler, kan have den allerstørste betydning for
min overlevelse. Al menneskelig virksomhed, selv den mest kontante
og sanselige, er gennemsyret af sprog. Det vidste min læremester Marx
udmærket.29

Der kan uden tvivl graves belæg frem, der viser, at også Karl Marx lejlighedsvist
havde blik for den betydning, som menneskers betydningsdannende praksisser
kan have. Hans påpegning af forskellen mellem en bi og en arkitekt i Das Kapital
( 1867) er et velkendt eksempel herpå. Men det forekommer mig samtidigt ligeså
uomtvisteligt, at Marx aldrig gjorde noget seriøst forsøg på at give den indsigt
nogen central og afgørende plads i sin historiematerialistiske teoridannelse.
Det, der især plager historiematerialister, er, at noget så uhåndgribeligt og
usynligt som menneskers betydningsdannelser, siges at spille en så afgørende
rolle i et menneske- og samfundsliv. Det er ganske vist muligt at høre det talte
ord og at se eller føle (blindskrift) det skrevne ord, men det er ikke muligt at
høre, se eller føle de betydninger, som de pågældende ord får tilskrevet. Det er
et sagforhold, der skal begribes - altså noget, der er indsigtsformidlet. Dertil
kommer et andet afgørende sagforhold, nemlig at kultur - forstået som menne
skers betydningsdannende praksis - er noget, som folk kan dele ud af til andre
uden selv at blive spor fattigere af den grund. Det udgør også et af de særegne
kendetegn ved det kulturelle.
Materialister og socialkonstruktivister er enige om at fremhæve menneskers
socialitet som et af deres vigtigste kendetegn. Det er den indsigt, der er søgt sat
på begreb ved at tale om menneskers historiske og sociale natur. Men der er en
afgørende forskel mellem, hvordan materialister og socialkonstruktivister vil
forstå og forklare mennesker historiske og sociale natur.
Fortalere for en materialistisk tilgang har som regel søgt at gøre det ved at
afdække, hvordan et sæt bagvedliggende og selvstændiggjorte samfundsstrukturer
sætter deres umiskendelige præg på de pågældende menneskers virksomhed og
selvforståelse.30 Fortalere for en socialkonstruktivistisk tilgang retter derimod
29 Busck 2006, s. 435.
30 Der kan være grund til at opregne et par eksempler herpå. 1 Kjeldstadli 1992, s. 32 hedder det: »Med struk
turer menes mønstre i et system, mønstre som angir hvordan de enkelte elementer er plassert i helheten,
som angår de tilbakevendende eller varrige grunntrekkene i systemet, og som for den enekelte aktøren er
gitt før vedkommende handler. Strukturerne er framkommet av menneskelig aktivitet, men har fått en egen
eksistens uavhengig av enkeltepersoner.» 1 Illeris 1999, s. 192 hedder det: «(...) læring [drejer] sig i den
sidste ende om processer, der formidler mellem mennesket som et biologisk-genetisk udviklet væsen og de
af menneskene udviklede samfundsmæssige strukturer. (...) Men de samfundsmæssige forhold udvikler sig
til selvstændige strukturer med karakter af givne rammer som sætter betingelserne for både de erkendelser,
de følelser og den socialitet der kan kommer til udfoldelse.«
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opmærksomheden mod de betydningsdannende praksisser, idet de betragter
menneskers identiteter som noget, der i første række dannes gennem den kom
munikative interaktion (i bred forstand) med andre mennesker.
Socialkonstruktivistisk samfundsteori giver - som jeg ser det - et betydeligt
bedre afsæt, når de følgende fire samhørende sagforhold skal forstås og for
klares, end en materialistisk samfundsteori har kunnet gøre det. Den giver (i)
bedre indsigt i, hvordan menneskers identiteter dannes og omdannes; det sker
i første række gennem deres indbyrdes samspil og konflikt. Den giver dernæst
(ii) bedre indsigt i, hvordan mennesker kan være med til at (om)forme deres
egne identiteter og dermed også blive handlingsduelige (‘agency’) på det felt.
Den giver endvidere (iii) bedre indsigt i, hvordan menneskers forestillede fæl
lesskaber kan udstrækkes i tid såvel som i rum. Sådanne fællesskaber - netop
fordi de lever og virker i kraft af de tilknyttede fællesskabsforestillinger - kan
derfor udvides til at inkludere ikke alene de pågældendes forfædre og efterkom
mere, men også folk, der lever og virker andre steder, end de selv gør (fx i en
fjerntliggende koloni).31 Endelig giver en socialkonstruktivistisk teori (iv) et
meget bedre udgangspunkt for at forstå og forklare vigtigheden af de pågående
kampe om identitetsdannelse, kulturarv og historiebrug.32
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Magtens moderne terror og den etiske
dimension i kunst og historieskrivning
-E n gadamersk horisontsammensmeltnings mulighed
eller umulighed set i røgen fra le Butte de Warlencourt, Auschwitz og 9/11
A f Leo Tandrup
Historikeren er som alle medtaget af den moderne vestlige civilisations underminering a f den
personlige identitet, med et Jeg, der har mere end svært ved at åbne sig, vokse mentalt, få nær
forbindelse med noget Du og gå ind i noget større autentisk fællesskab. Er det derfor muligt fo r
historikeren at skrive engageret om det centrale i menneskeslægtens historie: hvornår og hvorfor
åbenheden og nærværet opstod og udviklede sig som kultur, og hvornår den mistede ævret og endte
i civilisationens overfladiske Jeg-Detforhold, i ensomhed og syg individualisme? Er vi overhovedet
i stand til at skabe en horisontsammensmeltning m e d f eks. renæssancens frugtbare kultur, så vi
med en stigende indsigt i den igen kan rejse os som mennesker, eller er vi bastet til vor egens tids
magtterror og kapitalistiske værdiudhuling, så vi kun forarmet kan se det ifortiden, der ligner os
selv? Det spørger forfatteren om og svarer bl.a. med en analyse a f Rafaels Sixtinske Madonna.

Om på noget tidspunkt i historien har magten vist sit terroransigt de sidste
hundrede år. Den er grundlæggende skabt af Das Kapital. De nationale stor
borgeres grådighed stod bag 1. verdenskrig, hvor de lod deres egne befolk
ninger slagte i skyttegravene, mest infernalsk ved le Butte de Warlencourt,
mens de nød en whisky i klubbens bløde lænestole. Borgerskabets mænd var
blevet til åndelig pøbel i løbet af 1800-tallet. »Lad os berige os«, lød det fra
borgerne, da folket havde skaffet dem magten ved julirevolutionen i Paris.
Nora måtte gå fra Helmer i Et Dukkehjem, fordi kærligheden intet betød for
bankdirektøren i forhold til hans økonomi og ydre anseelse. Kunne Helmer
svigte Nora, hvor meget lettere var det så ikke for borgeren at svigte og slagte
folket, der både dengang og endnu mere siden som småborgere gerne ville
efterabe storborgerne og snart selv antog de pøbeltræk, der gjorde nazismen
mulig og skabte krematorieovnene i Auschwitz.
Imens og siden fortsatte en mere og mere international vestlig kapitalisme
sin globale ekspansion, med alle midler, økonomiske, politiske, militære.
Dens symbol blev verdens dengang højeste, utilnærmelige, om sig selv luk
kede, trøstesløst enæggede Tvillingetårne fra 1972 og 1973, skabt af en lille
hjem løs og traditionsforladt japansk-am erikansk arkitekt, Yamasaki, der
fuld af ærgerrighedens »selvsikkerhed« så »vildledende fredfyldt ud som en
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glad panter«.1 Karakteristikken svarede godt til ekspansionens art. Der var
tale om en magtens terror i form af en åndelig tomhed, garneret med smukke
menneskerettighedsmaksimer, en terror, der ikke mindst ramte den muslimske
verden. Pengene som værdi havde siden omkring 1830 udhulet de værdier,
frihed, lighed og kærlighed, som var blevet udviklet i vestens faustiske kultur
siden 1100-tallet. Netop det udhulede menneske kan ikke forløses i omsorg og
nænsomhed, kun i ekspansion og vold. Kampen mod den indre fjende, Fanden,
arvesynden, med en korsfæstet som hjælper, var for længst blevet fortrængt til
fordel for magten, nihilismen og fjendebilledet udadtil. Og den grumme eks
pansion avlede sit Payback, den endnu grummere og lige så undertrykkende
religiøsitets 9/11-modterror.

Civilisationens Jeg-Det vilkår: »stryg violinerne mørkere«
Civilisationen i vesten, som i øvrigt også i den muslimske verden, havde afløst
kulturen. Ordet kultur, af latinsk cultura, er et organisk symbol, på noget,
der gror, dyrkes, forædles, på fællesskab mellem mennesker, der vokser, når
mennesker ud fra deres natur selv vokser mentalt, altså indefra. Ordet civili
sation, af fransk civilisation, er et mere mekanisk-funktionelt end organisk
symbol. Det betegner den tilstand eller egenskab at være civiliseret, efter en
vækst at have opnået den forfinelse af skikke og sæder, der betinger et ordnet
borgerligt samfund i modsætning til naturtilstanden. Ordet henviser til sam
fund, grupper og institutioner, der rettes til, civiliseres, snævres ind, skæres
af, hobes på, klaskes sammen, udefra, så et samfund teknisk fungerer bedre,
og menneskene åndeligt tilpasses.
Civilisationer påvirker samfundsnormer og mennesker selv, så deres orga
niske udfoldelse hæmmes, standses, og så fællesskaber og mennesker skrum
per ind, visner hen, i utide, før frugten er moden, endda før de blomstrer. I
modsætning til kulturen er der i civilisationen tale om en udvendig forfinelse,
der tilsidesætter menneskets natur, så den pludselig bryder gennem som et
vilddyr. I kulturen bevarer mennesket derimod kontakten med sin natur og
med himlen over sig, så det ikke bliver voldeligt og ukontrollabelt, men bærer
tilblivelsen i forædling som sin mulighed. Kulturens dialektik med naturen
indebærer, at den ikke bliver noget udvendigt, og at naturen ikke ender i en

1 V.M. Baulsh i Detroit News 14. 8. 1989; jfr. M. Yamasaki: A Life in Architecture, N.Y. 1979. Arkitektur
som Twin Towers har taget magten siden, som f. eks. hos Johann von Spreckelsens Grande Arche i Paris.
Bygningerne afspejler vor tids metafysiske kedsomhed. Når mindre og mindre er på spil mentalt, skaber
man det mere kolossale end kolossale, det koloenormt - kedelige. Værkerne skal selvsagt være rationelle,
firkantede, geometrisk præcise, lige så udtryksløse som indtrykstomme, modsat kulturens gotiske katedraler,
der udtrykker en hellig mening med livet. Jfr. G. Weigel: The Cube and the Cathedral, Boston 2005.
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blot brølende blodig, sanseløs sanselighed, selv om mennesker til alle tider er
gået over gevind.2
Le Butte de Warlencourt, Auschwitz og 9/11 er tre store symboler på den
civilisation, der har bredt sig siden romantikken. Livet formørket belyst ved
gennemhullede rådne lig i tre meter dyb mudder, ved omhyggeligt udformede
ovne, der bager aflivede mennesker, ved to éns klonede, trivielle babelstårne, der
i rasende hævnfølelse pulveriseres. Ingen gotisk blå himmel mere, kun mørke,
hvis man så op: »stryg violinerne mørkere så stiger 1/ som røg i luften/ så har
I en grav i skyerne/ dér ligger man ikke trangt«. Sådan skrev koncentrations
lejrfangen Paul Celan i sin Todesfuge fra 1952 om fangerne, der spillede foran
krematorierne.3 Ingen henvisning til nogen himmel eller gud, intet guddommeligt
menneskeligt mere. Døden og evigheden satte ikke mere livet i perspektiv, så
var livet ikke bare blevet den levende død selv?
Med andre ord: Er der så meget medmenneskeligt tilbage i os, at det over
hovedet er muligt mere at skabe en etisk dimension i historieskrivningen? Er
det derfor historikere foretrækker at forske i nationale og lokale identiteter
og mentaliteter frem for individuelle, der måske rammer os selv for hårdt? I
reaktion mod en verden, hvor bankdirektør Helmer bare udnyttede Nora som
lærkefugl i sit bur, sådan som han udnyttede verden, talte Martin Buber i 1922
om, at Jeg-Dw-forhold, hvor Jeg et i sin hengivenhed for Du et så verden igen
nem Du et som en verden, de sammen skulle gøre mere medmenneskelig, var
blevet afløst af Jeg-DeZ-forhold, hvor Jeg et fremmedgjort, nedgjorde næsten
til en ting. Tilsvarende var erfaringen blevet tingsliggjort, sagde Buber.4 Det
betød, at man kun som historiker kunne tale om forhold, der ikke vedrørte
det dybe og væsentlige i én selv, hvorfor neutraliteten eller med et finere ord
holdningskompleksiteten med mest vægt på den ydre verden blev gjort lig med
objektiviteten. Personlighedens særpræg svandt tilsvarende i strukturalismen,
hvor man i antropologien som i litteraturen og kunsten gik så vidt, at man med

2

3
4

Min skelnen mellem kultur og civilisation er præget af O. Spengler: Der Untergang des Abendlandes, Mün
chen I—II, 1922-23, og af organismetænkningen, men modsat den idealistiske og deterministiske Spengler
sammentænker jeg den med en dialektisk materialisme og en oplysnings-fremskridtstænkning, som begge
ligger Spengler fjernt. Modsat Spengler, der finder, at ingen kulturer ligner hinanden, og at hver kultur har
sit mål i sig selv, mens menneskeslægten således intet mål har, ser jeg med Hegel kampen for menneskets
højnelse og frihedens udfoldelse som dens mål. Jfr. nærmere min Mefistos mareridt. Guds forladte hus,
Gylling 1997 s. 26 ff, 398 ff.
Cit. hos I. Kertész: Kaddish fo r et ufødt barn, Roskilde 2002 s. 5, efter ung. udg. 1990.
M. Buber: Jeg og Du, Århus 1964, opr. udg. 1922.
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Roland Barthes lod forfatteren som aktiv medskabende og mulighed for at
gribende forvandlende ind i hans kultur afgå ved døden.5

Et spejlbillede a f os selv: M atisses par i Konversation?
Hvordan kommer vi så til at se ud, når civilisationen har bredt sig? Kunsten
viser det, så det gør mest indtryk. Kunsten er alle tiders dybeste historieskriver.
Uden historikeren derfor har kunstens billeder og symboler i sig, og han selv
fortæller i billeder, dvs. uden han agerer som
ikke bare kritisk fremmedgjort videnskabs
mand, men samtidig også som indlevende og
forstående kunstnerisk historieskriver, formår
historikeren ikke at ramme sindet, endsige
ændre bevidstheden hos læseren. Og hvor
god er han til det i dag?
Kan vi overhovedet se os selv i Michelan
gelos store, ædle, republikansk og mentalt
frihedsværnende David fra 1501-04 mere?
Han er skabt med et stort hoved eller bevidst
hed i forhold til kroppen eller følelserne. Det
udtrykker, at fornuften har været i stand til at
tæmme kroppens morderiske følelser til fordel
for de ædle følelser, der vises i hans krops
spændstige skønhed. I hånden sidder handle
kraften, og også den er skabt forholdsvis stor.
Det udtrykker, hvor uselvisk og modigt han
er rede til at handle til fordel for republikken
Firenze og dens frihedsidealer. Beslutsomhe
den vinder over den i ansigtet åbenbarede og
tæmmede frygt for Goliath, som symboliserer
Spanien, Frankrig, Pavedømmet og Medicierne, og som truer Firenze eksistens. Han står
Michelangelo: David. 1501-04. Mar- med stort selvværd, med en identitet, vundet
mor. 410 m høj uden basis. Accademia
jndre kamp 6
delle Belle Årti. Firenze.

5

6

De indbyrdes sammenhængende elementer i kulturen, institutioner, kunst, religion, klasseforhold, etc.
bestemte helt og holdent mentaliteten. Det fik R. Barthes til i Image-Music-Text, London 1977 s. 143 og
148 ligefrem at tale om »forfatterens død«, om at »det er sproget, der taler, ikke forfatteren«. Forfatteren
selv kunne ikke gøre oprør mod sin tid ved at skrive delvis utidssvarende, delvis med ord og symboler fra
en anden tids horisont.
Jfr. min analyse af David i Michelangelo. Skønhedens gru, Gylling 1992 s. 109-25.
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Ligner vi ikke snarere civilisationens moderne borgermand, der gang på gang
er blevet nedgjort i moderne kunst. Her er M atisse’s nøgterne og bidende bud
på forholdet mellem patriarken og hans hustru, i Konversation fra 1909-12. De
to kan kun konversere, ikke samtale, der er ingen samhu. Manden står iskold,
stiv i en stiv pyjamas, indbegrebet af mistillid, lukkethed, afvisende forbehold
over for hustruen. Han er derfor placeret uden forhold til naturen bag sig. Den
er væk, uden for vinduet, som han ikke engang formelt selv er i kontakt med.
Naturen skildres altid i kunsten antropomorft. Han har mistet sin egen natur og
naturlighed. Han er så stivnet som civilisationen selv.
Alligevel skal maleriet ikke bare ses i sit her og nu, men også i sit før og efter.
For hustruen er ikke helt udslukt. Hun har netop forsøgt at række sin hånd frem
mod manden, hun har endnu lidt fængslet natur i sig. Hun er anbragt med højre
arm langs de tremmer bag hendes arm, som adskiller hende fra naturen, der
ses gennem vinduet. Hun har en svag kontakt med denne natur. Men hun må
opgivende lade hånden falde. Mandens libido er flyttet op i den kalkulerende
forstand. Den har udraderet den fornuft, som man i kulturens tid anså som det
guddommelige redskab i mennesket, der skulle holde det dyrisk betændte i
følelserne nede. Han er blevet en profitgal, anseelsessyg hjernevrider. Noget

Henri Matisse: Konversation. 1909-12. Olie på lærred. 177 x 217 cm. Erimitagen. St. Petersborg.
Festklædt Chios-kore. Ca. 525. Marmor. 54,6 cm høj. Akropolis-museet. Athen.
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fællesskab kan derfor ikke opstå mellem dem. Hustruen og kærligheden er
blevet offer for patriarken, som Nora for Helmer. Hun ender med at blive så
stiv som han.7

Historien, der bliver lige så stiv og vilkårlig
- eller ligeså åben og sand som historikeren
Hvis både mænd og kvinder trods en kvindefrigørelse siden, der fra 1990’erne
har givet kvinderne det samme sorte Mefisto-tøj på, som manden fik i 1830’erne,
stadig for meget ligner M atisse’s par ved morgenens møde efter nattens ad
skillelse, og er der grund til at tro andet, vil vor historieskrivning blive lige så
lam som forholdet mellem de to. Selv Erslev måtte i pagt med den tidstypiske
mentalitet hos M atisse’s par i 1911-12 opgive det syntesearbejde, som han fra
omkring 1890 havde udført mellem rationel historieforskning og følelsespræget
kunstnerisk historieskrivning, i realiteten, fordi han mente, at denne, som han
skrev »ligger min evner fjernere«8, evner, han i høj grad havde betjent sig af,
men nu ikke mere turde og ville vedkende sig. Han foretog på den måde en
mental regression til den ensidige kalkulerende historieforskning, der havde
båret hans ungdoms produktion. Den passede også bedre, hvis man som de
fleste ikke kunne lade være at fortrænge den følelsesmæssige svimmelhed og
stivnen, som bredte sig i civilisationen før, under og efter første verdenskrig, og
som Henrik Pontoppidan rammende karakteriserede i De Dødes Rige.
Så meget er vist. Den historie, der produceres, bliver nøjagtig som histori
keren selv. Uden evne til fællesskab dér, hvor han selv lever, uden skabende
og favnende indsigt i sit eget nære liv, vil han hverken være i stand til eller få
lyst til at skildre de fællesskaber, der er vokset frem i form af kulturer, den
apollinsk-dionysiske fra omkring 800 til 400 f. Kr., den arabiske hulekultur
fra omkring 300 f. Kr., den kristne kultur i den romerske oplysningstid, og den
faustiske kultur fra omkring 1000 til 1800, nemlig når de regerende eller eliten
viste sig i stand til at herske med mådehold og skabe et mere eller mindre re
spektfuldt forhold til folket. Og han vil ikke være i stand til at forstå, hvorfor
disse kulturer gik under, nemlig når eliten lukkede sig om sig selv, undergravede

7
8

Jfr. min analyse af Konversation set i sammenhæng med Matisse's andre værker fra denne tid i Mefistos
Mareridt s. 217-27.
Kr. Erslev: Historieskrivning. Festskrift udg. a f Kjøbenhavns Universitet, 1911 s. 56. Jfr. min Ravn I-II,
Viborg 1980, hvor jeg plæderer fordet ufrugtbare i at adskille historieforskning fra historieskrivning, fornuft
fra følelse, uden jeg den gang var klar over, hvor typisk denne dualisme var for civilisationer, hvor man
altid udvikler dualisme og fjendskab mellem antonymer eller modsætningspar, så man dyrker den ene på
bekostning af den anden eller adskilt fra hinanden. Man har mistet den drift mod helhed og sammenhæng,
der gør, at man som i kulturer går ind for monisme i form af en frugtbar spænding mellem antonymerne.
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fællesskabet, afsnuppede sig fra folket og mere og mere betragtede det som
pøbel.9 Historikeren vil i så fald slet ikke kunne se, endsige anerkende, at der i
historien nogen sinde har eksisteret perioder i form af kulturer, hvor mennesker
kom bedre gennem livet end i andre.
Kan historikeren ikke åbne sig for hustruen og sine venner i lattermild om
sorg, så har han ikke den personlige eller subjektive Jeg-Piz-erfaring, der gør,
at han objektivt kan vurdere åbenhedens vilkår i historiens forløb. Man kan kun
objektivt vurdere, hvad man subjektivt har mærket på sin egen krop, hvad der
har gjort ondt, fordi man ikke selv handlede godt og nærværende nok. Uden
denne erfaring bliver éns vurderinger båret af tilfældigheden eller moden. Det
er katastrofalt. For kun med skildringen af åbenhedens vilkår lader det sig
gøre at finde den afgørende udvikling i historien, nærme sig objektiviteten så
at sige. Med Heidegger: det gælder om at fæstne sig ved alétheia, det arkaisk
græske ord for u-skjulthed, dvs. ved åbenheden eller det utilslørede, det, der
sætter fortielse og undertrykkelse til vægs. Åbenheden er, sagde han, selve
indbegrebet af sandheden.10
Som Oswald Spengler i Der Untergang des Abendlandes så Heidegger med
føje sin egen tids industrielle civilisation som magtsyg, næsten nihilistisk, i
færd med at lukke sig mere og mere til, og han måtte derfor gå tilbage i histo
rien, hvor han brugte de gamle grækere som forbillede. Det arkaiske samfund
var nemlig selv en kultur i vækst, som sådan under åbning, også politisk, og
grækerne kunne derfor dengang prise alétheia som afgørende for, at mennesker
kunne være, nemlig nærværende i form af, at de åbnede sig i kamp mod det
lukkede i sig selv og verden og således blev engagerede i andre mennesker og
i et fællesskab, hvor borgerne fik stigende indflydelse. Det betød selvsagt, at
det blev naturligt at forbinde den opdukkende forskning med ratio i centrum
med den kunstnerisk engagerede historieskrivning, hvad Herodot er et smukt
eksempel på.
Det var netop den gode kunsts væsen, at den forstod at lade det værende, om
nu en arkaisk skulptur som den fortryllende Chios-kore eller et par Bondesko
af van Gogh, træde frem »i sin værens u-skjulthed«.11 Chios-koren fra omkring
520 kommer gående med sin græske ungdoms friske forår i sig, med sin kulturs
sødmefyldte begyndelsessmil, i opgør med sin belastende civilisatorisk ægypti
ske og fønikiske stivhed, der stadig sætter sig som frontalitet og abstrakte træk
i hende. Men hun er i færd med at åbne sig, og intet er smukkere end et ungt

9

Dette har jeg nærmere redegjort for i netop færdiggjort værk, Det oprejste menneske I-III, der er en kunstens
eksistentielle socialhistorie fra huleboerne til i dag.
10 M. Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerks, opr. 1935, udg. i Frankfurt am Main 1950; da. udg. Kunst
værkets oprindelse 2003 s. 14 ft'.
11 Heidegger bruger van Goghs værk som eksempel i Kunstværkets oprindelse, s. 42, jfr. s. 38 ft'.
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menneske i færd med at trække
sin lukkethed af sig og lade en
lys poesi få ordet.12 Skal hun
skildres som symbol på sin tid,
må historikeren fungere som
både forsker og kunstner; som
forsker forske i, hvad der i hen
des samfund, materielt og ånde
ligt, stadig baster menneskene;
som kunstner have øje for, hvad
der i samfundet bidrager til deres
mentale og organiske vækst.
Kunsten har dog selvsagt som
historien haft det svært, når kul
turerne og samfundene lukkede
sig til og blev til civilisationer,
og menneskene mere og mere fik
deres stivnen ind i kroppen, som
i hellenism en fra 300-tallet f.
Kr., i den mørke middelalder fra
omkring 300 til omkring 1000,
i vesten fra og med 1800-tallet. Nietzsche var mere end no
gen opmærksom på, hvor lam
og åndløs hans tids historie var
blevet. Han vidste, at historike
ren kun fattede den store ånd i
fortiden, hvis ånden lå på lur i
ham selv, hvis den med Heideg
ger trængte sig på som åbenhe
dens mulighed i ham, og vel at
mærke kun, hvis han midt i en
Festklædt Chios-kore. Ca. 525. Marmor. 54,6 cm høj.
tid,
der lukkede sig til, og hvor en
Akropolis-museet. Athen
schopenhauersk livspessimisme
bredte sig, anspændte sine æd
leste kræfter.13

12 Jeg har indgående behandlet Chios-koren i Det oprejste menneske. Jfr. også om korerne og den arkaiske
kunst A. Hauser: Litteraturens og kunstens socialhistorie, I. Kbh.1979 s. 99-121.
13 Jfr. Fr. Nietzsche: Historiens nytte, Kbh.1962 s. 57-64. Nærmere om udviklingen i Nietzsches kunsthi
storiske eksistenssyn i J. Young: Nietzsche’s philosophy ofart, Cambridge 1993.
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Historikerens udgangspunkt bør derfor altid være, hvad han i sit eget liv ser
som uomgængeligt, hvad han finder gribende, fordi han selv greb til, uudholde
ligt, fordi han svigtede. Ud fra det må han se hele den historiske udvikling. Er
historikeren gået i stå, kan han da heldigvis undersøge og dømme om umådeligt
mange ting og problemer, og det gør han så, tilmed uden det koster den mindste
selvovervindelse eller opofrelse, en holdning Nietzsche inderligt foragtede, og
uden det får konsekvenser for hans egen eksistens, hvad det endelig ikke må.
Det gør han derfor ofte en dyd ud af. Det må ikke blive »for flyvsk«, som jeg
engang ofte blev belært om.
Det vil sige, at alt det, der bringer nerve i historiesynet, skal fjernes, alt det,
der får skildringen til at flyve: al overstadighed, al oprørsk utilpashed, al længsel
efter noget stort, favnende og erotisk, alt ,det dionysiske i mennesket, alt det
ekstatisk berusende i fællesskabet, når man går i ét med det. Hvem kan også det
i dag, andet end som pøbel på en urolig og aggressivt emmende fodboldarena,
selve det symbolske minibillede på vor verden, hvor al frustration og stivnen
kommer i vulkansk udbrud, og hvor hjemmeholdet hysterisk i en evig messen:
»Vi er nummer et«, udsættes for pøbiens egen låste, selvfortvivlet traumatiske
og brovtende selvforherligelse, men kun hvis holdet vinder, mens modstanderen
systematisk nedrakkes og latterliggøres: »Horsens er et tegneseriehold«, hvad
det dog også, skal det retfærdigvis indrømmes, har haft en vis lighed med den
sidste tid.

Det hellige under forvandling
som midte i menneskeslægtens historie
Historikeren har i det 20. århundrede længe været tilbøjelig til i sin indhegnede
have at dyrke en hvilken som helst ufarlig synsvinkel i et længe leve mangfol
digheden - og tilfældigheden. Hvem kan ikke føle sig som offer for tilfældig
heden, hvis man ikke selv kan se nogen mening og savner al hjertelighed, og
man derfor ikke selv har nogen skæbne. Kun den skæbnebestemte behersker
tilfældet, og kun i kulturen finder mennesket sig bundet af den skæbne med de
ritualer og symboler, som fællesskabet her udgør. Uden skæbnen må historien
som i civilisationen fremtræde som en række tilfældigheder, der indordnes i en
omfattende kausalitet. I nihilistiske tider, hvor kun de færreste har engagement
nok til at skabe et fælles rum, mere meningsfyldt end fodboldarenaen, et rum,
i hvilket vi kan udvikle os i en stadig mere omfattende objektiv højnende vir
kelighed, benægtes objektiviteten og helheden efterhånden ligesom kulturernes
eksistens. Folk, der tror på dem, kaldes kulturalister, og de får at vide, at de
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skaber historien om til Disneyland eller dyrker det totalitære.141 stedet vinder
relativismen og subjektivismen indpas som kedsommelighedens overfladiske
civilisationsfænomener.
»Alle nedgangs- og opløsningstider i historien er subjektive af karakter,
alle opgangsperioder har en objektiv retning«, fandt Goethe allerede i 1826
med føje. Han så en forstilt eller opgivende og stivnende inderlighedsdyr
kelse brede sig: »Hele vor egen tid er i tilbagegang, altså subjektiv. Det
ser man ikke blot i poesien, men også i maleriet og meget andet. Enhver
dygtig bestræbelse derimod vender sig ud fra det indre mod verden, hvad
man ser i alle store perioder, hvor der virkelig er stræben og fremskridt,
og som alle har været af objektiv natur«.15

Med alétheia i Heideggers forstand som sandheden kan det centrale i vor egen
og i menneskeslægtens udvikling, hvis man ønsker en sådan, ikke være andet
end årvågenheden over for det, der åbner for nærvær, omsorg, fællesskab, og
det, der nedbryder og lukker for nærværet. At satse opmærksomt på at undersøge
netop det gør med andre ord ikke historien subjektiv, men sand og får os til at
nærme os objektiviteten. Alt andet er udenværker i menneskets og historiens
udvikling. Mennesker, samfund eller kulturer er altid blevet til, når åbenheden
indfandt sig, og de er altid gået til i civilisation, når lukketheden, magtmisbruget
og forstillelsen vandt overmagten.
Overhovedet at kunne tale om objektivitet forudsætter med andre ord, at man
som historiker og menneske kan se det centrale, midten i sit eget liv, hvordan ellers
se en forpligtende midte eller en axis mundi, en verdensakse i menneskeslægtens
forløb. Axis mundi-bQgrçbet bruges traditionelt religiøst, som helligt,'6 og for så
vidt med føje, som al dybere religions inderste væsen er omsorg i aktivt nærvær.
A f evnen til koncentration om denne midte afhænger det, hvorvidt det enkelte
menneske evner at vokse, blive til, åbne sig, og om menneskene i hver periode
kan højnes til gavn for fællesskabet og på langt sigt for hele menneskeslægten.
Det er lykkedes mere eller mindre i kulturerne, men ikke i civilisationerne. Her
går kunst, historie og kultur efterhånden til i værdiudhuling med derfor særligt
14 Jfr. Jens-Martin Eriksen og Fr. Stjernfeldt : Adskillelsens politik. Multikulturalisme - ideologi og virkelighed,
Gylling 2008. Forfatterne betragter disse illusoriske kulturer som lukkede, det vil sige upåvirkelige udefra,
hvad de dog ikke er i deres vækst, kun i deres undergang i den følgende civilisation. De forstår ikke, at
kulturer er organiske helheder i forvandling, dvs. at de ikke er stivnede, lukkede og totalitære.
15 J.P. Eckermann: Gespräche mit Goethe, I, u. år s. 176 f. Kunsten mister eksistentielt indhold, når kunstne-ren
»er en subjektiv natur og snart har udtomt sin smule indre, så han til sidst går til grunde i mani«. Så tørrer
han ud i evige gentagelser, og man kan derfor »ikke ... kalde ham kunstner«, som Goethe sagde s. st. Da
det er sket i stigende grad siden Goethe, er det ikke så sært, at også den kunstneriske historieskrivning har
mistet grebet i historikerne.
16 Jfr. Mircea Eliade: Det hellige og det profane, Oslo 1969 s. 22-29.
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heftige, men inderligt ligegyldige skænderier som i den nuværende kul
turkamp om, hvem der står for de rigtige udhulede værdier.
Det hellige kan kun eksistere, hvis vi lever med en horisont om os, inden
for en omkreds. I den er en midte, der må rumme noget helligt, som vi kan
samles om, måske et verdenstræ, der som axis mundi bliver uundværligt
for os. Det fordrer, at træet gror, som vi selv gør, hvis vi er i live. Det
kræver, at vor tilværelses antonymer eller modsætninger17mødes i vor egen
sjæls midte og tager livtag, liv med død, fornuft med forstand, gud med
fanden, historieforskning med historieskrivning, kritisk fremmedgørelse
med empatisk identifikation. Mødes de ikke, fordi vi vælger den ene side,
falder vi i en dyb neutralitets uforpligtende søvn, og så dør sjælen.18Vi kan
som organismer kun elske og gøre det helligt, der vokser. Derfor holder vi
særligt af vore børn, når de pludselig kan forstå og gøre noget nyt. Det er
en arv fra fortiden, som vi heldigvis ikke helt har glemt. Mor med barn,
set i lys af symbolet Maria med Jesusbarnet, blev allerede fra romansk
tid i den humanistiske faustiske kultur et hovedsymbol og blev anbragt
formelt i billedernes midte, sådan som mådeholdets og fornuftens Apollon
i symbiose med det rusende fællesskabs Dionysos blev selve livsnerven
i klassiske græske kultur.19
De historiske perioder forstås i deres væsen og egenart bedst ud fra
deres afgørende symboler, ikke kun ud fra årsags-virkningssætningen.
Den får alle perioder til at ligne hinanden i deres blotte eneafhængighed
af produktionsforholdene foruden af en magt-, sex- og miljøbastet men
nesketype, som bevidstløst projiceres tilbage i historien fra vor egen
tid. Symbolerne er i kulturens væksttid levende, men mister kraft i dens
alderdom for i løbet af den efterfølgende civilisation at visne bort. Mor
med barn afløses af et klamt og lamt symbol: den barnagtige voksne, den
overfladiske tegneserieidiot, kun optaget af sig selv.

Analyse a f et livskraftigt symbol: Rafaels Sixtinske madonna
Rafaels Sixtinske Madonna fra ca. 1512-13 er et højdepunkt i den fausti
ske kultur. At paven var kunstbestilleren, hindrede ikke Rafael i at skabe

17 Jfr. om disse antonymer, der strukturer vor tilværelse og ikke tåler, at vi holder dem adskilt, bl.a.
Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind, Chicago, 1966.
18 Jfr. den for min egen filosofi afgørende udtalelse af Goethe til Eckermann: »Guddommen er aktiv i
det levende, ikke i det døde; den er i det, der bliver til og forvandler sig, ikke i det stivnede. Derfor
beskæftiger fornuften sig i sin tendens mod det guddommelige sig kun med det tilblivende, levende,
forstanden kun med det tilblevne, stivnede, for at den kan udnytte det«; Gespräche mit Goethe I,
s. 332; jfr. min Mefistos mareridt, s. 398 ff.
19 Jfr. Fr. Nietzsche: Tragediens fødsel, Kbh 1996.
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Rafael: Den Sixtinske Ma
donna. Ca. 1512-13. Olie
på lærred. 256 x 196 cm.
Gemäldemalerei Alte Mei
ster. Dresden.

en storslået advarsel mod det indledte forfald, også i kirken, hvor Julius II i
ledtog med det fine gejstlige og verdslige oligarki i Rom var mere optaget af en
krigerisk ekspansiv magtpolitik end af at pleje pavedømmets åndelige mission.
Rafael fandt det rystende, hvor udmattet det guddommelige og hvor kraftesløst
det menneskelige var ved at blive. Kulturen var kommet i krise. Han hadede
disse fine gudsforladte oligarker, der mere og mere bildte sig ind, at de hver især
bare ved egen skruppelløs indsats kunne blive gud på jorden, Deus in terris,
beherske tilfældet og skabe deres egen bedrageriske orden.
Det var ubærligt for Rafael, og for at bære det ubærlige insisterede han på, at
renæssancens oprindelige tro på det ophøjede og evige i mennesket, på fællesskab
og enhed, ikke måtte sættes overstyr, ikke forstenes i en skinvirkelighedens usle
kratskov, hvor ingen kroner mere ragede op. Derfor lod han en sand kristendom
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fra sin erindring fylde sig: Maria, der kom som en menneskelighedens jordnære
dronning fra himmeldybet med Jesusbarnet. Hun blev med pave Sixtus IV og
den hellige Barbara ved sine fødder indsat i en trekant, der symboliserede det
guddommeliges evige krav til mennesket om at være medskaber på en harmonisk
helhed i en vel at mærke tilkæmpet harmoni, hvor sandheden skulle kæmpe
med usandheden. Bag de delte forhæng i vinduet står den skjulte fine beskuer
- som medspiller. Sammen med de fire synlige deltagere er han sat ind i en
perspektivisk cirkel, der symboliserer, at han selv såvel som Sixtus og Barbara
bør stræbe efter fuldkommenhed, vel vidende at han er et menneske.
Maria med barnet er skabt i et drømmesyn, som beskueren med ét befinder
sig midt i. Uden drømmen bliver ingen kunst og historieskrivning levende. Med
legemlig og åndelig tyngde går hun fremad i luften på en sky, lige frem imod
ham, på bare fødder. Hun omslutter barnet med en guddommelig traditions
handlekraft. Trods sin fagre, stærke krop nærmest svæver hun, som et manende
syn i et brus aflysende omsorg for sønnen. For hun bærer på en kaldelse, bar
net selv. Men hun er mærket af sin erfaring. Som budbringer fra en jordnær
Gud bringer hun også bud fra en tåget og kaotisk verden, der skjuler knugede
børnehoveder i baggrunden. Derfor maner hun til omsorg og ser eftertænksomt
indad, mens drengen ser ud på verden. Ellers er hans øjne som hendes. Hun har
allerede givet drengen bevidsthed om, hvor galt det står til. Hun holder fast om
ham, men så han kan ånde frit. Drengen ved allerede, hvad livet bør gå ud på.
Han sidder totalt afslappet med højre ben over kors. Men samtidig ser han dybt
betænkelig og gennemborende lige ind i den fine beskuer dér bag vinduet i hans
palads. Så han må have haft svært ved ikke at vånde sig, hvis han ikke allerede
har levet i radikal ligegyldighed overfor andres skæbner og lidelser.
Skønt Rafael selv blev opdraget ubevidst om livets ondskab, er han blevet
klar over, at børn skal og bør man ikke skjule noget for. Selv den barskeste
sandhed kan de tåle. Den kan tilmed give dem slagkraft, få dem til at bekæmpe
ondskaben, hvis de opnår en mors støtte, og den ikke er omklamrende. Rafaels
Maria er skabt som et utroligt livsnært ideal for den moderne borgermor med
sin alvorlige, bekymrede og målbevidste appel, der da også har talt til men
nesker i kunstnerens samtid og lige siden. Få malerier er gengivet så ofte i stik
og tryk op gennem tiden.
Maria har fået ansigtstræk som Rafaels egen elskede Fornarina. Så lige med
ét kan man ikke undgå i vinduet at erstatte den fine borger med Rafael selv, der
glæder sig til at bade sine øjne i hendes, når de lyser op over for ham. Og det
går op for én, at den Sixtinske Madonna jo viser en elskets hjemkomst, og at
det er den, der elsker, der kommer. Det er den jordiske kærlighed, der her for
Rafael er gået i ét med den guddommelige kærlighed, og dét fordi Maria i hans
Fornarinas skikkelse er blevet så henrivende og brusende nærværende. Det er
udødelighedens hjemkomst, den hjemkomst til verden, der overvinder døden. Så
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hvad kan Rafaels budskab via hans elskedes i Maria opgående skikkelse være
andet end at fortælle den nødstedte beskuer, at han ikke mere behøver at være
ensom, angst og hjemløs bag sin selvopstyltning i sit eget hjem, hvis bare han
åbner sit vindues øjne for det guddommeliges hjemkomst. Så vil det gå op for
ham, at drømmen kan blive et billede på hans egen uvirkeligheds forvandling
til virkelighed.
Så vil beskueren befriet sige: Din hjemkomst, Maria, skal blive den skjulte
løgns og al fortielses åbenbaring. Din hjemkomst, Maria, skal blive min op
vågnen og genopstandelse. Jeg vil ikke længere begrave mit ansigt i mørke,
være en udstødt, så ingen nat omfavner mig. Mine børn skal ikke længere
blive tabere for de voksnes og mit eget skinliv. Din hjemkomst, Maria, skal
blive, hvad du fordrer, en hjemkomst for barnet, om sluttet af barnet, barnet
i mig selv, så alt bliver til musik for det, så alt bliver så udødeligt som dit
eget barn, så din hjemkomst bliver min egen hjemkomst, og så du som min
genopdukkende viden om det forgangne, som du kommer fra, fylder os - ja,
jeg siger ikke mere mig, men os - fylder os med en musik, der løfter os til
din egen større tilværelse, så vi omfavnet af det, der er større end os, selv
omfavner dette større, finder alt det fremmede i os, alt det, der er større end
os, så vi indvæves i din udødelighed og i os selv, og så vi ikke længere skal
grue for tilfældet, for Fatum, ikke se vort liv gå i stumper og stykker, fordi vi
med din hjemkomst har ladt den tomme vækst bag os, og vi ikke mere kan
holde ud ikke at trykke nogen ind til vort hjerte.
Men hvor mange ville tænke sådan? Hvor mange i dag? Maria har været svær
at modtage for et oligarki, der i løbet af høj renæssancen stivnede i en selvfor
herligelse uden lige. Hun er ganske vist smukt, men også enkelt klædt, med
en jævn kvindes dragt og frisure, og hun repræsenterer tydeligt nok det folk,
som oligarkiet så ned på. Og bedre blev det ikke af, at Rafael ikke skånede sin
samtids store, hvad i hvert fald eftertiden næsten ikke har lagt mærke til. Man
ser i tillukketheden kun, hvad man ønsker at se: Rafael som æstetikeren, med
de smukke farver, fuldendte former, Rafael så neutral som én selv.20 Men lukker
20 Det gælder således den fremtrædende kunsthistoriker Heinrich Wölfflin i Die klassische Kunst, 1890, ny
udg. Basel 1983 s. 155-58. Han anskuer kunsten uden den sociologiske virkelighed og ender derfor i en
æste-tisering, der altid kun af virkeligheden har haft øje for magten ovenfra. Maria betragtes således bare
som en bærer af Gud som barn på armen. Han bliver båret, ikke fordi han ikke kan gå, men som en prins.
Hans krop gårover menneskeligt mål, fortsætter Wölfflin, og hans måde at ligge på har noget heroisk, altså
magtfyldt over sig. Wölfflins grundsyn gør det umuligt for ham at se Rafaels delvist folkelige opgør mod
det tyranniske pavevælde i form af Maria og Jesus. Han forstår ikke, at kunstneren hæver dem op og gør
dem til centrum i kraft af deres gribende, så at sige guddommelige medmenneskelighed, ikke på grund af
selve deres magt ovenfra, og det udelukker ham fra at se, at Maria tydeligt tager vare på Jesus som sit barn
og ikke bærer ham som nogen Gud og fyrste. 1 et så ideologisk-skematisk kunstsyn ser man kun, hvad
ideologien tillader. Wölfflin kan derfor heller ikke fa øje på den subjektivisme, der sniger sig ind i Rafaels
kunst, nemlig som begyndende manierisme. Den bevægelse fik man dog også først øje for i kunsthistorien
i 1920’erne, da dens efterfølger, surrealismen, opstod.
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man alligevel vinduet op, opdager man St. Sixtus IV i Julius Ils skikkelse, og
hvilken Julius. Med venstre hånd på brystet ser han knælende, eftertænksomt
og ærbødigt op på denne folkets Maria, mens han spørgende peger hen på den
fine beskuer: »er det virkelig ham, du vil have, at jeg skal omvende til et bedre
liv?« Han viser en underdanig ydmyghed, en evangelisk åbenhed over for den
gru, som Maria og Jesus har oplevet. Og den kunne Julius II slet ikke leve op
til. Når han tålte billedet, kan det kun have været, fordi magtsygen ikke var
enerådende i ham.
Billedet er ubestrideligt et kritisk pave- eller fyrstespejl, der gør op med paven
i rollen som jordens almagtshigende og patriarkalske, men i virkeligheden helt
utilstrækkelige øverste Deus in terris. Machiavelli ville have rystet på hovedet
af dette fyrstespejl: ydmyghed var da godt nok, men man måtte vide, at den
altid var forstilt. Hvad Julius næppe havde tænkt over, var, at det måske netop
var den manglende oprigtighed i ydmygheden, som havde uddybet den mentale
kløft mellem rig og fattig, mellem høj gejstlighed og lægfolk, og som nu og
endnu mere under hans efterfølger Leo X vakte en sådan folkelig murren og
vrede ikke bare i Rom, men i hele den vestlige verden, at den ikke blot ødelagde
kirkens anseelse, men også truede dens magt og enhed.
Sixtus IV er den, der skal udfylde den nedre venstre vinkel i den harmoniske
trekant, og han lever op til harmonien, men den bryder sammen i den anden
højre vinkel, både æstetisk og etisk. Her er også den hellige Barbara skabt som et
spejl, nemlig for det fine oligarki, et spejl til pinagtig genkendende selvbeskuen.
Hun vises nemlig helt anderledes problematisk, end hun var i virkeligheden.
I stedet for en ydmyg asketisk kvinde ses en selvbevidst og overdådig klædt
kvinde med modemæssigt, kunstfærdigt opsat hår og et åbent erotisk halsparti,
borgerskabskvinden selv. Og det provokerende er: hun behøver hverken Ma
donna eller barn - endsige Gud. Derfor vender hun ansigtet væk fra Maria i en
fornemt afvisende selvdyrkelse, mens hun på knæ og med kroppen åben hen
mod Madonna foregiver at dyrke hende. Med sin falske ærefrygt bliver hun er
en uhellig, utroværdig St. Barbara, mentalt uligevægtig, med hoved og krop, be
vidsthed og følelse i hver sin retning, som sådan et stød i hjertet på borgerkvinden
som beskuer, hvis det stadig banker. Hovedet, der vrider sig væk kroppen, er et
uro-element, der snart almindelig blev brugt i den nye italienske manieristiske
kunsts opgør med forstillelsen. Det bryder den højklassisistiske kunsts æstetiske
harmoni. Rafael viser til overflod, at det ikke bare drejer sig om æstetik. Han
gør tilmed underfundigt opmærksom på Marias egen skepsis overfor den falske
Barbara. Han lader Marias små daimoner med vinger nederst i vindueskanten
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kikke dybt skeptiske op på hende.21 Der er stivnen til stede i al kultur, ikke alle
klasser er progressive, men kulturen er karakteriseret ved, at den som Rafael og
andre progressive kræfter kan afsløre og holde det stivnede stangen.

Horisontsammensmeltningen i lys a f Leonardos Bebudelse
og opgøret med dualismen og de falske fordomme
Også som stivnede organismer i civilisationen tror vi på det hellige, men ikke i
form af det, der forvandler sig og bryder ind i livet som Rafaels Madonna, kun
i form af det/rerfhellige, det, som vi lader i fred og dyrker som uforanderligt,
det, som derfor selv er holdt op med at gro, som guddommen selv er holdt op
med det, og som derfor også lader os i fred, bare vi parerer ordre, som Allah
eller for den sags skyld Kristus i dag. Disse ordrer er lette at opfylde, fordi de
intet mentalt kræver af os. Stivnede ritualer som i Islam og hos os desuden neu
trale, ufarlige prædikener har i dag ikke uden grund tømt kirkerne for de mange
mennesker, der trods forbrugerismens overfladiske tidsånd bærer på en mere
eller mindre bevidst længsel efter mening, på en drøm om hjertelighed. For at
vokse må horisonten imidlertid flytte sig, udvide sig både for det hellige og for
mennesket, som i Rafaels Sixtinske Madonna, hvor hans egen tids horisont er
smeltet sammen den evangeliske kristne kulturs krav om handling. Livet føles
helligt, når man vokser og ser det vokse. Det gælder derfor om at fæstne sig ved
enkeltmenneskets »dannelse som menneske«, om dets »højnelse til humanitet«,
som teologen Herder sagde.22 Det lyder desværre gammeldags. Mennesket
opfattes ikke mere som en organisme, kun som et led i en samfundsfunktion.

21 Modsat Wölfflin øjner L. Venturi i Maleri og malere, Kbh. 1964 s. 51-55 trods sin tilsvarende dyrkelse af
kunsten som æstetik noget socialt i den Sixtinske Madonna. Han kan se, at madonna tilhører folkets brede
lag og ikke aristokratiet, at »Barbaras udtryk er alt for sødt og selvoptaget«, og at hun »har alt for høje
tanker om sig selv«. Men han spørger ikke hvorfor. Det interesserer ham ikke, fortællingen er for ham »ikke
særlig interessant«, så han kan ikke forestille sig, at det og den interesserer kunstneren. Nej, Rafael barbare
lavet en madonna, der »intet andet menneskeligt eller guddommeligt udtrykker, end at hun tjener gud«,
der imidlertid desværre bare er »et smukt og kraftigt barn med et halvt bekymret, halvt kækt udseende«.
Fortæl-1 ingen i billedet er således for Venturi ikke blot underordnet, den er også blevet »plat for fromme
mennesker, der venter udtryk for ægte religiøs eller moralsk følelse« (!) Marias udspring fra folkets brede
lag har Rafael dog heldigvis for Venturi sørget for at neutralisere ved at fremhæve hendes ideale snarere
end naturlige skønhed, så hendes »fornemhed« (sic) bliver »hævet over klassedeling«. Kun den, der derfor
som Rafael selv ser billedet som udtryk for skønhed for dens egen skyld, vil blive rigt belønnet. Barbara
er den eneste anstødssten. Hendes skønhed virker ikke levende, fordi hun er for optaget af sig selv. At
hun skulle illustrere en kritik af en udbredt aristokratisk type ligger med Venturis skønhedsfiksering uden
for hans rækkevidde og interesse. Barbara skulle bare basta være lavet, så idealform og virkelighed også
i hende var gået op i en højere enhed. At Rafael netop ønskede at bryde den, fatter han ikke. De mange
kunsthistorikere af Venturis æstetiserende observans har på den måde haft umuligt ved at trænge dybere
ind i kunsthistoriens værker. De har sat en bevidst eller ubevidst dyd i ikke at gøre det.
22 Jfr. J. G. Herders Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit fra 1774, da. udg.
Viborg 2002, der i høj grad har været en inspiration for mit historiesyn.
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Den historisk bevidste dannelse fordrer stor indsats og viden. Den opstår ved,
at vi går ud fra vor egne fordomme og vor egen tids horisont og så overskrider
den. Ikke mindst i selvtilstrækkelige civilisationer kræver det horisontsammensmeltninger med fortidens kulturer, som disse uden videre selv foretager, den
faustiske kultur således med antikken og den kristne kultur. Vore oprindelige
for-domme, egentlig domme før tiden er inde, intuitivt udslyngede domme, ba
seret på for ringe viden, kan vise sig sande eller falske, hvad vi afgør med vor
fornuft efter nærmere undersøgelse. Fornuften er dog ikke sin egen herre, men
altid afhængig af det miljø og den horisont, som den virker i. Uanset det kan vi
ikke undvære disse fordomme. Uden dem kan vi ikke afsige domme, uden nok
så indskrænkede normer kan vi ikke formulere nye og mere omfattende, men
stadig ikke - fordomsfrie. For uden erkendte fordomme, dvs. uden horisont, må
vi handle og skrive ud fra det horisontløse, det vil sige ud fra grænseløsheden
eller kaos. Det gør vore vurderinger vilkårlige, og de får et afgørende præg af
den til enhver tid gældende snævre modelunes og autoritets mere eller mindre
tyranniske og politisk korrekte fordomme. Så bliver vi virkelig præget a f falske
fordomme, som vi benhårdt holder os til: »Mennesket har ingen kerne«; »kun
forførelsen eksisterer, ikke kærligheden«; »der er ingen objektiv virkelighed«,
»al helhed er totalitær« etc. Uden horisont forsvinder kernen, al trang til helhed,
der forvandles, al omsorg i os: virkeligheden bliver uvirkelig.
Men vi kan ikke nøjes med vor egen horisont. For at bevare og udvikle kernen,
for at noget skal gro ud fra den, må vi overskride vor horisont for at tilegne
os det fremmede. Her er modellen hjemme-ude-hjem velegnet. Vi forlader det
velkendte, der altid er det for snævert kendte, den for lukkede horisont. Denne
har siden oplysningstiden oftest lukket af for det guddommelige eller metafysi
ske, der dualistisk placeres i en helt anden og derfor totalt lam og ufarlig sfære,
ligesom det mere end noget har bidraget til at Qerne tanken om mennesket som
forpligtet på en højnelse af menneskeslægten fra historikerens bord og dermed
på at vise, hvornår det er sket. Det samme har den stigende adskillelse af viden
skab fra en eksistentiel kunst, der anses for suspekt, afstedkommet.23 Tager vi
imidlertid ud og bliver derude, hvor vi har svært ved at bunde, vender vi berigede
hjem, med en anden tids eller et andet samtidigt samfunds horisont i sindet,
23 Antonymerne gud-menneske, himmel-jord, tro-viden, kunst-videnskab adskilles dualistisk: »kunst og tro
har ikke noget at gøre med min virksomhed som historiker og med mit historiesyn«. Jeg har ofte diskuteret
det og det tilsvarende forhold mellem historieforskning og historieskrivning med Steen Busck, men her
er et område, hvor vi ikke har kunnet blive enige. Steen har som historiker foretrukket at arbejde med det
metodiske og med forskning, mens han har udfoldet sine ubestridelige kunstneriske evner i forbindelse
med amatørteater. En af de mest fremragende modernistiske forfattere, Hermann Broch, har i Vergils død
fra 1945, da. udg. Gylling 2006, indgående og overbevisende argumenteret for at knytte det menneskelige
og guddommelige tæt sammen med jorden som omdrejningspunkt, idet civilisationsperioder, hvor det ikke
sker, som Romerriget under Augustus og Vergil, ligesom i vor egen tid, har faet karakter af ventetider, hvor
skaberevnen ikke kan udfoldes.
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med nye medmenneskelige perspektiver for vort indbyrdes liv. Det gælder også
synet på et fortidigt kunstværks mening og eksistentielle indhold. Det overgår
ikke bare ind imellem, men altid sin skabers forståelse, uanset hvor bevidst og
fremragende han er. Allerede en samtids forståelse af det kan derfor blive ikke
bare reproduktiv, men produktiv, nemlig hvis den rækker ud over kunstnerens.
Skabe eller forvandle kan man kun sammen med et Du, aldrig alene, man kan
ikke avle børn alene. Skaberevnen indfinder sig kun, hvis man sætter sit eget
liv og standpunkt på spil og ikke gør det fredhelligt: jeg ved i forvejen, hvor jeg
står - eller jeg ved bedre. Det er dummere end dumt, hvis man måler sig med
giganter som Rafael, Leonardo eller Michelangelo.24 Og afgørende: så opgiver
man kravet om at finde en sandhed i overleveringen, som også er gyldig og
forståelig for én selv og éns egen tid. At finde den slags horisontoverskridende
sandheder er nødvendig for, at en historieskrivning får eksistentiel værdi.
Det gælder med andre ord om at lede efter det fremmede, som er fremmed
ikke bare for én selv, men også for kunstneren. Det sker ved at sigte mod den
indholdsmæssige sandhed i værket. Forsøger man således at fatte det følelses
mæssige indhold i forholdet mellem Gabriel og Maria i Leonardos Bebudelsen
fra ca. 1472-73, må man ikke nøjes med at opfatte værket som et blot og bart
livsudtryk fra renæssancen, hvor han forvandler den religiøse bebudelse til en
ung mands frieri til en ung borgerskabskvinde. Man må i værket lede efter et
sandhedskrav, som også rammer den forstående historieskriver og hans læsere.
Det er vores liv, som det handler om at forvandle, give kraft og sætte i perspektiv.
Det drejer sig derfor om at komme i en sand samtale med Leonardo og hans
værk, så man sammen med ham og værket stræber efter en indbyrdes forståelse
om, hvad der er på spil mellem de to personer i værket. Kun så bliver forståelsen
med Heidegger et »eksistentiale«. Og tiden mellem renæssancen og os bliver
ikke en afstandskabende afgrund, svær at forcere, men en bærende bro for det
begivenheds- og mentalitetsforløb bagud til den renæssance, som vi i nutiden
har rod i. Så opstår der i heldigste fald en slags horisont-sammensmeltning,
nemlig hvis ikke bare kunstneren og hans værk, men også den senere fortolker
er åben nok.
Det betyder ikke, at de to horisonter bliver identiske, som Heideggers elev,
Hans-Georg Gadamer, har påpeget i hermeneutikkens hovedværk, Wahrheit
und Methode fra I960.25 Det er umuligt at forlade sin egen horisonts verden og

24 Et skræmmende eksempel blandt mange er netop L. Venturi, som det vises i note 21. Han har en slags inte
resse for det eksistentielle, men far det aldrig udfoldet. Han hænger alt for fast i sin egen tids æstetiserende
kunstfordomme og bliver irriteret, hvis fortidens kunstnere ikke opfylder dem. Så bliver de som Rafael
korrekset.
25 11.-G. Gadamers opfattelse af fordommen, forståelsen og horisontsammensmeltningen præger i høj grad
min egen, jfr. værkets da. udg., Sandhed og metode, Viborg 2004 s.253-92, om horisontsammensmeltning
specifikt s. 291 f og 375 f.
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leve sig totalt ind i en anden. I kraft af horisont-sammensmeltningen anskuer
man snarest fortid og nutid med to par øjne. Man fæstner sig både ved det, der
minder om éns egen tid, og ved det, der er fremmed for den. Hvis man som i dag
har fået indoktrineret, ellers man synes at have oplevet, at kærligheden er blevet
til forførelse, som postmodernisten Baudrillard fandt, opdager man måske, at
det ikke altid op gennem tiden eller slet ikke nødvendigvis er tilfældet, heller
ikke i dag. Hvis man ud fra sin egen tids fordom i starten opfatter Leonardos
højst jordiske engel i Bebudelsen som en forfører over for Maria, så må man,
hvis man er i stand til at åbne sig for værket, opgive tanken, når man med ét
opdager Gabriels oprigtighed og i øvrigt medtænker, at Leonardo bevidst har
sammenlignet ‘englens’ eller hans eget frieri med Guds engels hellige bebudelse
til Jomfruen. Så kan man blive helt lettet. Kærligheden bærer trods alt det sande
i sig. Livet er alligevel lyst. Forførelsen er ikke sandhed, endsige sandhede/7.
Og man kan ikke undgå at overveje, om den ikke snarest som falsk fordom
netop udtrykker det usande livs dominans i dagens postmoderne civilisation.
Horisontsammensmeltninger giver således synergi - og energi. Mennesker fra

Leonardo da Vinci: Bebudelsen. Ca. 1472- 73. Træpanel. 104 x 217 em. Galeria degli Uffizi.
Firenze.

de to horisonter bliver venner og virker sammen. Ved den gensidige inspiration
vokser skaberkraften, og både fortidens og nutidens horisont sprænges. Der
opstår så at sige af mødet, spændingen og diskussionen mellem menneskene
i de to horisonter starten på en tredje, en livsfornyelse, en ny sandhed i form
af en ny udfordring, således ud fra Leonardos Bebudelsen', hvordan sprænger
vi den magt, som forførelsen har fået i dag, fordi vi er tilbøjelige til at vælge
en socialt og uddannelsesmæssigt passende og jævnbyrdig partner, frem for
én under os, der virker uimodståelig rygkildrende på os? Og dét, selv om vi
ikke burde være nær så socialt bastede, som Maria i borgerskabets Firenze
var til familiens krav om kun at sige ja til en rig bejler, hvorfor hun trods sine
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følelsers ja med sine åbne knæ siger nej med sine fiskeøjne og en stivnet hånd
i sin neoplatoniske bog.
Samtidig går det op for én, med udgangspunkt i nutidens mulighed for et
frit og sandt valg af partner, hvor forfærdeligt og næsten håbløst ringe Marias
muligheder for at følge sine sande følelser har været på Leonardos tid. Vidste
den unge Leonardo, hvad vi ved herom, ville det troligt have gjort også ham så
forfærdet, at han måske slet ikke havde lavet billedet. Spørgende opdager og
afdækker man på den måde entusiastisk noget både i sin egen tid og i fortiden,
der hidtil har været mere eller mindre upåagtet, skjult eller fortiet. Man opdager
måske, at man selv valgte hende til partner, der nok var attraktiv socialt, men
noget kedelig, og som man kunne få magten over, fordi hun lignede én selv,
frem for hende, som man blev dybt fascineret af, og som virkede udfordrende,
men som man ikke turde binde sig til, fordi hun var for anderledes og kom fra
et fremmed og måske socialt mindre attraktivt miljø.

Terroren som eneste autentiske kunstværk og horisontsammen
smeltningens umulighed
Men kan horisontsammensmeltninger overhovedet lade sig gøre i dag? Ligner
vi som fængslede ansatte og tilhængere af den siden 1800-tallet eskalerende
ensrettende kapitalisme og totalitarisme ikke alt for meget de jødiske fanger, der
lydigt spillede foran krematorieovnene? »Stryg violinerne mørkere, så stiger I
som røg i luften«. Det var, hvordan det gik, med Paul Celans ord, når man spil
lede for magtens bødler. Og går det ikke stadig sådan? Er friheden derfor andet
end »et suk«, en absolut og derfor ubrugelig idé langt væk fra vort konkrete liv,
så dyrkelsen af den får os til at »ende i intet«, som koncentrationslejrfangen
Imre Kertész fandt i 1992?26 Er vi selv blevet så terroristiske i vort medløb til
kapitalismens rablende globalisering, at vi lidt for meget er kommet i båd med
de folk, der iværksatte 9/11, og er den væsentligste forskel på os og muslimerne
og de fattige i tredjelandene, at vi selv vil beholde den velstand og de penge, som
de er ude på at få fat i, sådan som Baudrillard og flere med ham har fundet?27
Har terroren derfor ligefrem vundet over ordet og kunsten, så vi må fornægte
sjælens mulighed, og så terrorens billeder og fortællinger om magtens voldelighed
er de eneste tilbage, der lever i os? Så langt gik den amerikanske forfatter Don
DeLillo ikke, selvom han allerede før 9/11 i sine romaner forbandt terroren med
den barske World Trade kapitalisme, og han i et forsidefoto på bogen Underworld
fra 1997 nærmest profetisk viste Twin Towers næsten under opløsning i tågen

26 I sin Galejdagbog-, jfr. Peter Nielsen i efterskrift til Kertész’ Kaddish s. 149 f.
27 J. Baudrillard: The Spirit o f Terrorism and other Essays, London, N.Y. 2003.
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ovenfra.28 Men især efter 9/11 bredte en alvorlig diskussion sig. Var fortællin
gerne om vor mulighed for at vokse mentalt enten døde, eller glimrede de ved at
være, om ikke så tamme og indelukkede i intimsfæren som Joseph Richardsons
dydsmoralisme fra 1700-tallet, så dog uden større sociale og politiske perspekti
ver? DeLillos egen roman om 9/11, Falling Man fra 2007, glimrede i hvert fald
som de andre nutidige amerikanske romaner ved sin næsten mangel på interesse
for og evne til at skabe no
get politisk overblik. »Jeg
tror«, indrømmede DeLillo
i et interview fra 2003, »at
kulturen absorberer næsten
alting. Den kan ikke absor
bere terroristangreb. Det er
for magtfuldt«.29
Det har været den dialek
tisk marxistiske forsknings
kongstanke at insistere på at
forbinde socialsfæren med
intimsfæren. Men hvad så,
hvis fascinationen a f ter
roren og magtens uangribelighed har fjernet al ægte
inderlighed, så vi er værre
stillet end Richardsons be
regnet dydige Pamela og
ikke engang orker at spe
kulere på dyden, men uden
videre mere eller mindre
ubevidst har købt magten
og forførelsen på bekost
ning a f kærligheden? Så
kan jeg godt brænde det
Værk om kunsten i socialt André Kertész: New York. 1972. Forsidebillede til Don DeLillos
roman Underworld, 1997.
28 Fotoet blev taget af André Kertész. Foran de to monolitter viste han et ydmygt lille kirketårn. Han så med
andre ord kapitalen og kirken, det sekulære og religiøse, som uforenelige modsætninger, samtidig med at
de formelt gik i ét, så de altså ikke burde være det. Samtidig blev kirkens kors spejlet i en fugl, der syntes
at styre lige ind og op mod det ene tårn, som et fly på kollisionskurs, akkurat som de 19 religiøse fanatikere
kom det i deres angreb på vestens materialisme den 11. september 2001.
29 Jfr. Tore Rye Andersens perspektivrige artikel »Nærindstillinger. Om den amerikanske romans intimhisto
riske tilgang til 9/11«, Passage 60, s. 9-37.
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og mentalt perspektiv fra huleboerne til i dag, som jeg netop har brugt otte år
og et livs erfaring på at skrive. Værket kommer tilmed til at hedde Det oprejste
menneske.
I nobelpristageren Imre Kertész roman Likvidation fra 2003 spørger hoved
personen Keresü: Hvorfor så jeg så ofte ansigterne på tidens hjemløse men
nesker »formørket af vrede og raseri«? Hvorfor så jeg dem aldrig »sørgmodige
og melankolske. Lidt efter gik det op for ham, at disse mennesker ikke havde
noget at være melankolske over, for de havde ingen minder - de havde enten
mistet dem eller gjort op med dem - og således havde de rent faktisk ingen
fortid; sandt at sige heller ingen fremtid«. Tilbage var bare livet som »perma
nent nutid, hvor den blotte eksistens blot sanses som umiddelbar og eksklusiv
virkelighed - det være sig i form af bekymringer og nød eller som den blotte
fryd ved at være flygtet fra dem«.
Tragedien var væk. Var Keresü ikke også selv blevet sådan? Han stillede sig
nok Hamlets spørgsmål. Men det lød ikke mere som endnu på Shakespeares
tid: »at være eller ikke være«, det vil sige nærværende. Det lød for ham: »er jeg
til, eller er jeg ikke til«. Var det derfor overhovedet umagen værd at fortsætte
sit arbejde som konsulent med at bedømme, om et værk var godt eller dårligt.
Skulle man ikke bare »finita la commedia«? Keresü var blevet træt og stod i
romanens slutning ved vinduet, mens mørket sænkede sig. Bag hans ryg stod
en glemt computer, og nu ”blinkede maskinen på sin hårdnakkede måde de
overflødige spørgsmål:
Fortsæt
Afbryd30

Kunne man mere være i tvivl? Forfatteren B fra Kertész' roman K addishfor et
ufødt barn fra 1990 fandt i Likvidation, at menneskene var kommet så langt ud,
at der ikke var nogen fremtid. B klikkede da også i radikal forstand på Afbryd'.
han tog livet af sig. For B var og forblev livet Borte. Leonardo og Michelangelo
kan slet ikke placeres i menneskenes verden, havde B kort tid før sagt: Det er
ikke til at forstå, hvordan deres værker overhovedet kunne overleve. Hvis men
neskene havde fattet disse værkers storhed, havde de for længst tilintetgjort dem.
Sikke et held derfor, fandt B, at menneskene havde mistet sansen for storhed
og kun bevaret deres sans for mord. Den havde de til gengæld uomtvisteligt
forfinet til kunst, ja, næsten til storhed. I vor samtid finder vi i virkeligheden
kun en eneste kunst, der er udviklet til mageløs kunst, sagde B til sidst, og det
er »mordets kunst«.31
30 I. Kertész: Likvidation, Århus 2004 s. 132-36.
31 I. Kertész: Likvidation s. 118 f. 1925
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Så står vi dér, hvor Twin Towers blev til No Towers og dermed over for, at
terrorangrebet på tårnene af en tysk komponist, Karlheinz Stockhausen, kunne
kaldes »det største kunstværk, der endnu er skabt«. Her havde den traditionsfor
agtende Ortega y Gasset virkelig fået, hvad han i 1920’erne ønskede: en kunst,
der »befries for sit menneskelige indhold«. Selv om Stockhausens udtalelse
vakte forargelse, og han måtte trække den tilbage, står den limet til alles trom
mehinder. Den ramte virkelig noget i civilisationsmenneskets sind. Hvor mange
kunstnere har ikke excelleret i at skildre rædsel på rædsel de sidste hundrede år,
hvor mange historikere har ikke nøjedes med at skildre magtens bryske udfol
delse som den selvfølgelige virkelighed med kærligheden og etikken i ottende
række eller helt uden for rækkevidde. Men ramte udtalelsen rent? Ved at dyrke
selve terrorhandlingen i sig selv, den mest ubærlige rædsel i menneskeslægtens
historie, som kunstens og vor tids nerve, er vi så ikke, må man nok spørge, ude
i apoteosen for selve meningsforladtheden? Det tør nok siges, at i denne terror
er de menneskelige levende former virkelig undgået, som Gasset forlangte.32
De er bogstavelig talt pulveriseret og brændt bort.

Opgøret med terroren i os selv
og horisontsammensmeltningens mulighed
Kan vi i dag kun skabe rædslen autentisk, og intet andet end rædslen, skildre
magtens gru som en kendsgerning, ikke som et eksistentielt problem, fordi vi
er ramt af en sådan tomhed, at vi ikke kan værge os mod den?33 Så er vi med
Kertész meget langt fra Shakespeare. Der er som altid grund til at se bagud
for at få en sund vurdering. Menneskeslægten er blevet ramt af terror til alle
tider. I Trediveårskrigen ramte den befolkningerne langt hårdere end 9/11 og
den moderne anti-vestlige terror. Men da fik den alligevel kærligheden og
omsorgen som autentisk modspil, således i Rubens’ Krigens konsekvenser
i skikkelse af en lys Venus, der forgæves prøver at holde krigsfyrsten Mars,
der er i den grumme furie Alektos vold, tilbage fra en fortsættelse af krigens
terror. Hvor står vi i dag? Vi giver i hvert fald ikke magten et reelt modspil
hverken ved at stikke hovedet i en sødt duftende intimsfærebusk eller ved at
fjerne denne intimsfære og vor egen vaklende kærlighed.
Måske vi kan svare ved at spørge på en anden måde: Kunsten og historieskriv
ningen, der kun viser rædslen og magtens terror, er den overhovedet kunst? Er
den slags kunst overhovedet et udsagn om vor tid eller om nogen anden tid? Er
32 J. Ortega, y Gasset: Menneskets fordrivelse fra kunsten, Kbh. 1960, s. 25. Opr. udg. 1925. Værket fik meget
stor indflydelse på modernismens kunst.
33 Den ukuelige Jes Stein Pedersen har i en inspirerende udsendelsesrækkc i DR 2 i efteråret 2008 ud fra
samtaler med Jonathan Safran Foer, Tariq Ali og tre andre forfattere behandlet spørgsmålet, om terroren
har taget magten fra ordet og fortællingen.
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den ikke bare sur røg fra bomberne? Er rædselskunst ikke det samme som at
tie om rædslen, fordi den ikke sættes i perspektiv? Er det at udtrykke sig på den
måde virkelig »menneskets sande udtryksmiddel« i dag? Det mente forfatteren
B hos Kertész: »At lade livets skændsel overgå sig og tie: det er den største
præstation«. Men holder det? Ville man ikke, hvis det var rigtigt, så efterhånden
bare synke hen i sløvhedens apati, med røgen i øjnene, så man lukkede dem
for verden. Ville man så, som Bs egen kone, overhovedet blive »overvældet af
fortvivlelsens ... apati«!
Det er faktisk værd at bide et mærke i, hvad netop fortvivlelsens apati fik Bs
kone til. Den viste sig at blive starten på hendes vej ud af apatien, selve hendes
begyndende modstands nerve mod Bs tavsheds- og døds-evangelium. Dagen
efter Bs udladning om »mordets kunst« opdagede hun, hvordan folk alligevel
kunne sidde ved solbeskinnede borde på caféerne og le omkring hende. Det
fik hende til at handle. Hun ville gøre et sidste forsøg på at undgå skilsmisse,
redde B og forholdet til ham. Hun købte to rejser til Firenze, så de sammen
kunne opleve A, det Anderledes'. Michelangelos og Leonardos storslåede kunst
i deres egen by, den kunst, som B sådan havde beundret.
Men nej, udbrød B, hvad i alverden skal jeg til Firenze efter. »Hvis Firenze
overhovedet eksisterede, så eksisterede den i hvert fald ikke for B. Ja, Firenze
eksisterede«, sagde B, »ikke engang for florentinerne, for de havde for længst
glemt, hvad Firenze betød«. Det er din »store og utilgivelige fejltagelse«, lod B
sin kone forstå, at du lader, som om denne verden ikke er »mordernes verden«.
Med Buber: B havde nok set og erfaret renæssancens store kunst, men hans
erfaring var tingsliggjort. Han var ikke trådt i noget Dw-forhold til den. Derfor
kunne han eksistentielt afvise den.
Der var på den måde en typisk moderne civilisatorisk skizofreni i Bs syn:
Det var på den ene side fantastisk, at M ichelangelos og Leonardos værker
havde overlevet i Firenze, for de repræsenterede det Anderledes. Men det
betød alligevel ikke noget. B gjorde de to kunstnere og deres hjemby lige så
eksklusive, uhistoriske, utilnærmelige og uegentlige, som Bush-regeringen
gjorde 9/11, og som kunstnerne og forfatterne selv tenderede mod at gøre
denne terrorbegivenhed. De nægtede at få et forhold til dét utilnærmelige
voldelige ur-dyb inde i sig selv og deres historie, der havde været med til at
avle begivenheden. B smaskede fortidens kultur, muligheden for det Ander
ledes i sig, sådan som terroristerne med deres lukkede civilisations blinde
øjne smaskede Twin Towers. Fortidens kultur kunne ikke hjælpe nogen til at
overleve i en Auschwitz- og terrortid. Man måtte sige enten A eller B. Man
kunne ikke mere sige A og B. B kunne ikke gå tilbage i tidens Alfabet. B var
selv så smasket, at han måtte smaske muligheden for A i sig.
Havde B så ingen betydning haft? Jo, han havde lært sin kone om hele den
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forfærdelige patriarkalisme, der havde avlet Auschwitz-mentaliteten, som hun
aldrig selv havde turdet tage på sig på grund a f frygten for sine egne forældre
og fortrængningen af sin egen forfærdelige fædrene arv, og det var hun tak
nemlig for. B havde handlet som mange moderne kunstnere med deres værker
over for beskuer og læser. Men nu sagde Bs kone stop: »Du har sikkert ret, B,
denne verden er mordernes verden, men jeg ønsker alligevel ikke at se verden
som mordernes verden, jeg ønsker at se verden som et sted, hvor det er muligt
at leve«.34
»Hvad du ønsker, skal du få«, står der i eventyret. Men ønskets virkeliggørelse
har i eventyret altid forudsat, at man turde kende virkeligheden, hvordan ellers
sige fra overfor den. Det var netop det, som Rafael, Michelangelo og Leonardo
var i stand til. Er det ønske og dermed fortællingen virkelig død i os? Skyldes det
i så fald ikke, at vi som B har nægtet at tage til Firenze? B ville ikke kende den
historiske virkelighed, der havde kunnet danne en befriende mod-virkelighed,
en modstand i ham mod at acceptere den moderne terrorverden som den ene
ste virkelighed, der jo som sådan ville være umulig at tage kampen op mod.
Muligheden for en horisontsammensmeltning nægtede han at se i øjnene. Han
nægtede at leve delvist utidssvarende.
Problemet er i grunden ikke: hvor dybt sidder terroren i os selv. Heller
ikke, selv om den sidder meget dybt, som både forfatteren B, Kertész og jeg
selv mener. Problemet er, om vi vil forholde os til terroren. Har vi bevaret så
nære Jeg-Du-forhold, at vi har overskud til at sige fra over for den, hvad vi
kun kan ved at undersøge, hvordan vi terroriserer hinanden, selv i forhold,
hvor D u’et ikke er helt elimineret, så vi kan lære af det, undgå at blive ved
med det og således undslippe den vedvarende og derfor værste terror i vor
tid, den, der foregår lige dér, hvor vi selv tumler rundt, og som hindrer os i
at skrive frigørende.
Det er på høje tid: vandet stiger, storme hærger, træer visner. Hellige træer,
hvor vokser de? Der er ikke tid til at beskæftige sig med alt muligt og ingen
ting. Historikerens opgave er lige nu, på kanten af afgrunden, at få læseren til
at handle i opgør med den Kapital, der star bag miseren. Den har fået os til lidt
for meget at ligne M atisse’s mand eller hustru og har gjort os totalt uvidende
om og ligegyldige over for værker som Michelangelos frihedselskende David
og Rafaels henrivende Sixtinske Madonna i hendes opgør med magtens umen
neskelighed. Historikeren må tage parti, for kun i sin partiskhed og subjektive
engagement kan han skildre verden sandt og objektivt, sådan som den er: mere
undertrykkende end frigørende.
Heldigvis er der i dag flere og flere intellektuelle, der bliver klar over situa34 I. Kertész: Likvidation s. 118-23.
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tionen. Men der er stadig alt for få. Lad mig slutte med et oplivende citat af
filosoffen Slavoj Zizek fra bogen Vold 2008:35
Ifølge en velkendt anekdote besøgte en tysk officer Picasso i hans atelier
i Paris under 2. verdenskrig.
Der så han Guernica, og chokeret over det modernistiske kaos i billedet
spurgte han Picasso: »Har du lavet det?«
Picasso svarede roligt: »Nej det har du!«
Konfronteret med voldelige oprør, som den nylige hærgen i de parisiske
forstæder, spørger mangen en liberal i dag de få tilbageblevne venstre
orienterede, der stadig holder på en radikal social forandring:
»Er det ikke jer, som skabte dette? Er det det, I vil have?«
Og vi burde svare som Picasso: »Nej, I skabte dette!
Dette er resultatet af jeres politik!«

35

S. Zizek: Vold, Gylling 2008 s. 16 f.
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Kampen om historien i Danmark
efter 2001
A f Uffe Østergård
Artiklen tager udgangspunkt i overvejelser over den akademiske historieskrivning fo r derefter
at se på tendenser i den aktuelle historiebrug. Anden Verdenskrig og tolkningen a f samarbejds
politikken diskuteres i spændingsfeltet mellem faghistorie og politik. Historieskrivningens lange
tradition fo r at være brandinghistorie fo r herskerhuse og stater ridses op, og sættes afslutningsvis
i perspektiv til kampen om den nationale historieskrivning og den aktuelle nynationalistiske
Tideh vervsbølge.

Den, som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden; den som kontrol
lerer nutiden, kontrollerer fortiden (George Orwell: 1984, 1949)
Historikerens pen (er), næst efter militær magt, det stærkeste våben for
nationale ambitioner (Spyridon Lambros (1851-1919) græsk historiker
og politiker)

Historie i bestemt såvel som ubestemt form er et flertydigt begreb.1 En »god
historie« er en spændende, morsom eller lærerig fortælling uanset, om den er
sand, frit opfundet eller - hvad der nok oftest er tilfældet - en forbedret version
af en sand kerne. Historie som videnskabsfag er derimod forpligtet på at beskrive
fortiden, som den »virkelig var«, som det har heddet lige siden Leopold von
Ranke (1795-1886) formulerede det berømte diktum om historieskrivningens
formål: »wie es eigentlich gewesen«. Dette udsagn kom til at indlede en epoke
hvor ambitionen om historisk objektivitet blev det primære mål for historikerne.
Metoden til at etablere sikker viden om fortiden hedder »kildekritik«. Dermed
menes ikke en kritik af kildernes indhold, men en grundig afprøvning af deres
ophavssituation, hensigt, afhængighed og proveniens. Denne fremgangsmåde er
der siden udgivet talløse værker om med teori og især praksis. Det seneste skud på
stammen i Danmark udkom i 2007 med den ligefremme titel »Historisk metode«
(Egå Kristensen 2007).2 Det er ikke en ufornuftig fremstilling, men personligt
foretrækker jeg dog en teoretisk noget mere ambitiøs fremstilling af den norske
historiker Paul Knutsen med den programmatiske titel »Analytisk narration«
som beskæftiger sig med spørgsmål, teorier og fremstilling (Knutsen 2002).

1 En slærkt forkortet udgave af dette essay er publiceret under titlen »Historie som kamp - kampen om
historie« i Finn Collin og Jan Faye (red.): Ideer vi lever på. Humanistisk viden i videnssamfundet, Kbh.:
Akademisk Forlag 2008, 204-232.
2 Bertel Nygaard og Bent Egå Kristensen har diskuteret kildekritikken på et principielt plan i Historie 2009:1,
97-113 med udgangspunkt i dette værk.
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Ambitionen om at finde frem til den sikrest mulige viden om fortiden og om
hyggelig kritik af kilderne som kriterium på videnskabelighed er dog fælles for
begge forfattere og viser tilbage til den københavnsk-skånske historietradition
som var toneangivende fra slutningen af 18OO-tallet til langt op i 1960’erne.
Som det fremgår af meget af de i litteraturlisten anførte historieteoretiske og
-metodiske værker har en radikal positivisme præget store dele af den nordiske
historieforskning, der til gengæld ikke har beskæftiget sig meget syntesen og den
litterært narrative side af fremstillingerne (Østergård 1991). Hvilket interessant
nok ikke har forhindret især norske, danske og finske, og på det seneste også
svenske, historikere i med succes at skrive - og sælge - bredere historiske vær
ker beregnet for det såkaldt »almindelige« publikum. Måske endda tværtimod.
Men inspirationen til videnskabeliggørelsen af faget var tysk, idet Humboldt
universitetet i Berlin blev det dominerende centrum for historievidenskaben i
1800-tallet (Manniche 1981/2000).
Leopold von Ranke fik i kraft af sin stilling som professor ved universitet i
Berlin og et omfattende forfatterskab en position som det professionaliserede
historiefags førstemand. Han formulerede sit diktum om faget i Zur Kritik
neuerer Geschichtsschreiber i 1824 (der udkom som tillæg til fremstillingen
Geschichten der romanischen und germanischen Völker) således: »Man har
tildelt historien den opgave at dømme fortiden, at belære samtiden til nytte for
fremtiden: så højt drister nærværende forsøg sig ikke: det vil blot vise, hvordan
det egentlig har været« (citeret efter Manniche 2000, 57). Rankes opfattelse af
kildearbejdet blev toneangivende for alle følgende generationer af historikere.
Det historiesyn som Ranke repræsenterede - historismen - var i modsætning til
filosoffen Hegels historiesyn ikke-spekulativt. Det lagde vægten på en filologisk
kildekritik og betonede epokernes og begivenhedernes individuelle karakter (das
Einmalige) eller som Ranke selv formulerede det »Jede Epoche ist unmittelbar
zu Gott«. Med andre ord,fortiden skulle forstås på sine egne præmisser og den
historiske rekonstruktion af fortiden, den historiske »sandhed«, er historievi
denskabens egentlige og væsentligste opgave. Det drejer sig ikke om at dømme
om historien eller om at lede menneskeheden ind ifremtiden, men om at fastslå
hvad der faktisk skete i fortiden.
Historie er både navnet på et videnskabsfag og samtidig på dets genstandsfelt.
Det kommer klart frem på latin, hvor man skelner mellem »rerum gestarum«
(fremstillingen af det skete) og »res gestae« (det skete). Problemet er blot at
fortiden er uigenkaldeligt forbi, når den er sket, hvorefter den kun eksisterer i
historikernes fremstilling, således som H.P. Clausen (1928-98) understregede ved
at skelne mellem historie 1 og historie 2 i sin nu klassiske metodelære Hvad er
historie fra 1963 på denne måde: »historie 1 er fortiden som realitet, historiens
objekt, mens historie 2 er den viden om fortiden, som den historiske videnskab
kan etablere.« (Clausen 1963, 53). A f den grund er det umuligt at skelne skarpt
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mellem historiske »fakta« og historikernes tolkning. »Historien« foreligger kun
igennem fortolkninger, samtidige såvel som senere. Men det betyder ikke, at
alle påstande er lige sande eller at alle forklaringer er lige gode. Som Clausen
skriver: »Historikerens metode og de historiske erkendelsesprincipper, han bringer
i anvendelse, bliver bestemmende for den viden, han kan opnå om fortiden. Der
består ingen mulighed for at sammenligne den viden om fortiden, historikeren
når frem til, med selve denne fortid.« (Clausen 1963, 54).
Heraf følger at det er vigtigt at skelne mellem »fortid« som alt det skete, som
ikke er mere og »historie« som den mere eller mindre sikre viden, vi kan etablere
om denne fortid (Jensen 2003). Alle menneskelige forhold har en historie og
alt bliver til historie i samme øjeblik, det er sket, ja mens det sker. Den tyske
begrebshistoriker Reinhart Koselleck (1923-2006) har meget overbevisende
argumenteret for at historie bedst forstås som »vergangene Zukunft« (Koselleck
1979). Alle handlinger har engang været en mulig fremtid, der blev realiseret.
Om hensigten eller strukturerne bestemmer resultatet har der været ført uen
delige diskussioner om. Svaret er at begge spiller en afgørende rolle, men at
årsagssammenhængene er komplicerede. Reelt er det sådan at samfundsmæssige
lovmæssigheder skyldes, at handlinger med en bestemt hensigt sjældent fører
direkte til det tilsigtede resultat. Utilsigtede konsekvenser af anderledes tilsigtede
handlinger er hovedreglen og grunden til, at det i de såkaldt »systematiske«
samfundsvidenskaber overhovedet er muligt at formulere regler eller ligefrem
lovmæssigheder (Østergård 1998).
Mange moderne historikere har derfor valgt at understrege de »åbne situa
tioner«, valgmulighederne. Det kaldes kontingens eller »tilfælde«, men skal
ikke forstås som at hvad som helst var muligt. Kun at det på forhånd i en
lang afgørende situationer var umuligt med sikkerhed på forhånd at forudsige
resultatet, mens det derimod godt lader sig forklare bagefter. Blot ikke med
nødvendighed, men netop som en mulighed. I dette forhold har vi baggrunden
for at »kontrafaktiske hypoteser« er blevet populære såvel blandt faghistorikere
som i den historisk interesserede offentlighed i de senere år (Østergård 1997;
Dahlberg 2002). Genren skal dyrkes med omtanke og forsigtighed og er mest
givende ved undersøgelser af krigshistorie, især slag og store begivenheder
som f.eks. Danmarks historie i årene 1658, 1814, 1848 og 1864. For Sverige og
Norges vedkommende er et godt eksempel den fredelige opløsning af Unionen
i 1905 der næsten lige så godt kunne have endt i krig. For verdenshistorien er
udbruddet af den amerikanske befrielseskrig i 1775-76, vedtagelsen af den
amerikanske forfatning i Philadelphia 1787 og den franske revolution 1789
episoder som det er intellektuelt yderst stimulerende at beskæftige sig med
ud fra en kontrafaktisk betragtning. Alligevel har historikere traditionelt været
yderst tilbageholdende ved at beskæftige sig med det som ikke skete. Denne
forsigtighed er overdreven, da al historieskrivning i grunden indeholder et kon-
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trafaktisk element, idet ethvert positivt udsagn implicit rummer en afvisning af
andre måder forløbet kunne være sket på.
Men heller ikke kontrafaktisk historie foregår frit i luften. Udsagnene om
fortiden skal kunne dokumenteres med reference til nedslag i denne fortid. Disse
nedslag kalder historikere traditionelt for »levninger« (af fortidige handlinger)
- på tysk »Überreste« - til forskel fra »beretninger«. Moderne tekstforskning
har ganske vist opløst denne skelnen i dens absolutte form ved påvisningen
af at også skriftlige levn rummer et element af beretning og er udtryk for en
hensigt, som det er nødvendigt at tage højde for i fortolkningen. Ingen »data«
foreligger som »rå data«, selv om der selvfølgelig er forskel på det litterære
raffinement i et bevaret regnskab og en gennemtænkt historisk fremstilling,
eller en fredstraktat udarbejdet af omhyggeligt arbejdende diplomater og en
hastigt nedskrevet dagbog, uanset om det drejer sig om en travl m oderne
statsmand eller en bonde fra 1600-tallet. Nogle kilder fremtræder mere rå og
direkte end andre, men principielt er der et beretnings- og et levningsaspekt i
alt kildemateriale (Østergård 1973; Paludan 1977). Ja, selve begrebet »kilde«
er ikke en egenskab ved materialet, men en karakteristik af den brug vi i dag
gør af materialet, uanset om det er tekster, arkæologiske vidnesbyrd eller de
mange andre typer af materiale der udgør grundlaget for historiske fremstil
linger og fortolkninger.
Opdagelsen af forskellen mellem levning og beretning udgjorde grundlaget
for professionaliseringen, ofte kaldet »videnskabeliggørelsen«, af historiefaget
i 1800-tallet. Forskellen blev ofte overdrevet og gjort absolut. Det var tilfældet
i den nordiske kildekritiske skole fra den unge Kristian Erslev (1852-1930) i
1800-tallet over Erik Arup (1876-1951) til middelalder-historikerne Aksel E.
Christensen (1906-1981) og Niels Skyum Nielsen (1921-1981) i 1950’erne og
1960’erne. Opgøret med det såkaldte »materielle kildebegreb« til fordel for et
»funktionelt kildebegreb«, hvor forskellen afhænger af forskerens udnyttelse af
kilderne i stedet for at være en egenskab ved kilderne selv, er et stort og stadig
blivende resultat af historisk-metodiske diskussioner i 1950’erne og 1960’erne,
fremført af historikere som H.P. Clausen, Helge Paludan (f. 1935) og mange
andre, herunder mig selv i en artikel fra 1973.3 Opgøret koncentrerede sig især
om programmatiske formuleringer og overså, at mange historikere i praksis var
langt bedre end deres principielle formuleringer. Men påfaldende er at meto
deundervisningen ved Københavns Universitet helt til slutningen af 1960ene
byggede på Kristian Erslevs klassiker Historisk Teknik fra 1911 som kan læses
på denne måde, selv om det næppe var hans mening. Samme Erslev var også
skyldig i en ulykkelig skelnen mellem historisk forskning og historieskrivning,
3 Se Claus Møller Jørgensens omhyggelige redegørelse for disse diskussioner ved Historisk Institut i Århus
i anledning af 75-året for instituttets oprettelse (Christiansen og Jørgensen 2004).

Uffe Østergård: Kampen om historien i danmark efter 2001

119

der har trukket lange spor efter sig i og har ført til en manglende bevidsthed
om de teorier, der indgår i alle historiske fremstillinger, uanset emne og art.4
Skellet mellem udnyttelse som levning og som beretning udgør stadig det
centrale karakteristikum ved historikeres arbejdsm etode.5 Hvordan det nu
end forholder sig, er der ikke tvivl om, at denne fokusering på arbejdet med
kilderne er medvirkende til at poststrukturalistiske tekstteorier kun i yderst
begrænset omfang har vundet indpas blandt historikere. Omvendt har den
prisværdige metodebevidsthed ført til en høj grad a f teoriblindhed og reelt
efterladt faget åbent for kritik for at være teoriløst fra såvel samfundsviden
skaberne som tekstvidenskaberne for slet ikke at tale om de kulturanalytiske
discipliner - om end fra hver deres side og med modsatte implikationer. Især
har historiefaget dog haft vanskeligt ved at besvare kritikken for at være resultat
af mere eller mindre politiske antagelser og at levere fortolkninger, der skifter
med politiske forestillinger og »tidsånden«. Undersøger man fortolkningerne
af centrale historiske begivenheder er det, al empirisk omhu og akribi ufortalt,
deres politiske afhængighed af tid, sted og hensigt som springer i øjnene dag.
Denne observation gælder i høj grad et emne som kampen om forståelsen af 2.
verdenskrig i Danmark, en kamp der føres såvel blandt historiske fagfolk som
i den politiske offentlighed.

Den danske grundfortælling om 2. verdenskrig
Der blev meget hurtigt efter 1945 etableret en sammenhængende forståelse af
2. verdenskrig som »hele folkets krig« mod Tyskland og nazismen. De samar
bejdende politikere blev fortolket som et »skjold«, der beskyttede befolkningen
mod det værste, mens modstandsbevægelsen blev opfattet som et »sværd« rettet
mod besættelsesmagten. Denne indsats reddede i sidste øjeblik Danmark over
på de sejrende allieredes side som medgrundlægger af de Forenede Nationer i
sommeren 1945, hvilket må siges at være dygtigt gjort af et land, der reelt havde
været allieret med Nazi-Ty skland i hvert fald til sommeren 1943. Figenbladet
var skabelsen af den logisk selvmodsigende betegnelse »fredsbesættelse« umid
delbart efter 9. april 1940. På den baggrund lykkedes det i slutningen af krigen
at etablere en alliance mellem modstandsbevægelsen og samarbejdspolitikerne
(Bryld og Warming 1998). Der var alternativer til denne »grundfortælling«, men
de var marginale til langt op 1990’erne, selv om dele af den kommunistiske for
tælling i Hans Scherfigs udgave især i romanen Frydenholm fra 1962 vandt stor
4
5

Erslev 1911b. Skellet er analyseret af Manniche i 1981/2000 og biografisk forklaret af Tandrup i 1979.
Selv om en lovende ung historiker, Jeppe Nevers fra Syddansk Universitet i Odense, har underkastet de
gamle diskussioner en kritisk nærlæsning og på raffineret vis vendt bøtten endnu engang og påvist eksi
stensen af et »quasifunktionelt« kildesyn hos Erslev (Nevers 2005). Hvis han har ret - og det tyder meget
på - betyder det blot at historiefagets nestor var klogere end de fleste af sine umiddelbare efterfølgere.
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udbredelse i danskundervisningen i gymnasiet. Først med kommunismens fald
i 1989 og den aktivistiske danske udenrigspolitik fra begyndelsen af 1990’erne
og især med deltagelsen i Natos bombardement af Serbien 1999 (Kosovo) og
interventionerne i Afghanistan fra 2002 og Irak 2003—2007, har de borgerlige
partier under Anders Fogh Rasmussen i samarbejde med det populistiske Dansk
Folkeparti gjort kritikken af »samarbejdspolitikken« - der af de ansvarlige blev
kaldt »forhandlingspolitikken« eller »indrømmelsespolitikken« - haft held til at
føre en ny fortælling om dansk neutralitetspolitik i det 20. århundrede til sejr.
Denne omtolkning ligger i direkte forbindelse a f den nationale position,
som blandt andet trives blandt teologer i retningen »Tidehverv« der udgør det
ideologiske grundlag for Dansk Folkepartis politiske succes efter 2001. Men
at positionen også har vundet indpas i det liberale parti Venstre, der under
besættelsen repræsenterede det landbrugserhverv, som høstede så store gevin
ster ved samarbejdet med det nazistiske Tyskland (Lund 2003), er mildt sagt
overraskende. Det er selvfølgelig udtryk for en mangel på historisk bevidsthed
eller i hvert fald kontinuitet. Men viser samtidig at de professionelle historikere
ikke har et fortolkningsmonopol på fortiden. Man kan diskutere om de (vi)
nogen sinde har haft det, tænk blot på det ramaskrig der har rejst sig hver gang
besættelsestids-historikere har påvist hvor få personer, der reelt var med i mod
standsbevægelsen eller hvor lidt effekt den havde på det militære forløb. Men
i dag er det i hvert fald blevet tydeligt, at historikerne ikke længere bestemmer
hvordan 2. verdenskrig huskes og hvilken lære man kan drage af denne vigtige
episode i den nationale fortælling.
Flertallet af danske historikere har afvist regeringens omtolkning af læren af
2. verdenskrig, og man kan næsten tale om en dansk »historikerstrid« mellem
politikere og professionelle historikere siden 2003. Besættelsestidsforskningens
nestor, historikeren Hans Kirchhoff (f. 1933), har på bedste vis opsummeret det
dominerende synspunkt blandt flertal let af historikerne i indledningen til en bog
med syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid således:
»Et gennemgående tema i bogen er valget mellem samarbejde og modstand
- det, der i tidens forvirrede debat synes så let og ukompliceret. For på snart 70
års afstand mener vi jo alle, at der burde være gjort modstand fra første besæt
telsesdag! Hertil er at sige, at alle besatte lande samarbejdede eller kollaborerede
med fjenden under 2. Verdenskrig, uanset om de blev fredsbesat som Danmark,
eller blev besat efter krig og erobring. For der skulle forhandles med de frem
mede tropper i landet, og hverdagen skulle fortsætte. ... Kollaboration blev i
nederlagets time Frankrigs svar på den tyske besættelse, et svar, det store flertal
sluttede op om. Men med De Allieredes sejre og modstandsbevægelsens vækst
blev kollaboration synonymt med forræderi, og i slutopgøret blev kollabora
tørerne skudt og henrettet en masse. En tilsvarende udvikling finder sted i det
besatte og befriede Europa, hvor det i befrielsessommeren 1945 kunne gælde
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livet eller i hvert fald karrieren at have været på den forkerte side. Derfor turde
de færreste forsvare kollaborationen i dens egen ret som den svages legitime
svar på supermagten Tysklands overgreb og som et valg mellem et større eller
mindre onde. Resultatet blev den europæiske myte, om samarbejdet som en form
for skjult modstand, en myte, der har forplumret diskussionen lige indtil i dag.
Ser vi sociologisk på situationen, deltog alle borgere i de besatte lande i kol
laborationen ved at producere og arbejde og køre for tyskerne. De kunne nok
knytte næverne i lommerne, men fulgte ellers tyskernes direktiver og var således
med til at lette besættelsen for dem. Kun et lille mindretal valgte at gøre mod
stand. Det store flertal var først og fremmest optaget af nære ting, af familie, af
arbejde og af at skaffe mad på bordet. Som det hedder, er selvopholdelsesdriften
ikke det ædleste af alle mål, men det er det mest elementære!
Ser vi på situationen i Danmark, forelå der efter alt at dømme aldrig noget
valg mellem samarbejde og modstand for befolkningens flertal. Man fulgte i
den længste periode kongens og regeringens bud om ro og orden og sluttede
siden uden de store problemer op om Frihedsrådets krigsprogram. Noget valg
forelå heller ikke for det officielle Danmark - dvs. politikerne, embedsværket,
erhvervs- og organisationslivet og pressen - der støttede samarbejdslinjen til
den bitre ende som den eneste rigtige politik, der kunne beskytte imod krigens
ulykker og tyskernes repression. De, der herfra gik over til at gøre modstand,
var undtagelser, der bekræfter reglen om, at der alt andet lige var længere for
politikeren, politimesteren og fagforeningsbossen til den illegale kamp end for
skolelæreren, maskinarbejderen eller kommisen. Man behøver kun at minde
om, at hovedparten af Frihedsrådet var ubundne og frie intellektuelle. Det,
der skilte, var samfundsrollen eller udtrykt i sociologiske kategorier det, Max
Weber har kaldt Æztswzrsetikken over for szTzdeÆzgsetikken. Dilemmaet er af
dyb moralsk og eksistentiel natur og var det overalt i det besatte Europa, hvor
modstand kunne provokere til repressalier, der ville kalde død og ødelæggelse
ned over uskyldige folk.« (Kirchhoff 2008, 11-12).
Denne forstående bedømmelse af fortiden kan meget passende sammenlig
nes med Anders Fogh Rasmussens fordømmelse af samarbejdspolitikken i en
tale på Søværnets Officersskole 29. august 2003 som markering af 60-året for
afslutningen af samarbejdspolitikken. Her hedder det:
Den 29. august 1943 er en dato, vi bør huske - og være stolte af. Den
dag blev Danmarks ære reddet. Den danske regering stoppede langt om
længe samarbejdet med den tyske besættelsesmagt og gik af. Efter godt
tre års samarbejde med tyskerne blev der endelig rene linier. Det var
heller ikke en dag for tidligt.......Det var ikke regeringens, Folketingets
og det etablerede Danmarks fortjeneste, at samarbejdet med tyskerne
ophørte. Tværtimod havde det officielle Danmark fra starten af Danmarks
besættelse den 9. april 1940 lydigt rettet sig efter tyskerne, samarbejdet
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på alle niveauer, og opfordret befolkningen til at gøre det samme. Ved
sin tiltrædelse som udenrigsminister i 1940 erklærede Erik Scavenius at
de store tyske sejre havde »slået verden med forbavselse og beundring«.
Han fandt, at Danmark nu skulle finde sin plads i et nødvendigt og
gensidigt aktivt samarbejde med tyskerne. Ikke nok med at Danmarks
politiske ledelse besluttede at følge en passiv tilpasningspolitik i forhold
til tyskerne. Den daværende regering valgte bevidst og åbenlyst en aktiv
politik overfor besættelsesmagten i det håb, at noget af suveræniteten ville
blive respekteret. Ny historisk forskning afslører, at der tilmed var tale
om en meget aktiv tilpasningspolitik. Mange var overbevist om tysk sejr.
Både politikere, embedsmænd og organisationer begyndte at forberede
Danmarks plads i det ny, nazistisk-dominerede Europa. Centralt placerede
embedsmænd syslede med planer om at omdanne dansk økonomi efter
nazistisk planøkonomisk mønster.
Hovedargumentet for samarbejdspolitikken var, at al dansk modstand
mod den tyske overmagt var nytteløs. Ved at samarbejde med besæt
telsesmagten blev Danmark og den danske befolkning skånet for de
fleste af krigens rædsler. Og det lykkedes. Danskerne slap for de værste
ødelæggelser. Landbrug og industri tjente på krigen. Så ud fra et sådant
gustent overlæg vil nogle måske kalde samarbejdspolitikken nødvendig,
klog og hensigtsmæssig. Men det er en meget farlig tankegang. Hvis alle
havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler med stor
sandsynlighed have vundet krigen, og Europa var blevet nazistisk. Men
briterne og senere amerikanerne og russerne tænkte heldigvis ikke som
den danske elite. De kæmpede en kamp på liv og død mod nazisterne og
sikrede derved vor frihed. I sidste ende var det befolkningens voksende
utilfredshed med samarbejdspolitikken og modige modstandsfolks indsats,
som tvang regeringen til at opgive samarbejdet med tyskerne. Det skal vi
være glade for og stolte af. Vi skylder en stor tak til de modstandsfolk,
som gennem sabotage mod tyskerne og samarbejde med de allierede
trodsede samarbejdspolitikerne og sikrede i sidste ende Danmark en
plads på den rigtige side i kampen mod nazisterne.
Nu skal man naturligvis være forsigtig med at fælde domme over fortiden
på nutidens præmisser. I dag ved vi, at nazisterne tabte krigen efter at
USA og Sovjetunionen blev inddraget i 1941 - og derfor fremstår den
aktive danske tilpasningspolitik som fejlagtig og forkastelig. Hvis den
var blevet fortsat til krigens ende, ville Danmark have fremstået som tysk
lydstat og partner. I historiens lys ville det have været en katastrofe. Men
tog det sig anderledes ud ved krigens start? Hvis nu tyskerne havde sejret,
ville Danmark så ikke have profiteret af at tilpasse sig den tyske dominans
i tide? Sådan tænkte mange. Det forekommer dog naivt at tro, at Hitler
ville have taget særlige hensyn til Danmark i tilfælde a f en tysk sejr. Der
var da også højt placerede embedsmænd, som allerede fra krigens start
tog afstand fra disse naive forestillinger. Danmarks uafhængige gesandt
i Washington, Henrik Kaufmann, og legationsråd Vincens Steensen-Leth
ved det danske gesandtskab i Berlin anså fra starten tilpasningspolitikken
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for at være naiv og fejlagtig. De advarede om, at Danmark aldrig ville få
indrømmelser a f nazisterne, hverken på det ene eller andet punkt, fordi
det var selve den demokratiske retsstat, nazisterne ville til livs. Nazisterne
accepterede kun én form for system - det nationalsocialistiske. Der var
ikke plads til særbehandling i hvad Hitler kaldte »småstatsskramlet«.
Selv bedømt på datidens præmisser forekommer den danske politik naiv,
og det er stærkt forkasteligt, at den politiske elite i Danmark i den grad
førte ikke blot neutralitets- men aktiv tilpasningspolitik.
I kampen mellem demokrati og diktatur kan man ikke stå neutralt. Man
må tage stilling for demokratiet og mod diktaturet. Det er på dette punkt,
at den aktive tilpasningspolitik udgjorde et politisk og moralsk svigt. Alt
for ofte i historiens løb har vi danskere blot sejlet under bekvemmelig
hedsflag og ladet andre slås for vor frihed og fred. Læresætningen fra
29. august 1943 er, at hvis man mener noget alvorligt med vore værdier,
med frihed, demokrati og menneskerettigheder, så må vi også selv yde et
aktivt bidrag til at forsvare dem. Også imod svære odds. Selv når der skal
træffes upopulære og farlige beslutninger. Lad os ære vore landsmænds
indsats i modstandsbevægelsen og forsvaret for frihed og demokrati. Tak.6

Som man kan se er statsministerens fordømmelse af samarbejdspolitikken ikke
uden referencer til den nyere historiske forskning - hvilket også ville være
mærkeligt i betragtning af at en af hans nære medarbejdere var historikeren
Bo Lidegaard (f. 1958). Han har blot fravalgt den historiserende relativisme til
fordel for en aktuel politisk bedømmelse, der først og fremmest skal begrunde
den danske krigsdeltagelse i Afghanistan og Irak.
Det interessante i denne sammenhæng er at historikerne ser ud til at have tabt
kampen i offentligheden, samtidig med at de har vundet den på bogfronten.
Bøger om 2. verdenskrig, der forsvarer samarbejdspolitikken som den eneste
politiske mulighed for et lille land der var udleveret til den tyske stormagts
nåde og unåde og udforsker dilemmaerne på alle mulige - og efterhånden også
umulige - måder, udkommer i snesevis. Og nogle af dem, især Bo Lidegaards,
sælger i meget store oplag. Men samtidig har flertallet af politikerne og mulig
vis flertallet af vælgerne tilsluttet sig en aktivistisk holdning, der fordømmer
»samarbejdspolitikken« som moralsk forkastelig og udtryk for fejhed som vi
heldigvis er kommet ud over efter afslutningen af den kolde krig og især med
den borgerlige regerings tiltræden i 2001. Historikernes nuancer og forståelse
for det umulige valg i datiden spiller øjensynligt ingen større rolle i den kamp
som Danmark i det begyndelsen af det 3. årtusinde udkæmper om forståelsen
af den krig, som danskerne stort set ikke udkæmpede mellem 1940 og 1945
- bortset fra at landet ydede et afgørende bidrag til forsyningen af Tyskland
6 Anders Fogh Rasmussens tale ved Søværnets markering 29. august 2003 www.statsministeriet.dk; for
reaktioner på talen og diskussion om samarbejdspolitikken generelt se Skovgaard Nielsen 2005.
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med fødevarer (Lund 2005). Den mest afbalancerede og grundige, moderne
fremstilling af alle sider af besættelsestiden er skrevet af fire historikere fra
3. generation af besættelsestidsforskningen7, Claus Bundgård Christensen (f.
1968), Joachim Lund (f. 1967), Niels Wium Olesen (f. 1963) og Jakob Sørensen
(f. 1973), Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45. Den udkom i 2005. Deres
grundopfattelse af samarbejdspolitikken svarer stort set til Hans Kirchhoffs
citerede synspunkt. Der synes at herske én opfattelse blandt næsten alle profes
sionelle historikere, som er temmelig anderledes end de i resten af befolkningen
udbredte grundfortællinger, hvad enten det er den gamle konsensus-fortælling
eller statsministerens moralske fordømmelse.

Historie, historiebevidsthed, historiekultur og branding
Kampen om eftermælet synes at være lige så gammel som menneskeheden og
kan i hvert fald følges lige så langt tilbage som vi har skriftlige vidnesbyrd. De
ældste bevarede var indhuggede indskrifter som vi kender dem fra runestenene
i Nordeuropa, ægyptiske, babylonske, assyriske, persiske, græske eller latinske
indskrifter og relieffer. De var henvendt til samtiden - og til guderne, men det
vigtigste formål med dem var at påvirke eftertiden. Med et moderne udtryk kan
man kalde det for »branding«
Propagandaen for stater og herskerhuse går langt tilbage i historien, mindst
så længe som der har eksisteret større politiske enheder. Historie er som alle
rede antydet ældre end staterne, selv om det først var her at aktiviteten blev til
en professionaliseret heltidsbeskæftigelse. Mennesker har til alle tider tænkt
historisk i den forstand at de har set ændringer og udviklinger. Det normale er
imidlertid at forstå ændringerne ud fra sig selv, sin familie, sin klan, sit folk,
hvordan man nu end definerer disse størrelser. Den mest grundlæggende måde
at tænke samfund på er at udnævne sig selv og sin familie, klan eller stamme til
»mennesker«, mens alle andre mennesker bliver til »fremmede«. Både »inuit«
og »cheyenne« betyder således menneske. Når mindre grupper slutter sig sam
men i større fællesskaber har de typisk stadig taget udgangspunkt i familien
og tænkt det større samfund som en udvidet familie, også selv om det bliver så
stort, at medlemmerne umuligt kan være direkte blodsrelaterede undtagen i en
mytisk fortid. Derfor opfatter den mest tilfredsstillende moderne definition af
nationale fællesskaber nationer som »forestillede fællesskaber«, hvor alle med
lemmer af nationen omtales som om de var i familie med hinanden (Anderson
7 Jørgen Hæstrup ( 1909-1998) regnes normalt for 1. generation mens hans elever, Hans Kirchhoff(f. 1933),
Henrik Nissen (1933-2005), Henning Poulsen (f. 1934) og Aage Trommer (f. 1930) er 2. generation. Hvor
vidt de følgende forskere skal opdeles i en 3. og 4. generation er et spørgsmål om smag og behag. Vigtigst
er den forbløffende konsensus mellem de professionelle historikere om vurderingen af den førte politik på
tværs af partipolitisk tilhørsforhold.
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1983; Østergård 2007b). »Blodsbeslægtede«, som man sagde indtil nazismens
raceteorier gjorde det uacceptabelt at bruge ord som race og blod. Forskellige
udgaver af sådanne »som om«-fællesskaber har været kernen i menneskenes
historie, lige siden overgangen til landbrug gjorde det muligt at brødføde et
større antal personer på det samme område i længere tid.
Agrarsamfundenes højkulturer og klassedelte bysamfund var baggrunden for
systematisk historie-skrivning forstået som organiseret erindring om fortidige
begivenheder og personer. Især herskerslægterne har udgjort rygraden i den
historiske erindring. Det gælder for den traditionelle historieskrivning og den
indterpning af den danske kongerække som ifølge upålidelige, men ofte gentagne
påstande, udgjorde rygraden i den danske folkeskoles historieundervisning indtil
den blå betænkning gjorde op med historien til fordel for samtidsorientering
i 1958. Der er det sande i forestillingen om historie som kedelig indterpning
af konger og krige at markedsføring af ens egen stat eller kongehus har været
formålet med den meste historieskrivning. Men krig har historie-undervisningen,
især i det Danmark der blev nationalt homogent og moderne ved at tabe krige,
aldrig handlet meget om. Hvorfor så mange så tidligere valgte at erindre på den
måde er i grunden en gåde som fortjener en grundigere undersøgelse. Læser
man danske lærebøger i historie for folkeskole og gymnasiet fra 1900-tallet viser
det sig nemlig at flertallet især beskæftiger sig med befolkningens daglige liv,
handel, landbrug og andre fredelige sysler, altså de samme emner som prægede
universitetsdisciplinen i overensstemmelse med den radikale historikertradition.
Konger og krige er naturligvis med, men i høj grad som kronologisk rygrad, ikke
tekstens mening. Og efter Christian 4.’s nederlag fremtræder mange af dem i et
lidt latterligt lys. At det så er et andet billede, som har bidt sig fast i elevernes
erindring, siger måske mere om disse end om undervisningens indhold.
Propagandahensigten var baggrunden for det store værk i 142 bind (hvoraf
en fjerdedel er bevaret) som den romerske forfatter Titus Livius (59 fvt.-17
evt.) skrev omkring vor tidsregnings begyndelsen med titlen Ab urbe condita
(Siden byens (dvs. Roms) grundlæggelse). Livius’ hensigt var at beskrive og
begrunde hvorledes den lille bystat Rom ved konstante krige underlagde sig
først de nære omgivelser, siden hele den italiske halvø, for til sidst at beherske
næsten hele den da kendte verden rundt om Middelhavet, Orbis Terrarum. På
samme tid opfandt digteren Vergil (70-19 fvt.) en forbindelse mellem Roms
grundlæggelse og figurerne i hovedværket i den græske kultur som romerne
ønskede at overtage. Vergil lod i Æneiden en flygtet prins fra Troja, Æneas,
grundlægge byen Rom og knyttede dermed an til Iliaden der skildrede Trojas
belejring og undergang.
Modsat Iliaden, der har vist sig at bygge på arkæologisk verificerbare forhold,
er Vergils og de indledende afsnit af Livius’ Ab urbe condita ren fiktion. Men
det har ikke forhindret megen senere europæisk historieskrivning i at overtage
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modellen med at udstyre sit herskerhus med en mytologisk anknytning til den
antikke gudeverden eller Bibelens skildringer - i nogle tilfælde endda begge
dele. Den helt overvejende mængde af historieskrivning har altid haft et ideo
logisk formål med at ville berette om fortiden. Med andre ord en funktion der
svarer til det moderne begreb »branding«. Der er ikke tradition for at anvende
dette begreb i forbindelse med historieforskning, men det er slående hvor godt
begrebet »nation branding« dækker historieskrivningens funktion i det tidligt
moderne Europa som det er påvist a f branding-forskningens nestor Wally Olins
i en glimrende lille artikel fra 2002. Et godt eksempel på historieskrivningens
politisk-propagandistiske funktion er den historiografiske kamp mellem Dan
mark og Sverige i 1500- og 1600-tallet (Damsholt 1992).8

Kampen om den nationale historie
Muligvis vil national historie engang blive erstattet af en egentlig global ver
denshistorie. Det drømmer mange filosoffer og sociologer om. Men der er vi
langt fra endnu. Tværtimod taler meget for at vi i al overskuelig fremtid vil leve
i en situation der passende kan kaldes »global nationalisme« for at bruge det
udtryk, som jeg har udviklet sammen med mine svenske kolleger Björn Hettne
og Sverker Sörlin i en bog fra 1998/2006. Videnskabeliggørelsen af historie
forskningen i 1800- og 1900-tallet faldt tidsmæssigt sammen med opkomsten
af nationalstaterne, først i Europa, siden, efter 1945, i hele verden i takt med
afkoloniseringen. Ud over at indføre kravet om en omhyggelig undersøgelse af
kildematerialet, »kildekritik«, satte historikerne begreber som »folk«, »nation«
og »stat« i centrum for deres fremstillinger og analyser. Derved kom histori
kerne til at indtage en central rolle ved skabelsen af de erindringsfællesskaber
der udgjorde det kulturelle kit i de nye nationalstater. Nationerne var ældre,
men koblingen af staterne med folk, nation og en fælles historisk erindring i

8 Den fortsatte kamp mellem Danmark og Sverige og oplysningstidens europæiske debatter om enevælde
versus aristokrati som bl.a. indbragte Danmark en hård kritik fra ingen ringere end Montesquieu (1689-1755)
i De l ’ésprit des lois fra 1748 skal ikke forfølges nøjere i denne sammenhæng. I stedet vil jeg henvise til
redegørelsen om de udenlandske Danmarkshistorier hos Horstbøll 2003, samt analyserne af Holberg som
historiker i Bernard E. Jensens værk fra 2003. Dertil kommer den italienske historiker Franco Venturi
(1914-94) som i tredje bind af sin omfattende behandling af den europæiske oplysningstids historie, Settecento rifonnatore fra 1979, grundigt redegør for de europæiske debatter om politik og samfund i Danmark
og Sverige (Venturi 1979). Det fremgår af Venturis værker at Danmark indtog en langt mere central plads
i datidens internationale politiske debatter end vi har vænnet til at tro efter at landet blev reduceret til en
småstat i 1800-tallet (et referat af Venturis undersøgelser lindes i Østergård 1995). Jeg er ved at skrive en
fremstilling af danmarkshistorie som branding i forbindelse med et FKK-finansieret forskningsprojekt
på CBS om nation branding og virksomheder i »Danmark, National Identity, Branding, History and the
Company«, www.cbs.dk.
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en nationalstat til forskel fra de ældre territoriale fyrstestater var et nyt resultat
af den franske revolution og de nationale reaktioner på de franske erobringer.
Grækerne antages normalt at have opfundet historieskrivning og historieforsk
ning. Herodot fra Halikarnassos (ca. 484^425 fvt.) skrev i midten af 400-tallet
fvt. et værk der på mange måder er den første verdenshistorie med titlen Historia,
samtidig med at han lagde grunden til etnografiens observationer af fremmede
folkeslag. Det græske ord »historia« betyder ikke fortid men »undersøgelse«,
og det var netop hvad Herodot foretog. Hans ambition var at beskrive hele den
da kendte verden. Ikke blot for at beskrive den, men for at forklare hvordan
det kunne gå til at en lille koalition af græske bystater kunne besejre datidens
uantastede supermagt, Perserriget. Hans forklaringer adskiller sig fra vore dages
rationelle årsagssammenhænge, idet han gik ud fra at guderne greb direkte ind i
begivenhederne. Hvis menneskene ikke rettede sig efter varslerne eller påkaldte
sig gudernes misundelse ved overmod (hybris) blev de straffet. Et eksempel på
det var for Herodot perserkongen Xerxes som ifølge Herodot led nederlag til de
talmæssigt langt underlegne grækere pga. sin overmodige optræden. Alligevel
må man karakterise Herodots værk som analytisk historie med ambition om at
besvare et bestemt spørgsmål af betydning for samtiden, han havde blot andre
forestillinger om rationelle årsager. Cicero ( 106-43 fvt.) havde derfor på mange
måder ret i at udnævne Herodot til »historiens fader«.
En anden græker, Thukydid (ca. 460-400 fvt.) fremhæves normalt som den
anden grundlægger af historievidenskaben ved siden af Herodot. Under et tyve
års langt eksil under den peloponnesiske krig, efter at han var blevet landsforvist
fra Athen fordi han havde tabt et søslag som strateg (admiral), skrev han et værk
der var tænkt som en fortsættelse af Herodot. Den ambition indløste han med kort
oversigt over perioden 480-431 fvt. Det særlige ved Thukydid er imidlertid den
grundige undersøgelse af årsagerne til krigen mellem de græske stater, ledet af
de to hoved-protagonister Athen og Sparta, og analysen af grundene til at Athen
tabte. Thukydid formulerede som den første en klar metodisk programerklæring
og vurderede eksplicit værdien af de forskellige kilder i forhold til hinanden.
Samtidig med denne nøgterne og disciplinerede kildekritiske fremgangsmåde
tog han sig dog friheder af hensyn til fremstillingen ved at lægge egne ord og
taler i munden på historiske personer. Han er således både historieanalytiker
og historieskriver i ét.
Denne dobbelthed af kunst og videnskabelig detailanalyse har præget al hi
storieforskning, også i dens storhedstid i 1800- og 1900-tallet. Fortolkningerne
er skiftet i takt med de ændrede spørgsmål der blev stillet, men også i høj grad
i takt med og som funktion af hensigten med de historiske værker. I takt med
professionaliseringen af historiefaget i 1800-tallet blev det de nationale stater,
eller folkene, som historikerne, uanset politisk observans, legitimerede i stedet
for som tidligere fyrstehusene. Det skete ofte i stor uenighed, men nedenunder
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de overfladiske politiske uenigheder herskede der reelt stor enighed om at ens
eget folk havde ret i næsten alt og fjenderne uret. Det gælder i Danmark selv
for den positivistisk kildekritiske historieskrivning der tilsyneladende var antinationalistisk. Men det var kun en bestemt konservativ version af det nationale
projekt de kritiserede. Reelt var de også nationalister, blot på en mere raffineret
måde. Det er bl.a. påvist meget grundigt af historikere som Claus Møller Jør
gensen (f. 1963) og Jens Christian Manniche (1943-2003).
Men det gælder også mere generelt i Europa. Det er hovedresultatet af et stort
komparativt forskningsprojekt om europæisk historieskrivning, Representations
of the Past: The Writing of National Histories in Nineteenth and Twentieth-Cen
tury Europa (NHIST) som European Science Foundation har finansieret i årene
fra 2003 til 2008. Her samarbejder langt over hundrede europæiske historikere
om at undersøge fagets rolle i skabelsen af nationale identiteter - og konflikter
- de sidste to hundrede år.9 En magtfuld formulering af den uheldssvangre rolle
historiefaget har spillet er formuleret af den nationalliberale græske historiker
og politiker Spyridon Lambros (1851-1919). Ifølge ham er »historikerens pen,
næst efter militær magt, det stærkeste våben for nationale ambitioner« (Berger
2007, 5). Denne tvivlsomme rolle er på ingen måde forbeholdt Balkan-landenes
nationalister, som det fremgår af enhver blot nogenlunde distanceret undersøgelse
af historieskrivningen om omstridte regioner og grænser.
Jeg bidrager selv til bind 5 af projektet med en undersøgelse af Slesvig og
Holsten mellem dansk og tysk historieskrivning.10 Det har været en spændende
om end også noget forstemmende oplevelse at læse sig igennem mængderne af
stridende historiske fremstillinger om disse provinsers rette nationale tilhørs
forhold - samt en udfordring at oversætte de danske og tyske diskussioner til
en nationalt neutral fremstilling på engelsk. Fred og fordragelighed har ganske
vist indfundet sig i regionen siden 1950’erne, nord såvel som syd for grænsen.
Men det skyldes at konflikten er blevet afdramatiseret og er rykket ud af fokus
i de berørte lande. Først da spørgsmålet om grænsedragningen mellem dansk
og tysk og mindretallene blev løst med Bonn-København erklæringerne i 1955
blev der plads til ikke-nationalistiske synspunkter i forskningen. Forudsætningen
for dette i og for sig positive er imidlertid det beklagelige forhold at meget få
udenfor de snævre professionelle miljøer længere interesserer sig for emnet.
Og i det omfang nogle gør det er det med henvisning til de gamle og forældede

9

Se Berger and Mycock 2006 samt Berger 2007a og b samt Berger 2008. Resultaterne af projektet udkommer
i seks bind; vol 3. Stefan Berger and Chris Lorenz (eds): Society and the Nation: Ethnicity, Class, Religion
and Gender, London: Palgrave Macmillan 2008 er udkommet; resten følger efter planen 2009-2011.
10 »Danish-German Historiographical Overlap concerning Schleswig and Holstein. Historiography and Po
litics - Schleswig/Søndcrjylland between Denmark and the Germanics«, in Tibor Frank and Frank Hadler
(eds.), Borders and Nations: Confrontations and (Re) Conciliations, vol. 5 of »Writing the Nation«, London:
Palgrave Macmillan (in press).
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opfattelser som hos teologen og politikeren Søren Krarup (f. 1937). Meget få i
den almindelige offentlighed synes at tage notits af spændende ikke-nationalistisk
forskning som Peter Dragsbos undersøgelser af boligskikke i Slesvig på tværs
af nationale skel (Dragsbo 2008a og b). Der synes trist nok et være et omvendt
forhold mellem videnskabelig objektivitet og samfundsmæssig relevans.
Denne relative afdramatisering a f historien kan derimod ikke siges at gælde
for den danske nationale historie. Langt fra at forsvinde som Søren Mørch (f.
1933) forudsagde i sin provokerende Den sidste Danmarkshistorie i 1996 synes
Danmarks nationale identitet og historie at stå mere centralt i den politiske
diskussion end på noget andet tidspunkt siden den nationale vækkelse der førte
splittelsen af den multinationale helstat i 1848 og statens undergang i 1864.
Her tænker jeg ikke på de officielle forsøg på at styrke historieundervisningen
i folkeskolen med lister over vigtige begivenheder eller kulturministerielle
kanoner for alle mulige områder. Sådanne tiltag vil en historiker med basis i
fagets mistænksomheds hermeneutik snarere tolke som vidnesbyrd om at det
står slet til med den historiske viden såvel hos dem med indflydelse som hos
det folk de vil oplyse. Intet i den historiske erfaring tyder på at sådanne bud
fra oven vil have større virkning. Risikoen for, at de velmente forsøg på at
gentage den nationale indoktrinering fra 1800-tallet, hvor det nationale fæl
lesskab byggede på en levet økonomisk og social erfaring, vil mislykkes, er
overhængende. Men det afholder ikke appeller til det virtuelle nationale fæl
lesskab i at have politisk effekt. Blot bygger det i modsætning til 1950’ernes
og 1960’ernes endnu realt eksisterende kommunikationsfællesskab i skole og
massemedier nu på en viljesakt som man også kan kalde voluntaristisk eller
med sociologer som Anthony Giddens og Ulrich Beck »refleksivt moderne«
(jf Kaspersen 1995). Der er sket en demokratisering af fortiden i den forstand
at alle opfattelser synes at være lige gode hvis de bare er båret a f et ægte
engagement. »Min historie er lige så god som din uanset hvor meget du har
studeret« kunne man kalde synspunktet.
Denne selvorganiserede refleksive brug af historien adskiller sig fra erfaringerne
fra det nationales storhedstid i 1800-tallet og i 1900-tallets nationale velfærds
stat. Nu er der snarere tale om en slags postmoderne (mis)brug af historien med
tungen i kinden. Efter at historikere og andre samfundsforskere på solidt fagligt
grundlag har dekonstrueret de nationale historier har det store flertal skabt deres
egne fortællinger. Delvis ved hjælp af historikernes analyser, dels - og i endnu
højere grad - ved hjælp af succesrige rekonstruktioner af fortiden i TV-serier
som Matador og Krøniken. Påvisningen af de nationale myters konstruerede
karakter har ikke ført til hverken deres eller nationalstatens forsvinden, således

130

Steen Biisek-seniinar

som mange i 1990’erne antog ville ske. 1 stedet synes de nærmest at være blevet
styrkede. Det kan man vælge at tolke som et reelt forhold ved moderniteten.11
Men der er mere komplicerede processer på spil som gør det umuligt blot at
gentage 1800-tallets nationale indoktrinering (»nationsbygning« som det hed
der på sociologisk), uanset om det er de samme eller andre enheder, f. eks. EU
man vil skabe.12

Tidehverv og nynationalismen
Samtidig med denne lidt uskyldige selvorganiserede brug af historie »fra neden«
og de formentligt virkningsløse kanoniske bestræbelser »fra oven«, foregår der
en indædt politisk kamp om fortolkningen af historien. Og i en enhver krig er
sandheden det første offer. Således også her. Det har jeg selv erfaret som en
gageret i udforskningen af nationalisme generelt og den danske historie siden
begyndelsen af 1980’erne (se f. eks. Østergård 1984 og 2002). I overensstem
melse med nybruddet i den internationale nationalismeforskning omkring 1983
understregede jeg og andre det konstruerede eller opfundne ved de nationale
traditioner i 1800-tallet. »Imagined Communities« (»forestillede fællesskaber«)
var titlen på et banebrydende værk af Benedict Anderson (f. 1936) der udkom
i 1983 og med et slag ændrede forståelsen af det nationale og nationalismen
(denne forskningshistorie har jeg redegjort for i flere sammenhænge, bl.a. i
Østergård 2006 og 2007). Det paradoksale er at denne nytolkning ingen steder
er stødt på så rasende afvisning som i det Danmark næsten alle engang troede
var uden særlig national identitet eller historisk viden.
En del af forklaringen på nationalismens betydning i Danmark skyldes en
gruppering af intellektuelle omkring tidsskriftet Tidehverv (se Bramming 1992
og Krarup 1998). Foreningens chefideolog er præsten og politikeren Søren
Krarup. Hans ideologi, der går ud på at hans ideologi ikke er en ideologi men
»sund fornuft og sandhed forankret i folket«, har spillet en vigtig rolle for
den store succes for Dansk Folkeparti. Selv kalder Krarup og hans præste- og
folketingskollega Jesper Langballe valgsejren og regeringsskiftet i november

11 Det gør f.eks. Michael Boss (f. 1952) som i 2006 publicerede den omfattende Forsvar for nationen med
undertitlen, »Nationalstaten under globaliseringen« (Boss 2006). Synspunktet har meget for sig og erken
delsen af nationalstaternes sej livet hed indgår også i høj grad i del nye efterord jeg harskrevet sammen med
mine kolleger Bjørn Hettne og Sverker Sörlin til 2. udgaven af vores bog med den profetiske titel »Den
globala nationalismen« der ligeledes udkom i 2006. En anden måde al udtrykke indsigten i det nationales
sej livethed kan findes i Hans Hauges bog om nationalismen fra 2009.
12 Den postmoderne, »post-nationale«, men samtidigt på en paradoksal måde stadig nationale brug af historien
i dag er endnu ikke er tilfredsstillende analyseret, trods den prisværdige indsats der blev ydet af projektet
Humanistisk historieformidling - i komparativ belysning 1995-2000 med Bernard Eric Jensen (f. 1943)
som primus motor der resulterede i en imponerende serie på 12 bind om historiekultur og historiebevidsthed
(se Jensen 2000).
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2001 for et »systemskifte«. At sammenligne magtskiftet i 2001 med det i 1901
er formodentlig overdrevent, selv om VKO’s sejr ser ud til at have indledt en
epoke i dansk politik med et reelt to-partisystem, hvor højre og venstre skiftes
til at regere. Sker det, vil midterpartierne, herunder det Radikale Venstre, på lidt
længere sigt forsvinde eller i det mindste miste den afgørende indflydelse som
har skabt den konsensuskultur som i hele det 20. århundrede har været dansk
politiks særkende. Det er endnu for tidligt at afgøre ændringens omfang, men på
det område jeg her behandler, den politiske anvendelse af fortiden, er det ikke
overdrevet at referere tilbage til forfatningsstriden i 1800-tallet og indførelsen
af det parlamentariske princip i 1901.
DF er et yderst effektivt styret populistisk parti som ledes af en lille kerne
af politisk begavede taktikere. Forklaringen på partiets succes i kulturkampen
skyldes imidlertid en vellykket kombination a f den lille intellektuelle grup
pering omkring Tidehverv der havde gjort det tankemæssige forarbejde siden
1987 (Krarup 1998, 233 og 257) med nogle yderst professionelle politikere og
en karismatisk leder, Pia Kjærsgaard. Betydningen af det intellektuelle forar
bejde og politisk-organisatorisk talent undersøgte politologen Mette Zølner
med profetisk klarhed allerede 1998 i en banebrydende afhandling om ligheder
og forskelle mellem fransk og dansk nationalisme ved European University
Institute i Firenze. Her opdagede hun betydningen for fransk nationalisme af en
lille gruppe af franske intellektuelle samlet i Club de T Horloge (Zølner 2000,
97-160) og ledte derefter efter en dansk pendant. Den fandt hun i Tidehverv, som
hun derefter analyserede ved bl.a. at deltage i kredsens årlige sommermøder på
Krabbesholm Højskole (Zølner 2000, 203-226). Det var godt set, selv om hun
var for tidligt ude til at kunne undersøge samspillet med et egentligt politisk
parti, da DF først blev oprettet på ruinerne af Fremskridtspartiet i 1995 efter
at Mette Zølner havde udført sit feltarbejde. Hun måtte derfor nøjes med den
Danske Forening som var et politisk parti.
Selv om Tidehverv har spillet en væsentlig rolle for DF’s politiske succes er
der dog ikke tale om et direkte årsagsforhold. Det fremgår godt af en reportage
i Kristelig Dagblad fra Tidehvervs traditionsrige sommermøde i 2009, nu på
Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Her formulerer Morten Thomsen
Højsgaard forholdet således: »Tidehverv - unge som ældre - har aldrig søgt det
politisk korrekte. Opgøret mod autoriteter i og uden for kirken har altid været
en del af kernen i bevægelsen. Men pudsigt nok blev Tidehverv i 1950’erne
og 1960’erne alligevel toneangivende hos mange af forskerne på de teologiske
fakulteter. Og efter det nye systemskifte i Danmark i 2001 blev indflydelsen så
også landspolitisk. Til gengæld tabte de fleste fagteologer lysten til at skilte med
betegnelsen »Tidehverv«. Frygten for at blive sat i bås med det også politisk
ukorrekte Dansk Folkeparti var og er for stor. Men den gruppe af sympatisø
rer med Dansk Folkeparti, der rent faktisk begyndte at komme på Tidehvervs
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sommermøder i årene lige efter 2001, er dog for længst forsvundet igen. Der
kan nemlig ikke sættes lighedstegn mellem Søren Krarups Tidehverv og Pia
Kjærsgaards Dansk Folkeparti. Folkeligheden udgør den måske største forskel.
Den mangler bevidst og totalt i Tidehverv. For Dansk Folkeparti er den selve
udgangspunktet. Teologien markerer naturligvis også en forskel. Den er livs
nerven i Tidehverv. Men har meget lidt at skulle have sagt i Dansk Folkeparti,
hvis vælgere hører til dem, der går allermindst i kirke overhovedet i Danmark.«
{Kristeligt Dagblad 3. juli 2009, 18).
Søren Krarup har selv i en lille bog som han publicerede lige før partiets sejr
ved valget i efteråret 2001 formuleret den opfattelse af Danmarks historie som
hjalp partiet til sejr. Bogen har den programmatiske titel Kristendom og dansk
hed og kan med fordel læses sammen med hans lidt tidligere I min levetid. 60
års Danmarkshistorie fra 1998. Den første bog samler taler og prædikener der
skulle være udkommet sammen med en udstilling af hans opfattelse af dansk
historie og identitet på Museet på Sønderborg Slot. Udstillingen blev ikke til
noget og planen kostede noget uretfærdigt museumsdirektøren, Thorkild Kjærgaard (f. 1945), stillingen. Han har siden fået en basis på Grønlands universitet
i Nuuk.
Som en af taberne i kampen om den offentlige mening må man indrømme at
Krarup og hans meningsfæller i vidt omfang har sejret. Krarup indledte ifølge
sin egen fremstilling kampen mod den daværende flygtningepolitik i 1987 efter
at han i 1984 havde overtaget redaktionen af tidsskriftet Tidehverv efter sin
fader Vilhelm Krarup (Krarup 1998, 233 ff.). I et kapitel med et frontalangreb
på menneskerettighederne formulerer Krarup sin afvisning af den moderne
historieforsknings resultater således:
Danskeren var altid genstand for 68’erens had. Det blev udtrykt i en stadig
krig mod det nationale, hvilket her i landet er et andet ord for Danmark
og danskerne. Denne 68’er, som vi f.eks. kan kalde Uffe Ostergaard, blev
aldrig træt af at fortælle danskerne, at der slet ikke var noget, som hed
danskhed eller den danske nation - og, hvis han drevet af nødvendig
heden, blev nødt til at moderere sig, så sagde han at Danmark var først
blevet til som Danmark i forbindelse med Romantikken i 1800-tallets
begyndelse. Altså skulle danskerne ikke bilde sig noget ind. De skulle
snarere bukke og forsvinde. Og at Danmark har en mere end tusindårig
historie, båret af et dansk folks bestandige kamp for at bestå trods yderst
ugunstige geografiske og strategiske vilkår, det var en Uffe Ostergaard
nok i stand til at bagatellisere. Krigen mod hans eget folk gik igen og
igen og ig e n (...)
F.eks. da Danmark fejrede 150-året for Treårskrigen, hvor danskerne
under indflydelse af ‘ånden fra 48’ med dens kærlighed til fædrelandet
havde overvundet et tysk forsøg på at rive Sønderjylland fra Danmark
og i to år havde ført krig mod Prøjsen og Det tyske Forbund. Nej, sagde
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Uffe Østergaard: dette var en fuldstændig misforståelse, for Treårskrige
var en borgerkrig, hvor danskernes rolle i virkeligheden svarede til
serbernes i den krig i Bosnien i 1990’erne, hvor serberne blev udnævnt
til skurkene, der bedrev ‘etnisk urensning’. Noget tilsvarende havde
danskerne altså gjort i Treårskrigen. Og at sandheden var, at danskerne
i Treårskrigen i al enkelhed havde forsvaret gammelt dansk land og især
danske sønderjyders ret til at høre til Danmark over for et aggressivt
stormløb fra de slesvig-holstenere, der fra første færd fik militær støtte
fra Det tyske Forbund og den prøjsiske stormagt, så at Treårskrigen slet
og ret havde været en dansk-tysk krig - det kaldte Uffe Østergaard for
en nationalistisk skrøne, idet han altså kaldte danskerne for serbere. Og
sig selv historiker.
Foragten for det konkrete eller for den levende dansker trådte tydeligt
frem i denne såkaldte historikers flittige deltagelse i den offentlige de
bat, og hvis det ikke var de levende danskere det gik ud over, så var det
de døde. I en artikel om Danmarks tab af Skåne i 1600-tallet fortalte
Uffe Østergaard om, hvordan dette gamle danske land blev forsvensket
igennem en ‘historisk enestående denationaliseringsproces’ som var et
eksempel på ‘et succesfuldt gennemført skifte i national identitet for en
hel befolknings vedkommende’. At dette succesfuldt gennemførte skifte i
national identitet skete igennem en uhyggelig mishandling og terror mod
en dansk befolkning, hvor hele landsbyer blev udryddet og 14-årige drenge
radbrækket for at gøre modstand de svenske magthavere generede ikke
vor historiker. Svenskerne blev ikke kaldt for serbere. Uffe Østergaard
noterede sig den historisk enestående denationaliseringsproces med tavs
accept. (Krarup 2001, 65-66).

Og sådan bliver det ved og ved i kapitel efter kapitel. Om jeg faktisk har skrevet
det citerede er mindre vigtigt for Krarup, der er ude i et større anliggende. Den
største variation er at jeg til tider slås i hartkorn med Søren Mørch og andre
»antinationale« europæere sammen med andre af Krarups hadeobjekter fra
Poul Nyrup Rasmussen til Hans Gammeltoft Hansen og mange andre. Man
føler sig i godt selskab og personligt har det glædet mig at ræsonnementer om
dansk historie nu indgår seriøst i den politiske debat. Det er et stort fremskridt
i forhold til 1960’erne og 70’erne, hvor man diskuterede irrelevansen af histo
risk erfaring under historikeren Jens Engbergs (f. 2008) herostratisk berømte
devise: »Et køleskab er nyttigt, historie er ikke nyttigt«. Heller ikke det meget
udskældte år 1968 udmærkede sig ved udpræget historisk sans - hvilket for
mentlig var årsagen til at mange på venstrefløjen på patetisk vis gentog de talrige
fraktionskampe fra tidligere faser a f arbejderbevægelsens historie i 1970’erne.
Sin opfattelse af Danmarks historie formulerer Krarup i et kapitel med over
skriften »Den multikulturelle illusion« således:
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Dansk kultur hører sammen med historien om et dansk folk, der haft den
lykke at have hjemme i sit eget land og kunne forme sin egen lov og sine
egne vilkår. Der er ganske vist folk, der i dag vil fortælle os, at Danmark
som nation begyndte først med Romantikken omkring år 1800, og at der
derfor ikke er noget, der hedder danskhed og for så vidt dansk kultur.
Det er såkaldte historikere som Søren Mørch og Uffe Ostergaard, der vil
reducere vor historie og vort nationale fællesskab til kun at høre hjemme
i de allerseneste tider. De ved ikke hvad de taler om. De forsøger at rive
vores arv og vores identitet fra os for at hensætte os i E U ’s overnationale
ormegård. De har tydeligvis aldrig hørt om Dannevirkes opførelse i
700-tallet og kong Godfreds nej til den tyske kejser i 800-tallet og Saxos
Danmarkshistorie fra 1200-tallet og klagesangen fra Holstenervældet i
1300-tallet og Herluf Trolles ord til Niels Hemmingsen i 1500-tallet og
danskernes eksistens i 1600-tallet og Ove Høegh-Guldbergs indførelse
a f indfødsretten i 1700-tallet - klare og umisforståelige vidnesbyrd om
et dansk folk, der satte pris på at være det og ofrede alt for at forblive
det. Nej, vi danskere har haft den lykke at have en fælles historie i vort
fælles hjem, og ud af denne historie er som sagt dansk kultur blevet til.
Det er med folk ligesom med en familie: vi føler, at vi hører sammen,
fordi vi har en fælles fortid og fælles forudsætninger. Sproget, historien,
skæbnefællesskabet skaber et folk. Og et folk skaber sin kultur, som
simpelt hen er den virkelighed eller eksistensform, i hvilken folket kan
være sig selv. (Krarup 2001, 118-119).

Hvor ved Søren Krarup alt dette om Danmarks historie fra? Forskning i emnerne
har han mig bekendt ikke besværet sig med. Men når man har gået i samme
folkeskole som ham, er det ikke særligt mystisk. Det jeg lærte i historieun
dervisningen i 1950’erne svarer til Krarups kanon, bortset fra den nyeste tid
hvor der var en tendens til at man aldrig kom længere end 1. verdenskrig for
så at begynde forfra igen med stenalderen og ægypterne på næste skoletrin.
Men modsat Krarup har jeg sidenhen faktisk undersøgt det vi lærte i skolen og
sammenlignet forløbet i Danmark med forholdene i andre lande, især i Europa.
Derfor er jeg meget mere i tvivl om sandheden af de fortællinger han så skrå
sikkert refererer til. Men ét har vi fælles. Forestillingen om at der har været en
fortid, som kan udforskes med omhyggelige metoder i form af kritik af kilderne,
overleveringen og hensigterne med beretningerne. Forskellen er at professionelle
historikere erkender at undersøgelserne skal foretages komparativt hvis de skal
have videnskabelig relevans og man skal undgå at falde i nationalismens fælde.
Den fælles referenceramme, som mennesker af vores alder har, omfatter imid
lertid ikke nødvendigvis de generationer der er vokset op, efter at den fælles
historieundervisning forsvandt i 1970’erne og 1980’erne. At Krarups og andre
nationalisters påstande overhovedet tages alvorligt i debatten i dag er svært at
tolke som andet end en bekræftelse af Karl Marx’ udsagn i »Napoléon Bonapartes
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18. Brumaire« om at »historien gentager sig, første gang som tragedie, anden
gang som farce«. Men det bliver virkningerne af denne postmoderne kamp om
historie selvfølgelig ikke mindre alvorlige af.
Ikke at det er en ren farce, vi er vidne til i øjeblikket. Men det er svært at
frigøre sig fra en fornemmelse af at opsvinget for nationalismen og interessen
for den nationale historie i Danmark i øjeblikket er et hypermoderne fænomen,
der hviler på en lurende utryg fornemmelse af at de nationalistiske fraser ikke
passer. Når argumentet er svagt tilsiger gammel visdom præsten at hæve stem
men. Og det er i høj grad hvad der sker i den aktuelle debat, hvor viden og fakta
synes at tabe til vilkårlige valg og følelser. Men følelser og forkerte påstande får
reelle følger, uanset hvor de stammer fra, det er en af de sikreste sociologiske
indsigter. Selv om de nationale historier er blevet dekonstrueret, så er de natio
nale myter (semiotisk forstået) som f.eks. den danske gårdmandsfortælling eller
myten om andelsbevægelsen ikke blevet opløst. Tværtimod sætter de sig f. eks.
stadig igennem bag om ryggen på beslutningstagerne i et andelsfirma som Arla
Foods, som påvist af min historikerkollega på CBS, Mads Mordthorst (f. 1966).
I al talen om de store fortællingers død og den tiltagende fragmentering af
samfundet har historikerne formentlig undervurderet hvor vigtige og overlevel
seskraftige, de nationale myter er. Det var rigtigt set, at nationer tilsyneladende
holdes sammen ved hjælp af fortællinger der intet videnskabeligt hold er i - eller
som i bedste fald ikke er helt sande. Alligevel har de identitetsskabende myter
vist en forbløffende evne til at overleve og finde nye steder at blive fortalt fra, i
dag især i form af varer og virksomhedsbrands foruden selvfølgelig TV-serier
og film. »Tragedien« ved gentagelsen af nationalismens fortællinger er, at my
terne nu er blevet helt afkoblede fra historien og tilsyneladende vandrer rundt
i et lufttomt rum og leder efter steder at blive fortalt fra, som den slovenske
filosof Slavoj Zisek ville udtrykke det. Det har nogle, især i Dansk Folkeparti,
dygtigt indset og benyttet sig af. Men principielt er nationen og det nationale
ikke forbeholdt dem. Michael Boss’ førnævnte værk er netop et grundigt doku
menteret opråb til centrum-venstre om at besinde sig på den nationale identitet
og generobre den nationale fortælling, som den havde opgivet i al talen om
kulturel relativisme og internationalisering.
Om det uden videre er muligt, er imidlertid stærkt tvivlsomt, da bestræbelsen
tørner sammen med det sandhedskrav vi har med os fra det videnskabelige
historiefag. Hvordan man overvinder dette dilemma er hovedudfordringen til
historiefaget i dag. Skal vi - eventuelt med tungen i kinden - levere de histo
rier som stater, partier og efterhånden også virksomheder vil betale for. Dvs.
fortælle »gode historier«, som faget har gjort i den helt overvejende del af sin
tid? Gør man det, kan man sætte sin pris så højt som muligt og i øvrigt slå sig
til ro med at det ikke adskiller sig fra tidligere tiders historiefortællinger til
ære for fyrsternes og deres lande. Personligt vil jeg dog være ked af at opgive
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sandhedsfordringen, hvor naiv og misbrugt den end kan tage sig ud fra et vi
denskabsteoretisk velfunderet betragtningspunkt.
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Historiebrug og oplevelsesøkonomi
- om oplevelseshistorie
A f Niels Kayser Nielsen
Denne artikel handler dels om en introduktion til diverse tematikker inden fo r forsknings- og un
dervisningsfeltet oplevelseshistorie, dels om en introduktion tilforholdet mellem oplevelsesøkonomi
og historiebrug. Det er også et ærinde at pege på, at interessen fo r oplevelse i historien ikke er et
nyt fænomen. Tværtimod har ældre tiders ofte grundtvigiansk inspirerede historiefortælling haft
interesse i at gøre historie til en oplevelse. Det er i den forbindelse ikke uinteressant at se, at en
marxistisk inspireret historiker som Steen Busck med hans store interesse ifolkeoplysning har en
stærk affinitet til såvel den gamle historiefortælling som den nye historieperformativitet

Historieforskningen har hidtil - i det væsentlige - haft blikket rettet bagud og
skaffet sig viden om fortiden. Denne viden - selektivt udvalgt og behandlet ud
fra kildekritiske og/eller narrative principper - kalder vi historie eller historie
videnskab. I dag drejer historieforskningen - ved siden af det fortsatte arbejde
med og den løbende kvalificering af dette forehavende - i stigende grad om,
hvad vi bruger denne viden til. Det kalder vi historiebrug. Det overordnede
udgangspunkt ved analyse af historiebrug er, at det hverken er betydningsløst
eller ligegyldigt hvilke dele af historien, der aktualiseres og bringes i spil.
Denne nyudvikling må ses i lyset af væsentligt ændrede betingelser for såvel
produktion af som konsumtion af historiebevidsthed og -forvaltning. I det re
fleksivt moderne er opmærksomheden på de kulturelementer, som mennesker
producerer og bruger til at orientere sig efter i en foranderlig verden, blevet gjort
til genstand for teoriudvikling såvel som empirisk undersøgelse. Det gælder også
historieformidlingen i bred forstand og historievidenskaben i snævrere forstand.
Den akademiske beskæftigelse med historievidenskabens, historieskrivningens
og historieformidlingens historie har derfor forandret sig fra at være en historie
om erkendelsens fremskridt til at være studier af, hvorledes historie bruges i en
konkret tids- og stedsbundet kontekst.
Denne forandring er betinget af såvel fag-interne som -eksterne faktorer. An
gående de førstnævnte er der næppe tvivl om, at den kulturhistoriske vending,
som historiefaget har gennemgået i løbet af den seneste generations tid, har
haft betydning for fremvæksten af interessen for historiebrug. Centralt i den
såkaldte new culturalism er, at historikerne læser kilderne ikke kun for at finde
kendsgerninger, men lige så meget for at kunne bestemme deres mening og
betydning. Her spørges der ikke så meget om, hvad fortiden var, men snarere
om hvad den betød. I forlængelse af denne ændrede tilgang er der ikke langt
til en behandling af, hvorledes der til skiftende tider og i skiftende miljøer kan
gøres brug af dette mere labile og fortolkningsindbydende genstandsfelt.
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Denne ændring er også betinget af et stigende antal historieformidlende aktører
såsom forskere, storytellere, romanforfattere, turistentrepreneurer, eventmagere,
politikere jou rn alister etc. Man kan her næppe se bort fra, at overgangen til nye
produktionsformer efter al sandsynlighed har betydning for en ny og differen
tieret interesse for og anvendelse af historien. Ligesom overgangen fra bonde
samfund til industrisamfund indebar en vældig interesse for bondesamfundets
historie, ofte med en begrædelse af tabet og utryghed ved de nye tider som
tog sig udtryk i anlæggelse af såvel store nationale friluftsmuseer som lokale
landbrugsmuseer, må det formodes, at afviklingen af industrisamfundet i store
dele af vores vestlige verden, har medført interesse for den del af historien,
som så kommer til at fremstå som fortid. Begyndelsen blev taget med »grav
hvor du står-bevægelsen«, som i både Storbritannien, Vesttyskland og Sverige
fik et enormt opsving i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne,
hvor det var tydeligt nok, hvilken vej vinden blæste. Dette er siden blevet fulgt
op af en stor interesse for industriens materielle landskaber som indgår i en
industriel kulturarv, som langt hen har karakter af en historieskrivning i selve
det materielle, som så gøres til en sanktioneret erindring om det industrielt
forgangne. Anvendelsen af gamle fabrikker til kunstneriske formål, museer,
boligbebyggelser, for slet ikke at tale om rave-koncerter, skal ses i lyset af denne
historieinteresse.1 Den er ofte også kendetegnet af et nyt syn på industrisam
fundet og livet som industriarbejder, der er blevet betegnet som en overgang
fra en skamfuld til en ærefuld fortid.2 Ikke kun industrilivets materialkultur,
men også dets erindringskultur er i omkalfatring i disse år, hvor der foregår et
epokeskift. I takt hermed bliver forestillingerne om de grimme og forurenende
industrilokaliteter udjævnet og erstattet af andre billeder.
Ændringen skyldes selvsagt også et øget medieudbud: ikke kun avis og bog,
men også radio, tv, digitale medier formidler historie og viden om fortiden.
Yderligere en årsag er den såkaldte globalisering og ikke mindst en stigende
italesættelse heraf. Desuden kan interessen for historiebrug også ses som ud
tryk for en stigende opmærksomhed på identitetsspørgsmål, hvori også historie
indgår.
I det hele taget er forskningen i historiebrug i en rivende udvikling internatio
nalt set. Det gælder ikke kun den mere traditionelle påvisning af forekomsten af
fejl og forglemmelser i film, fjernsyn og historiske fremstillinger, men også den
voksende internationale forskning i, hvorledes historien stiltiende fungerer som
1 Storm, Anna: »Industrisamhällets omvandling - nya bilder av gamla platser«, Lars-Eric Jönsson, Anna
Wallette og Jes Wienberg (red.): Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige. Göte
borg og Stockholm 2008: Makadam, s. 50-64.
2 Ågotnes, Hans-Jakob: »Lokalmuseet I det sociale landskapet. Fortidsformidling i Hordaland gjennom
hundreår«, Torunn Selberg og Nils Gilje (red.): Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur.
Bergen 2007: Fagbokforlaget, s. 45-67.
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referencepunkt for vores identitetsdannelse såvel livshistorisk som i henseende
til kulturelle fællesskaber.
Hvor den traditionelle historieforskning og -formidling har set vidensdeling
som nært beslægtet med traditionel folkeoplysning i forhold til enten »folket«
eller bestemte klasser og sociale grupper, bør man i dag tage hensyn til andre
formidlingsvilkår. Her rykker den personlige og identitetssøgende relation til
historien langt mere i centrum, sammen med en kommercialiseret og mediefor
midlet oplevelse af historien samt en øget såvel statslig/regional som erhvervsøko
nomisk investering heri, hvor historiebrugen har store berøringsflader med det
fænomen, der går under betegnelsen oplevelsesøkonomi.

Eksempler på historiebrug og oplevelsesøkonomi
To scenarier: dels en annonce i avistillæget Gul og Gratis i dagbladet JydskeVestkysten fredag 2. maj 2008, dels nogle spredte bemærkninger fra en gæst og en
museumsinspektør i Bymuseet Den Gamle By i Århus 2. oktober 2008. Begge
er eksempler på det nye fænomen, som man kunne kalde oplevelseshistorie,
dvs. en hybridform mellem historiebrug og oplevelsesøkonomi.
I annoncen i Gul og Gratis står det at læse, at Ribe VikingeCenter afholder
Danmarks største vikingemarked den 3. og 4. maj kl. 10-17. Her kan man op
leve »vikinger fra hele Europa«, »markedsstemning, handel og håndværk« samt
»rideopvisninger, bueskydning og kampshow«. Annoncen er udover et logo og
et piktogram, som viser, at hunde skal føres i snor, ledsaget af et fotografi af to
»vikinger«, der udstyrede i historiske klæder og med hjelm (som nok minder
lovlig meget om et stereotypt korsridder-outfit) og sværd udkæmper en drabelig
fight i »re-enactment«-genren.
I Den Gamle By blev der sagt følgende: »Jamen, det er da flot!« (besøgende
som træder ud af den nyrestaurerede Møntmestergård); »Og her skal vi så have
Kunstkammeret med afdelingen for fajance, ure og sølvtøj - så er der også noget
for segmentet med ‘hvad-er-det-værd’.« (Museumsinspektør i Den Gamle By).
Begge disse scenarier er gode eksempler på den kombination - med historien
som omdrejningspunkt - af en økonomisering af kulturen og en kulturalisering
af økonomien, der er kommet i vælten siden ca. 19903, og som kan ses som en
tilsyneladende højst livskraftig del af den samlede historiebrug, hvori indgår
såvel historieformidlende som kommercielle interesser. Historiebrug som fæ
nomen er introduceret fra flere synsvinkler i det foregående. Nu kan der være
grund til at rette søgelyset mod fænomenet oplevelsesøkonomi, inden der ses

3 Aronsson, Lars 2007: »Kartor över kulturella ekonomier«, Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö og Susanne
Johansson (red.): Kulturell ekonomi. Lund 2007: Studentlitteratur, s. 15-39.
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nærmere på diverse eksempler på historieoplevelse og de historiefaglige og
kulturanalytiske problemer, der knytter sig hertil.
Den kloge museumsinspektør i Den Gamle By er en mand med fingeren på
pulsen. Han ved nok, at historieinteressen i dag er så stor som nogensinde, men
han ved også, at denne ikke kan se bort fra fx tv’s bidrag hertil - i dette tilfælde
i form a f den populære udsendelse, hvor befolkningen kan rådføre sig hos
eksperter om, hvor meget deres antikviteter er værd. 1 denne nyeste folder fra
Den Gamle By præsenterer man sig selv som »En 5-stjernet oplevelse i verdens
klasse« og lover at byde på en »totaloplevelse« i et »ægte miljø«. Her kan man
møde »fortidens mennesker«, klappe hestene og »kigge til hønsene« - kort sagt:
»Smag, lugt og prøv historien«. Og selv om det næppe ville være rart at møde
fortidens mennesker, for så vidt de nok ville komme én i møde som skeletter, er
der ingen tvivl om, at dette udbud er toppen af, hvad et ultramoderne museum
i dag kan byde på i oplevelseshistorisk henseende. Museet er dygtigt ledet og
er blevet begunstiget af solide bevillinger. Men det er også tydeligt, at museet
må tage hensyn til nye forudsætninger for museal virksomhed. Herunder ikke
mindst en orientering i retning af fænomenet oplevelsesøkonomi, der i regi af
fx temaparker, historiske oplevelsescentre på grænsen mellem underholdning og
oplysning, »re-enactments« og såkaldt »levende museer« er i kraftig udvikling,
og dernæst den nye videnskabelige forskning i oplevelsesøkonomi, som overalt
ved de danske universiteter ligeledes er i kraftig vækst. Ikke fordi det er smart
og modepræget, men fordi oplevelsesøkonomien findes »ude i virkeligheden«
- ofte i tilknytning til historien.
I offentligheden er der tydelige tegn på en øget social efterspørgsel efter
historie. Flere og flere stiller sig i rækken a f historiekonsumenter. Lad os
nøjes med at se på Østersøområdet. Det hævdes, at der i 1990’erne er blevet
afholdt flere ridderspil på ét år end under hele Middelalderen.4 Folk valfarter
til middelaldermarked og munkeuddrivelse i Horsens og til kulturarvsturisme
i Tallinn, Åbo og Visby mættet af middelalder. Her kan man i bedste euro
pæiske forbrødringsstil med skyldig hensyntagen til både det politisk korrekte
og politisk opportune spise »fuglelever fra det franske hof«, »den andalusiske
sultans laks«, »safransvagtler fra Venedig« - hvis man da ikke vælger at gå på
McDonalds.5 John R. Gillis taler i den forbindelse om, at erindringsviljen i dag
er større end nogensinde, men at den er fragmenteret og løsrevet fra en organisk
sammenhæng.6 På Rügen går de populære »Störtebeker-Festspiele« af stablen
4

5
6

Selberg, Torunn: »Tradisjon, kulturarv og minnepolitik. Å iscenesette, vandre i og fortelle om fortiden,«
Anne Eriksen, Jan Garnert og Torunn Selberg (red.): Historien in på livet. Lund 2002: Nordic Academic
Press, s. 9.
Gustafsson, Lotten: »Medeltidskartor och minnespolitik«, in: Ibid., s. 31-45.
Gillis, John R: »Memory and Identity: The History of a Relationship«, John R. Gillis (red.): Comment ra
tions. The Politics o f National Identity. Princeton 1994: Princeton University Press, s. 6.
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hver sommer i den lille søvnige landsby Ralswiek, hvor man fejrer mindet om
den pommerske, middelalderlige sørøverhelt Claus Störtebeker, der her som
overalt i det nordtyske kulturrum er en populær skikkelse, der hyppigt ses an
vendt i »branding«, annoncer og reklamer. Ralswiek-festspillene har karakter
af »re-enactments« med rekonstruerede hansekogger og drøm om autenticitet.7
I det gamle Østpreussen er unge polakker siden »die Wende« begyndt at efter
spørge deres hjemstavns historie som en grænselandshistorie mellem polsk og
tysk historie og som en »åben regionalisme«. Man vil ikke længere lade sig nøje
med den polske historieskrivning siden 1945 om, at Østpreussen er gammelt
polsk land.8Globaliseringen og EU’s imperiale tendenser afsætter her som mange
andre steder behov for egns- og regionalhistorie. Jo større og mere abstrakte
enheder, jo større behov for regional og lokal kulturhistorie.
Men hvad er oplevelsesøkonomi? Hvilke elementer indgår der heri?

Oplevelsesøkonomi
Overordnet set hænger oplevelsesøkonomiens aktualisering, som nok i virke
ligheden er en reaktualisering, sammen med en karakteristisk forskydning inden
for konsumsektoren. Den viser sig bl.a. på madkulturens område. Hvor man før
sagde »sulten er den bedste kok« for at pege på den umiddelbare behovsdækning,
hvor man blot skulle have noget i skrutten, blev dette senere - med et spansk
ordsprog - erstattet af udsagnet »sulten er en dårlig kok«, for derved at signalere
at man var nået ud over et rent funktionelt fødevaresyn på maden. Nu kunne
man tillade sig at stille mere differentierede krav til maden: dels nydelse, men
også at den skulle være snild og nem at omgås. Maden skulle ikke kun smage
godt, men også være præget af tilgængelighed og bekvemmelighed. Om vinen
kunne det fx hedde, at den var »nem at drikke«, og desuden var den let at få fat
i; på hylderne i supermarkedet var der et væld af valgmuligheder.
Dette er i dag blevet afløst af andre former for lancering, nemlig at konsumet
også skal byde på modstand. Et rent konsum i sig selv er at slippe for nemt om
ved tingene. Nu stilles der krav om andet og mere end umiddelbarhed og lethed.
At konsumere skal kræve en indsats, enten en økonomisk indsats, en omtanke
indsats eller at man gør noget særligt for at konsumere. Meget gerne en fysisk
og kropslig; det være sig at man må bevæge sig fra ens nærmiljø for at skaffe
sig varen, eller at man selv lader sig involvere kropsligt. Oplevelsesøkonomi
tilstræber involvering, i ordets etymologiske betydning af at »rulle med«, dvs.
selv bidrage og være medskabende. Oplevelsesøkonomien tilstræber et enga
gement, der ligger ud over kulturmodtagelsesniveauet og håber på så megen
7
8

Högsclius, Per: Östersjövägar. Stockholm 2007: z\tlantis, s. 49.
Kosserl, Andreas: Ostpreussen. Geschichte und Mythos. München 2007: Pantheon, s. 3481T.
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deltagelse fra modtagerside, at det resulterer i en aktiv kulturmedskabelse - om
end kun for en stund eller i nogle timer.
Denne indsats må imidlertid ikke være for radikal eller for anstrengende. Målet
er en afbalancering mellem bekvemmelighed og udfordring samt mellem inter
aktion, (for)brugerdeltagelse og tilgængelighed. Heri ligger det første element
afen oplevelse. En oplevelse, som imidlertid aldrig må blive permanentgjort.
Bestandigt at blive udfordret er for besværligt og for stor en udfordring, hvorfor
oplevelsen udover mindre hverdagsdoseringer som oftest er hensat til weekend,
ferie og andre fridage. Hvis den dominerede dagligdag og hverdagsliv ville den
blive vanskelig at få øje på og værdsætte. Der ville gå vane i refleksiviteten og
nydelsen.
Ved siden af modstand, udfordring og anstrengelse indgår der som et andet
element af oplevelsen en invitation til at indgå i en helhed, hvor man tilsidesætter
modstandsdimensionen, men udviser villighed til at lade sig opsluge, indsluse
og indlejre i en flerhed. Refleksivitet og individuel stillingtagen flankeres her
af fortabelse og flerhed. Organismelængslen og sansen for distinktion og sær
markering skal her gå sammen uden at udvikle sig til et dikotomisk dobbeltspil.
Der stilles krav om at kunne bemestre både genkendelighed og overraskelse,
det autentiske og det iscenesatte, det unikke og det gentagelige. I virkeligheden
stilles der raffinerede krav om at gå på to ben til den nye konsument. Men hvori
består denne dobbelthed så, mere analytisk set?
For det første må man holde fast i, at oplevelsen skal være unik og enestående.
Der må ikke gå dagligdag og trummerum i oplevelsen, så bliver den udsat for
kulturelt slid. Den skal helst være hævet over et hverdagsniveau. Anskuer man
oplevelsen i et oplevelsesøkonomisk perspektiv, kan man sige, at folk ikke gider
betale for gentagelse og trivialitet.
På den anden side skal oplevelsen også have karakter af at være identificer
bar. Der skal være en genkendelighed og referencemulighed at gribe fat i. Der
skal være så megen genkendelighed og identifikationsmulighed, at man, i det
mindste i et vist omfang, undgår banalitet. Alt for megen anderledeshed truer
forståelse, anerkendelse og genkendelighed.
Men omvendt skal der også være et forførelsesmoment, der byder på over
rumpling. Krav om at møde noget opakt og uigennemtrængeligt. Oplevelse
indebærer, at man helst ikke må have forstået alting til bunds. Impulsdimen
sion og overraskelsesmoment er centrale dele af oplevelsen. Heri ligger en
modsætning til tradition og kontinuitet og en længsel efter brud. Denne søgen
efter det ekstra-ordinære indebærer også parathed til bevægelse i begge ordets
betydninger. Man skal være parat til kropslig omskiftelighed, men også udvise
lyst til at blive rørt og bevæget i mental henseende, hvor man flytter sig fra ét
mentalt univers til et andet. For at have kompetence hertil fordres der et bevæ
geapparat, dvs. både en krop som kan tage del og et sanseapparat som er parat
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til at lade sig udfordre i en sådan grad, at man nærmer sig en totaloplevelse,
hvor man »slår alle sanser ud«.
Der må også gerne være et element af involvering og deltagelse. En ren og skær
passivt nydende oplevelse byder på for lidt og minder for meget om tidligere
tiders ønske om først og fremmest bekvemmelighed og lethed i receptionen.
»Rakkerbænkene« i visse kirker på Ringkøbingegnen, der »i gamle dage« var
reserveret de uglesete »rakkere«, kan stå som eksempel. Disse »rakkerbænke«
fungerer i oplevelsessammenhæng bedst ved ikke kun at beskue dem; man skal
også have prøvet at sidde i dem og korporligt fornemme den stive tværbjælke,
der erstatter ryglænet, og den smalle bænk at sidde på. Oplevelsesøkonomi
indebærer kropslig og fysisk deltagelse.
Vender vi nu blikket væk fra præferencerne hos modtageren af oplevelsen,
stilles der også visse krav til selve oplevelsen som tilbud. For det første skal den
have et vist volumen. Den må have et vist format og byde på noget »stort«. Det
indebærer som regel en så stor kompleksitet, at der er mulighed for at imponere.
At se en tryllekunstner stryge en tændstik er normalt ikke nok. For det andet
stilles der krav om en vis kontekstualisering. Oplevelsen må gerne være unik
og »einmalig«, men skal helst også være forankret, så at der er en hank til en
virkelighed og én eller anden form for tradition og rodfæstethed. I henseende
til historiebrug indebærer dette en relation til historie enten som en levende
»rettesnor«, ofte betegnet som kulturarv, finkultur eller storslåethed, eller som
en »interessant«, men for altid afviklet fortid som fx hekseafbrænding, træhest,
fattighus og korporlig afstraffelse af børn
Der stilles ofte også krav om »dybde«. Den kan være af såvel rumlig som
tidslig beskaffenhed. I sidstnævnte tilfælde ønskes en markering af en »histo
riskhed«, som enten er helt overstået som i de ovennævnte tilfælde eller ligger
så umådeligt langt tilbage, at man kan tillade sig at slutte fra et potteskår til en
samfundsformation. I førstnævnte tilfælde indebærer det krav om møde med
»sære« kulturer ude i den globale verden, hvor man gribes og forundres.
Denne »dybde« påkalder også et ønske om seriøsitet, hvor pjat og overflade
ikke er i høj kurs, fordi det let giver indtryk af en undervurdering af den op
levelsessøgende. I seriøsitetsønsket er inkluderet et ønske om at blive taget
alvorligt som deltager i et oplevelsesøkonomisk tilbud. Statuselementet, hvad
enten det knytter sig til økonomiske eller kundskabsmæssige forudsætninger,
står centralt, hvor uddannelsessystemets profilering af henholdsvis kompeten
cer som kvalifikationer er et vigtigt omdrejningspunkt i oplevelsesøkonomien.
På den anden side må oplevelsen også være af en sådan beskaffenhed, at den
kan glemmes. Den må helst ikke anfægte og bringe ud af fatning. Udfordring,
bevægelse og konfrontation må ikke anfægte tryghed. Det er netop på baggrund
af et solidt hverdagsståsted, at man kan udvise parathed til at lade sig påkalde
og anfægte.
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Det stiller krav om, at oplevelsen skal være momentan. En vedvarende virkning,
hvor familiefaderen efter at have set en dramatiseret udstilling om menneske
ædende indianere i Mellemamerika fx drømmer om at blive kannibal, er ikke
ønskværdig. Oplevelsen skal kunne afvikles uden at sætte sig nævneværdige spor
i ens øvrige livsførelse. Man skal kunne ryste den af sig igen, så at den ikke får
forpligtende konsekvenser. Kunsten at kunne glemme en oplevelse er en central
ingrediens i oplevelsesøkonomien i såvel økonomisk som kulturel henseende.
I historiebrugshenseende indebærer det, at belærings- og anvisningsperspek
tivet er underprioriteret. Man må gerne blive klogere af historieoplevelsen, men
helst uden alt for mange forpligtelser. Dette krav står imidlertid ikke i vejen
for en styrkelse af historiebevidstheden som sådan, men behøver ingenlunde
at være retningsangivende for ens historiske fremtidsforventninger. I så hense
ende adskiller oplevelseshistoriens appel til historiebrug sig fra kulturarvens
og kanoniseringens ønske om normativitet.

Oplevelseshistorie
Det, der her er på færde, er først og fremmest oplevelseshistorie. Oplevelses
historie er nært forbundet med en kommerciel historiebrug. U lf Zander har i
den forbindelse gjort gældende, at kommerciel historiebrug kan anskues som
en del af den eksistentielle historiebrugstypologi med betoning a f erindring om
fortiden som led i en identitetsdannelse, der er forankret bagud i tid.9 Andre
har gjort gældende, at der snarere er tale om en egen, selvstændig type med
tæt forbindelse til henholdsvis kulturarvsforvaltning og pædagogisk historie
brug.10 Uanset hvad svaret herpå måtte være, er det vigtigt at holde sig for øje,
at der med betegnelsen oplevelseshistorie ikke er inkluderet en kulturkritisk
og pejorativ stillingtagen. Det er ikke historiens forfald, vi er ude efter at be
græde. Formålet er fortsat at forstå fænomenet oplevelseshistorie på dens egne
præmisser. Som faghistoriker bør man forholde sig til denne oplevelseshistorie
som et - historisk - fænomen. Om ikke andet så, med tilslutning til bl.a. folk
som John Gillis og Paul Connerton, i erkendelse af at den særlige måde at drive
historie på, vi som faghistorikere betragter som »rigtig« historie(videnskab)
også selv er et historisk produkt. Connerton taler i den forbindelse om, at vi i
dag i højere grad har en performativ end en kognitiv historiebevidsthed, eller
måske snarere: historiesans.11 Der skal ske noget.
Det performative element forudsætter en vis grad af fysisk deltagelse og aktiv

9

Zander, Ulf: Fornstora dagar, moderna tider. Brak av och debatter. Lund: 2001: Nordic Academic Press,
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10 Nieini, Anne Maria: »Historiens lockelse - om forskning kring historiebruk«, Budkaveln 2004, s. 37.
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tilstedeværelse, som fx når efterårsferiearrangementet for Bork Vikingehavn
ved sydspidsen af Ringkøbing Fjord byder på »krigerskole for børn - lær at
kæmpe med sværd og skjold« og opfordrer til at bage sig »et brød over ilden i
langhuset«. Mentalt velvilligt beredskab er en nødvendig, men utilstrækkelig
forudsætning. Visualiseringsbilleder og forestillingsmatricer er gode at have
med i bagagen, men skal suppleres af situationsmedskabende aktiviteter.
Ved Middelalderfestivalen i Horsens kan man ikke nøjes med plancher og
informationsmateriale; deltagerne er selv med til at skabe festivalen ved at vandre
rundt på hovedgaden, smage og snuse til duftene, vise at man bliver imponeret
og forfærdet af drabelighederne og glædeligt overrasket, når retfærdigheden
sker fyldest i ridderdysterne. Deltagerne er kulturbærere, for så vidt som de kan
forstå og identificere, kulturskabere for så vidt som de selv medvirker. Sproget,
ritualerne, gestikken, smagens og lugtesansens viden er kraftfulde ud- og indtryk
i en sådan type historiekultur.
I Lappland i Finland i en landsby udenfor Rovaniemi kan man selv få lov
at agere tømmerhugger, dvs. dels gå i gang med det hårde fysiske arbejde,
dels bo i en efterligning af en skovmandshytte og spise »autentisk« mad samt
glæde sig over en tur i saunaen til slut. Andre steder i Finland har man opført
»korsuer«, dvs. den særlige kombination af beskyttelsesrum og skyttegrav, der
blev så berømt under 2. verdenskrig, som der er blevet skrevet sange om og som
har fået et heroisk eftermæle. Sådanne »korsuer« er blevet genopført ikke kun
langs frontafsnittene i Østfinland, men også inde midt i byen i Vasa i det vestlige
Finland. Tanken er, at man ikke kun skal bese dem, men også opholde sig i dem.
I Hamburg arrangerer turistbureauet guidede ture rundt i St. Pauli. I det ene
tilfælde fører en guide forklædt som gadeluder fra 1800-tallet deltagerne rundt
i prostitutionskvarteret på en tur, som varer godt og vel 2 timer, inch en »ludersnaps«. I det andet tilfælde tager man del i en »historisk« rejse ind i prostitutionens
hemmelige verden. Turen afsluttes med indtagelse af en treretters menu i den
legendariske restaurant »Schatto Pauli« i Schmidts Tivoli. Forudsætningen for
sådanne historiske oplevelsesture er givetvis, at prostitutionen i St. Pauli i dag er
under afvikling. Vil man se rigtige ludere og bordeller i Hamburg, skal man ty til
kvarteret St. Georg øst for Banegården. Forudsætningen for oplevelseshistorie
er i dette tilfælde, at den pågældende historie er bragt til ende. På hovedgaden
Steindamm i St. Georg-kvarteret ville det ikke give samme mening at lave en
»historisk« oplevelsestur.
Ved oplevelseshistorien skal der ske noget, men der skal også »fortælles«.
Der skal skabes »historier«. Dette narrativt-episke element, der altid har været
til stede i ældre udgaver af oplevelse i historien - fra Grimberg, over Matador
til Krøniken - er her spidset til, på den måde at oplevelsen er knyttet til fysisk
kropslige tableauer og til deltagernes egen erfaring af muligheden for at blive
forbrændt af én af faklerne i »Middelaldernatten«. Selve tableauet og perfor-
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mancen bidrager til en væsentlig betydningsmerværdi i narrativ henseende.
Når der i den historiske iscenesættelse af hjemstavnsgården Pellas i Lemland
på Ålandsøerne indgår såvel faktuelle forhold og konstruerede erindringer som
minder fra eksempelvis skønlitterære værker, er det et eksempel på, at der både
laves fiktion af virkeligheden, og at fiktionen er blevet virkelighed.12Forfalskning
eller ej, er der under alle omstændigheder tale om oplevelseshistorie, som også
kan have sin formidlingsmæssige styrke, og selve museets tilblivelse skyldes
fiktionsmæssig inspiration.
Kombinationen af narration og handling kan også manifesteres i de historier,
der ledsager konsumprodukter. Således har Kongens Bryghus sendt en »histo
risk« øl på markedet med følgende bagsideetiket:
Kongens Bryghus Broyhan Rød er en fyldig rødgylden øl brygget på
hvede- og bygmalt efter historiske forskrifter. I slutningen a f 1643 var
Danmark i krig med svenskerne, og i foråret 1644 sejlede den danske
flåde ud for at møde den svenske. I spidsen for flåden stod selveste Chr.
IV, der var gået ombord på det majestætiske orlogsskib Trefoldigheden.
Ingen kunne vide, hvor lang tid krigen ville vare, så kongen havde bedt
sin kældermester Martin Sorg om at rekvirere hele seks tønder Broyhan
fra Kongens Bryghus til den »kongelig majestæts hofhusholdnings for
nødenhed«. Broyhan var en af tidens mest populære øltyper og stammede
oprindeligt fra Hannover. Den 1. juli 1644 tørnede den danske flåde og
Trefoldigheden sammen med den svensk-nederlandske ved Kolberger
Heide. Kongen deltog tappert. Det var ved den lejlighed, at han blev ramt
og mistede sit ene øje. Men som de fleste måske kan huske, rejste han
sig igen, og mon ikke han er blevet budt et velfortjent krus Broyhan?

Teksten vidner om en forventning om, at konsumenten kan sin Danmarkshi
storie i det mindste på et overfladeplan (»selveste Chr. 4«), men også en tillid
til, at man er med på lidt fantaseren og gætteri - at kongen nok har drukket den
samme øl, som forbrugeren straks skal til at nyde. Tilsvarende henvises der
indforstået og inklusivt til den Danmarkshistoriske børnelærdom, for det er vel
sådan, man skal forstå udsagnet om, at de fleste nok husker, at Chr. 4 ikke blev
slået ud af tabet af sit øje. Her tilbydes konsumenten med andre ord en historie,
som er »interessant« derved, at den på én og samme tid er unik og enestående,
men samtidig både genkendelig og anerkendelig - og som interagerer med
forbrugeren i såvel mental som kropslig henseende.
I tilknytning til Connerton og G illis’ ideer har Peter Aronsson opstillet et
historisk udviklingsforløb, hvor det i formoderne tid først og fremmest var
evighedsønsket, der var normen. Dette blev i løbet af moderniseringsproces12 Grönholm, Anna: »Museet skeppargården Pellas som et minnenas museum«, Budkaveln 2004.
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semes udmøntning i velfærdssamfundet i stigende grad centreret omkring den
materielle og kropslige velfærd, nærmere bestemt omkring ønsket om bekvem
melighed. Med realiseringen heraf er tiden kommet til velværesamfundet, der har
oplevelsen som en stadig vigtigere værdi.13Der forskes, undervises og politiseres
i dag på handelshøjskoler og ved universiteterne i både oplevelsesøkonomi og
oplevelseskompetence, branding og nostalgi. Vel at mærke en refleksiv nostalgi,
der nok ved, at historien ikke kan gentages, at den aldrig ligner sig selv, men
også at den er kommet for at blive - nemlig som et reservoir, hvorfra der kan
hentes råstof for ikke kun identitet og identifikation - men også oplevelser;
oplevelser forstået som et legitimt behov på linje med politisk anerkendelse og
social retfærdighed.
Dette har allerede en væsentlig indflydelse på historiekulturen i bred forstand,
omfattende både faghistorikere, politikere, journalister, samfundsdebattører,
historielærere og historieformidlere14, der under skyldig hensyntagen til hver
deres mediers genrekonventioner må forholde sig til denne nye oplevelsesdi
mension - også i historien. Det indebærer en ganske ny og anderledes forholden
sig til historien, hvor hverken den instruktive eller det evokative aspekt er det
centrale, og hvor vi heller ikke kan bruge den traditionelle skelnen mellem
kognition eller identitet som historiebrugens motor.
John Gillis taler i den forbindelse ud over historiekonsum om en stadigt mere
heterogene repræsentation af historien og om, at dette er led i en stadigt stigende
demokratisering af historien15 og en stadig mere tydelig pluralisme i historiske
fejringer. Skal der da være tale om historiens brug som led i en identitetsdannelse,
må dette ses i lyset af, at identitet ikke er én, men mange ting, der indeholder
både et lokalt, et nationalt, et kønsmæssigt, et aldersmæssigt, et globalt etc.
aspekt, som aldrig er givet, men er stedt i permanent processualitet, hvortil
man henter historisk proviant, når der er brug herfor. Om man vil kunne man
kalde det en senmoderne udgave af et funktionelt kildebegreb.. .Så ved vi da i
Århus, hvad vi taler om.
Men spørgsmålet er, hvor meget nyt der i grunden er i fænomenet Oplevelseshisto
rie. Er det ikke kun gammel vin på nye flasker?

Oplevelsen og historien
I grunden knytter den dramatiserede og oplevelsesorienterede historieformidling
sig til den solide tradition for historiefortælling og historieskrivning - i mod

is Aronsson, Peter: »Historiekultur i förändring«, Peter Aronsson (red.): Makten över minnet. Historiekultur
i förändring. Lund 2000: Studentlitteratur, s. 14..
14 Ludvidsson, David: »Den audiovisuella historien«, in: Ibid., s. 78.
15 Gillis, John R: Op.cit., s. 14ff.
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sætning til historieforskning - som højskoleverdenen traditionelt har stået for,
hvor det var et vigtigt forehavende, at (Danmarks)historien skulle gøres levende
for børn og unge, og hvor den så langt hen kom til at bestå af eksemplariske
»historier« med enten krudt i eller med et nationalt opbyggeligt indhold. Martin
A. Hansen hører klart hjemme i denne tradition.
1 et brev til sin barndoms lærer på Stevns skriver han i 1937, at han er bekymret
for, at historie kun skal blive til oplysning og forklaring. Hans sigte med faget
historie, og med fx geografi og biologi, er, at man fortæller løs af karsken bælg
og sørger for ikke at udrense alt »mærkeligt«, dvs. forunderligt og umiddelbart
uforklarligt, dvs. begreber som mod, ære, kultur, kammeratskab etc. Andetsteds
i brevet sammenfatter han dette med begrebet »fablen«, hvorved han forstår
eventyr, oplevelse, fremmedartethed.16
Imidlertid ville det være reduktivt kun at opfatte ham som oplevelseshistoriker.
I en kronik i Aarhus Stiftstidende med titlen »Folkets Danmarkshistorie« er han
mere nuanceret end som så. Historien skal fortsat være dristig, levende og frisk,
men den skal også være sand. Ganske vist kritiserer han, at historiefaget har
udviklet sig til nødigt at måtte være fortælling og »historier«, men på den anden
side finder han dog også, at den skal være sand. Selv den fortællende historie
må lade sit stof revidere af historievidenskaben, når man konstaterer urigtighe
der, mener han.17 Et fundamentalt modsætningsforhold er der således ikke tale
om. Det hænger sammen med hans syn på det overordnede ved historiefaget,
nemlig syntesen, som han ser i den lange, strømmende episke behandling. I
den forbindelse refererer han til norsk historieskrivning, nærmere bestemt til
Nordahl Rolfsen, men i virkeligheden er det måske snarere Ernst Sars og med
ham troen på, at der kan fortælles én lang historie med en tydelig retning, han
har i tankerne. Martin A. Hansen ønsker en historieskrivning båret af en »stor,
varm Idé«. 18 Med dette kommer han i sidste ende til at stå på det romantiske
standpunkt, som Mads Daugbjerg med Scott Lash som hjemmelsmand mener
at kunne finde som en fælleseuropæisk strøm i Moderniteten, og som oplevel
seshistorien nu atter tager op, uden af den grund fundamentalt at tilsidesætte
et folkeligt oplysningssigte.19
Det er i øvrigt værd at notere sig, at han nogle dage inden kronikken i Aarhus
Stiftstidende i sin dagbog anfører, at han har brugt en halv snes timer på at tage

16 Hansen, Martin A: »Brev til lærer Erik Heding«, Hans Røpke og Ole Wivel (red.): Martin A. Hansen og
Skolen. København 1968: Gyldendal.
17 Hansen, Martin A: »Folkets Danmarkshistorie«, Hans Røpke og Ole Wivel (red.): Martin A. Hansen og
Skolen. København 1968: Gyldendal.
18 Hansen, Martin A: »Brev til lærer Erik Heding«, Hans Røpke og Ole Wivel (red.): Martin A. Hansen og
Skolen. København 1968: Gyldendal, s. 46.
19 Daugbjerg, Mads: A site to die for: Practices o f nationalism at a Danish heritage site. Ph.D.-afhandling,
Aarhus Universitet 2008.
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notater fra Roskildekrøniken og at han har planer om at udskrive afsnit af de
ældre krøniker med noter; til brug på seminarium og gymnasium.20 Den plan blev
aldrig til noget. I stedet lavede han de store middelaldersynteser i Orm og Tyr.
Og så skal man i øvrigt ikke glemme, at der også dengang var økonomi i den
folkelige historieskrivning. Forløberen i Norge for Nordahl Rolfsen, nemlig
P.A. Jensens Læsebog fo r Folkeskolen og Folkehjemmet fra 1863 med et stof,
der centrerede sig om tre dimensioner: hjemmet, nationen og arbejdsmoralen,21
udkom de næste 13-14 år i 250.000 eksemplarer. Særligt på landet slog bogen
igennem. Bestillinger på mellem 100 og 200 var almindelige i små bygder og
sogne.22 Den slags har kostet kassen.
I forhold til historie må man skelne mellem to typer oplevelsesøkonomisk
historiebrug, som de to scenarier omtalt indledningsvis kan illustrere. 1 det første
tilfælde, vikingetableauerne i Ribe, drejer det sig om en historisering af økono
mien, hvor man som et moderne oplevelsescenter kombinerer historieformidling
og underholdning lagt ind i et fælles regi, som også inviterer til økonomisk
indtjening. I det andet scenarie drejer det sig snarere om en økonomisering af
historien, hvor et gammelt og velbjerget museum indretter sig efter tidens vilkår
for vidensdeling og oplysningsvirksomhed og skeler til, hvad man mener gæster
fra det meste af verden ønsker sig af et fritidstilbud, som også skal leve op til
gængs museal virksomhed.
Vikingeeksemplet fra Ribe ligger i forlængelse af lignende tidligere initiativer,
såsom historieformidlingen af vikingeliv i Lejre og andre tilsvarende vikingespil rundt om i landet samt fx »re-enactment« af slaget på Dybbøl, forestået af
Historiecenter Dybbøl Banke, som blev oprettet i 1992 med Hans-Ole Hansen
som leder. Sigtet er at kombinere leg og læring. Traditionalister vil hævde, at det
er så som så med indlæringen, når det meste går op i leg og pjat. Så simple er
tingene dog næppe. Antropologen Mads Daugbjerg har i sin ph.d.-afhandling om
en sammenligning af historieformidling på henholdsvis Museet på Sønderborg
Slot og HistorieCenter Dybbøl Banke23 gjort gældende, at de »re-enactere«, der
medvirker på Dybbøl Banke og de gæster, som overværer spillene, ingenlunde
er historiebevidstløse. Med udgangspunkt i Scott Lash’ bog Another Moder
nity, a Different Rationality gør han gældende, at såvel gæster på et traditionelt
oplysningsmuseum som i et af de nye oplevelsescentre søger både rationelt
overblik og romantisk fordybelse. Afstanden mellem dem er måske mindre end

20 Hansen, Martin A: Dagbøger 1931-46. Udgivet af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen. Kø
benhavn 1999: Gyldendal.
21 Thorkildsen, Dag: »Nasjonal og religiøs vekkelse og verdier«, Göran Bexell og Henrik Stenius (red.):
Värdetraditioner i nordiskt perspektiv. Lund 1997: Lund University Press, s. 133.
22 Nerbøvik, Jostein 1999: Norsk historie 1860-1914. Oslo 1999: Det norske Samlaget, s. 52.
23 Daugbjerg, Mads: Op.cit.
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hidtil antaget. Dvs. at de ligger i forlængelse af en europæisk strøm, der på ingen
måde udelukker historiebevidsthed, selv om formen ser anti-rationalistisk ud.
Den tyske historiker Patrick Bahners har i den forbindelse gjort gældende,
at selv Ranke - trods det berømte diktum om at kortlægge wze es eigentlich
gewesen - måtte forholde sig til denne arv, for så vidt som hans ærinde ved siden
af kildenær forklaring og analyse også var at skabe helhed ud af diversiteten;
i narrativ henseende.24 Dvs. at der fremstillingsmæssigt skal skabes mening
i de mange »historier«, ligesom andre skal fravælges. Begge dele ud fra et
spørgsmål om fortællemæssig inklusion og eksklusion, hvor fremstillingen
skal være båret af et ligeligt hensyn til at være det, som i litterær stilistisk og
fortælleteori hedder »den alvidende fortæller« og til at være det, som Martin
A. Hansen ovenfor har kaldt fortæller af »fabler«. Det indebærer en dialektik
mellem kontingens og selv-sving: For at få mening skal historien støbes i en nar
rativ form, som må være baseret på de forklarlige, men ikke nødvendige - dvs.
kontingente - tildragelser, der har fundet sted gennem historien, men én gang
etableret er denne narrative støbeske, sammen med den sproglige iklædning,
med til at bestemme såvel fortidsfortolkningen som fremtidsforventningerne i
såvel lukkende som åbnende henseende.
To tydelige eksempler herpå er henholdsvis Grimbergs verdenshistorie, der da
den kom på banen i Danmark både blev en økonomisk succes og et væsentligt
bidrag til folkeoplysningen og historieforståelsen. Et andet eksempel er Nikolaj
Nielsens Danmarkshistorie fortalt fo r Børn. Bogen udkom første gang 1888.
Undervejs er der foretaget visse småændringer, ligesom en ændret udgave ved
E. Nielsen også så dagens lys. 5. oplag heraf blev i 1938 sendt på markedet
med en påtegning om, at værket havde været forelagt Foreningen Nordens
Skolenævn for samtlige nordiske lande, og at ændringsforslag og tilføjelser
herfra for størstedelens vedkommende var imødekommet. En gang etableret som
fortællemæssig matrice er der ikke sket væsentlige ændringer. Den narrative
form er gået mere eller mindre i selvsving. Tværtimod at betragte det som en
formmæssig spændetrøje ville tilhængere af den type historieskrivning påpege, at
der herved blev skabt en fællesnævner for historiebevidstheden, som bevirkede
at folk fra alle dele af samfundet og fra flere forskellige generationer i det store
og hele havde en fælles reference. Indholdsmæssige kritikere ville formodentlig
pege på en uheldig nationalisme og uhensigtsmæssige tjendebilleder. I sig selv
står dette imidlertid ikke i modsætning til hverken oplevelseshistorie eller den
gode historiefortælling.
Og så er der Steen Busck. Han har med sin omfattende lokalhistoriske forsk-

24 Bahners, Patrick: »National Unification and narrative unity«, Stefan Berger, Mark Donovan og Kevin
Psssmore (red.): Writing National Histories. Western Europe since 1800. London og New York 1999:
Routledge.
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ning været mere i arkiverne end så mange andre historikere, og som gammel
metodelærer vil ingen kunne påstå, at han har et løsagtigt forhold til kilder og
historisk sandhed, som han da også ved flere lejligheder har slået et slag for.
Men samtidig er han en historieformidler af Guds nåde, der altid har været
optaget af folkeoplysning og vidensdeling og - dialogisk - at låne øre til den
brede befolknings røster og til tilværelsen i hverdagslivet. For Steen Busck
har Oplevelseshistorie været et velkendt fænomen, længe inden det kom til at
hedde sådan. I sin anerkendelse af historikernes pligt til at søge sandheden har
han altid haft et vågent blik for, hvad fortællingen kan, nemlig at styrke sam
menholdet. Det var væsentligt for Saxo, ligesom fortællingerne »stadig er det
i enhver skoleklasse, i familien eller blandt soldaterkammerater«, skriver han
- med det ham karakteristiske glimt i øjet.25 Man kunne også pege på Historisk
Afdelings frokoststue mellem 9.30 og 10, hvor Steen Busck selv har været en
flittig bidragyder mellem år og dag med historier om at slås på Feggesund Kro
på hans elskede Mors og om at gå på værtshus i M ejlgade...
Et af resultaterne af Steen Buscks sans for Oplevelseshistorie er de lokalspil,
som han har forestået flere steder, bl.a. i Vejlby, hvor han også har lavet histo
riske rundvandringer, ligesom han fx er manden, der kører til Mors for at være
med i den stedlige Kulturjam i efterårsferien 2008. Egns- og lokalspillene - og
dermed Oplevelseshistorien - er nok det, der i folkeoplysningsøjemed står hans
hjerte nær. Hør blot, hvor indforstået han kan skrive om et sådant stykke teater
på Åsen Teater i Vendsyssel:
Min kone Sigrid og jeg så spillet i aftes, tirsdag, og var meget glade for
det. Da vi kørte hjem, sagde Sigrid: Hvor kunne man have undt alle de
85.000, der prøvede at få øje på Madonna i Horsens, en oplevelse som
den, vi fik her.
Det er en vældig god fortælling, Lars Olsen har lavet, et godt billede af
middelaldersamfundet fra top til bund, så vidt jeg kan bedømme det. Jeg
er historiker, men ikke middelalderhistoriker. Lad være, at Laurits Jensen
Panter vist nok døde otte år før pesten kom, og muligvis slet ikke sad på
Vilsted slot, og at hans søn Peder Lauridsen satte sin fædrene gård i pant
for en gæld til kongen - den slags detaljer hænger vi os ikke i - billedet
a f ridderen, væbneren, fogeden, krigskarlene, bønderne, fiskerne og
tiggerne og til sidst dronningen og abbeden passer meget godt med det
billede, jeg har a f 1300- og 1400-årenes Danmark. Hvad det historiske
angår, har jeg ingen fingre at sætte, og det er historikere ellers slemme til.
Nu var det også først og fremmest et eventyr, en fortælling om kærlighed
og magt, og sådanne eventyr er på sin vis uden for historien og tiden. De
har været fortalt blandt bønderne i Vilsted og omegn gennem århundreder,
lige indtil folkemindesamlerne kom og skrev dem ned og længere endnu.
25 Busck, Steen: »Historie og sandhed«, in: Den jyske Historiker nr. 50. Findes historien - virkelig?
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Jeres spil viser - ligesom mange andre, Wagners operaer, fantasylitteraturen og utallige film - at eventyret lever i bedste velgående. Historien om
ridderen, der sælger det bedste, han ejer, for at vinde magt, og historien
om ungersvenden, der drages af ellepigerne bort fra sin fæstemø, er gode
gamle fortællinger, som vi aldrig bliver trætte af. De skal fortælles igen
og igen. Det har Lars Olsen gjort, og han har gjort det godt.
Det har 1 også. Sigrid og jeg har deltaget i mange lokalspil med et stort
antal medvirkende og ved, hvad det koster af tid og anstrengelser, men
vi ved også, hvor dejligt det er. En fest fra dag til dag. Vi synes, det er
tappert a fje r at stille op hele syv dage, samtidig med at I passer jeres
arbejde eller skole. Så mange dage har vi aldrig vovet at lade det blive til,
men vi har været kede af det, hver gang det var slut. Glæden ved at samles
så mange om en fælles opgave, der skal løses under et stort tidspres, og
fuldstændig frivilligt, uden at man får penge for det, er stor. Den lyste ud
a f jeres spil. Der ligger noget her, som en professionel teaterforestilling
aldrig kan hamle op m ed...
Vi kørte fra Århus ved femtiden og var først hjemme igen halv tolv, en
anstrengende tur for et par ældre mennesker, men jeres spil var så rigeligt
anstrengelserne værd.

Det, som her er på færde, er glæden ved en oplevelse og op-livelse af historie,
fortalt med lige dele respekt for fantasi og troværdighed. Det tjener Steen
Busck - blandt meget andet - til ros, at han altid har insisteret på, at historie
ikke kun drejer sig om videnskab, men også om fortælling. Set ud fra hans
optik, kunne jeg tænke mig, at han vil kunne nikke genkendende til de mange
nye eksempler på dramatiseringer af historien. Om han så kan lide dem eller
ej, er en helt anden sag.

Afslutning
Vi rejste ovenfor spørgsmålet om, hvorvidt Oplevelseshistorie er et nyt eller
gammelt fænomen? Svaret herpå er både ja og nej. Ja, for så vidt som der er
masser a f formelle lighedspunkter i forhold til ældre tiders målsætning for
og tilrettelæggelse a f historieformidling og folkeoplysning. Nej, for så vidt
som disse ligheder ikke helt kan eliminere mistanken om, at det refleksive
og oplysende element har visse vanskeligheder i forhold til de formelle ram
mer omkring Oplevelseshistoriens historieformidling. Noget tyder på, at det
ephemere og forglemmelige moment er for stærkt til for alvor at kunne præge
historiebevidstheden.
På den anden side kan man heller ikke se bort fra, at selv om folk ikke ren
der rundt og tænker på nationen Danmark eller nationen Tyskland hele tiden,
kan man jo godt have en stærk dansk eller tysk identitet. National bevidsthed
er ikke nødvendigvis noget, som præger os nat og dag, men kan være noget
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som aktualiseres og relevansgøres med passende mellemrum og ved passende
lejlighed, for siden at glide tilbage i en latens-tilstand. På samme måde som
Socialdemokratismen, og de andre ismer. Måske er det også sådan, det forhol
der sig med forholdet mellem historiebevidsthed og Oplevelseshistorie, at det
snarere er identitet end historiebevidsthed, som er omdrejningspunktet, og at
vi med andre ord ikke skal være så bange for det tilsyneladende flygtige og
forglemmelige møde med historien i Oplevelseshistorien, hvis vi holder os dette
identitetsaspekt for øje. Endnu er det for tidligt totalt at afskrive den. Vi ved for
lidt om langtidsvirkningerne.

Debat

Historisk metode:
isoleret eller integreret?
Et svar til Bent Egaa Kristensen
A f Bertel Nygaard
I anledning a f Bent Egaa Kristensens nye
lærebog i historisk metode bragte sidste
nummer a f dette tidsskrift et debatindlæg
af mig om historisk metode. Kristensens
svar i samme nummer bemærker til slut
»en reel uenighed mellem os« på et enkelt
punkt ( 1 12).1 Efter min opfattelse gæ l
der denne uenighed et kernespørgsmål i
diskussionen om historisk metode, dens
karakter, dens rolle i faget og den didaktik,
der må knytte sig til den. Dermed angår
den reelle uenighed også langt mere end
blot den isolerede betragtning a f dette
ene punkt. En række punkter, hvor Kri
stensen mener, at jeg simpelthen har m is
forstået ham, kan således ses som udtryk
for denne uenighed. Jeg vil derfor først
opridse uenighedens karakter og derpå
drøfte nogle af im plikationerne a f vore
forskellige opfattelser.

Metoden i erkendelsesprocessen
Mit første indlæg taler for udviklingen af
»en metodeundervisning, der centreres om
den historiske erkendelsespraksis som hel
hed«, herunder »teoretiske udgangspunk
ter, kildesøgning, kildeselektion, hypote
seopstilling og spørgsmålsudarbejdelse i
en interagerende enhed«. Derigennem kan
man »gennem abstraktion af enkelte meto
diske træk (...) skærpe opmærksomheden
om og opøve evner i ét metodisk problem
1 I det følgende henvises i parenteser til sidetal i
Historie 2009:1. Bent Egaa Kristensens bog hedder
Historisk metode. En indforing i historieforsknin
gens grundlæggende principper, Hans Reitzels
Forlag 2007.

efter et andet, men bestandigt sigtende mod
en reintegration a f de herm ed opøvede
delevner i en større helhed« (103).
Imod dette opfatter Kristensen metoden
som »et relativt uforanderligt element i
al historisk forskning, der drejer sig om,
hvordan historikeren bearbejder sine kil
der, drager slutninger fra dem og opstiller
hypoteser«. Metoden er således »det faste
eller centrale«. Det, som derimod kan va
rieres, og som a f samme grund unddrager
sig regler, er ifølge ham forhåndsteorierne,
der »ikke bygger på kilderne og heller ikke
er noget, historikeren undersøger gyldig
heden af«, men som bidrager til at opstille
hypoteser (112). Denne metode tilegnes
ifølge ham bedst ved, at den opdeles »i
nogle afgrænsede delproblemer eller ope
rationer« (113).
Kristensen præsenterer således historisk
metode som en del a f historiefaget, der
eksisterer for sig, isoleret fra andre dele
a f faget. I forlængelse heraf mener han,
at den historiske metode følgelig bedst
tilegnes som en isoleret delkompetence.
Den historiske metode fungerer altså i hans
opfattelse som en slags byggeklods, der
i kombination med andre byggeklodser
(f.eks. forhåndsteori) giver en hel historisk
erkendelse.
Som det fremgår a f bl.a. min ovenfor ci
terede formulering »abstraktion af enkelte
metodiske træk«, anerkender jeg bestemt
behovet for at begynde metodeundervis
ning med det simple og for at afgrænse
delproblemer og operationer i opøvelsen
af metodiske evner. Jeg mener imidlertid,
at Kristensens udlægning af de nødvendige
indledende simplificeringer indebærer en
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uheldig atomisering af den historiske er
kendelse og af metodens rolle inden for
faget som helhed.
Derimod må man efter min opfattelse
tage udgangspunkt i en opfattelse a f meto
den - forstået som spørgsmålet om, hvor
dan vi undersøger en given sag - som et led
i den historiske erkendelse betragtet som
en fleksibel helhedsproces, hvis enkelte
aspekter ikke er fikse og færdige, men for
mes og omformes gennem sine relationer
til andre aspekter a f helhedserkendelsen
i den konkrete erkendelsesproces. Ud fra
denne opfattelse er det altså grundlæ g
gende forfejlet at betragte den historiske
erkendelse som en sum af isolerede ‘ele
m enter’ eller ‘byggeklodser’. En virkeligt
historisk erkendelse må derimod altid være
formet af den konkrete undersøgelseskon
tekst. Denne undersøgelseskontekst be
stemmes som en specifik relation mellem
et bestemt erkendelsesbehov, der afføder
helt bestemte spørgsmål, og et bestemt stof,
der for sit vedkommende på den ene side er
valgt ud fra erkendelsesbehovet og på den
anden side afstikker bestemte potentialer
for rimelige svar.
En væsentlig implikation af min opfat
telse er, at man ikke kan tale om ‘metoden’
som en formalidentisk størrelse, der i alle
tilfælde vil være sig selv lig (»det faste
eller centrale«, som Kristensen udtryk
ker det). Tværtimod bestemmes metoden
gennem en dialektisk helhedsforbindelse
af teori, metode og stof, hvori hvert a f de
tre m om enter konstitueres gennem den
indbyrdes relation til de øvrige i den kon
krete undersøgelseskontekst: Teorier om
historiske sammenhænge bygget på særlige
antagelser om verdens sammenhæng eller
på resultater af tidligere undersøgelser kan
således f.eks. bestemme særlige spørgsmål
og dermed skærpe opmærksomheden om et
bestemt kildemateriale, som kan afgive et
svar, der atter afføder nye teorier osv.
Denne betragtning a f den historiske er
kendelse som bestemt a f den konkrete un
dersøgelseskontekst kunne godt forveksles
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med det stik modsatte af en formalidentisk,
universalistisk metodeopfattelse, nemlig
den fuldstændige opløsning a f metoden.
At erkendelsen må være konkret er imid
lertid ikke ensbetydende med, at den må
være absolut specifik. Der er væsentlige
fællestræk fra den ene historiske erken
delsessituation til den anden. Således vil
fx. - for nu at tage et simpelt kildeteknisk
eksempel - den nøjagtige tidsfastsættelse
a f kildetekster være helt afgørende i kort
lægningen a f mange begivenhedshistori
ske forløb. Men tidsfastsættelsen kan ikke
apriorisk udpeges som det væsentligste i
ethvert tilfælde. Nogle gange er det ikke
engang relevant at diskutere.
Fordi der består sådanne væ sentlige
fællestræk mellem historiske erkendel
sessituationer, vil det også være muligt at
abstrahere kendetegn ved den historiske
metode og på det grundlag undervise i
historisk metode som en særlig disciplin.
Herunder vil det være muligt at opstille
regler for korrekt historisk erkendelse.
N ogle regler vil her være ufravigelige,
f.eks. reglen om, at sekundære kildeele
menter eller blotte gentagelser af påstande
ikke styrker udsagnets troværdighed. Andre
vil mere have karakter af nyttige tommel
fingerregler. Denne udsondring af meto
den som særligt felt beror imidlertid på en
abstraktion af et aspekt, hvis berettigelse
udelukkende beror på dets rolle inden for
en helhedserkendelse, der altid må tage
hensyn til erkendelsesgenstandens kon
krete karakter. Det er afgørende, om man
gør dette klart både i sin egen forståelse
a f dette og i videreformidlingen af det til
studerende eller andre.

Helhedsperspektivet i undervisningen
Dette lyder muligvis kompliceret, når det
som her fremstilles i overordnet, abstrakt
form. Kristensen vil måske alene af denne
form se sig bekræftet i, at alternativet til
hans egen opfattelse er den utålmodige un
dervisers absolutte krav til sine studerende
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om en fuldt udviklet forskerbevidsthed
(113). Den abstrakte form har imidlertid
værdi i en diskussion a f m etodediscipli
nens metaproblemer. I den faktiske un
dervisning må udgangspunktet selvsagt
tages i selve genstanden for ovennævnte
abstrakte skitse: den konkrete historiske
erkendelse i en bestem t situation a f et
konkret objekt. Tilegnelsen a f de m eto
diske kundskaber må med andre ord ske
ved praktisk øvelse i en form, der tager
udgangspunkt i den studerendes egne,
umiddelbare forudsætninger.
Dette indebærer, at undervisningen nok
må have bestemte formål, men at den ikke
først og fremmest skal sigte mod at injicere
en fast sum af analyseteknikker og -k ate
gorier i den enkelte studerende. Dette er
der en vis tilbøjelighed til i de mere tradi
tionelle, begivenhedshistoriske kildesæt,
der langer et forudfattet, bundet spørgsmål
ud ganske isoleret fra de forudsætninger,
der indgår i en bredere historisk erkendel
sespraksis - f.eks. spørgsmål om relevans,
interesse osv. Sådanne forudsætninger er
imidlertid centrale, både for novicen og
for den øvede forsker. For så vidt som
metodeundervisningen helt springer disse
forudsætninger over, antager den i praksis,
at studerende har en slags medfødt indsigt
i værdien af f.eks. at vide, om Bruno Topff
nu faktisk også udråbte Als som selvstæn
dig republik i 1918.
I stedet kan metodeundervisningen tage
udgangspunkt i den mere overordnede in
teraktion mellem spørgsmål, materiale og
svar. Det må således gælde om at opøve
bevidstheden om spørgsmålets karakter
og dets betydning for m aterialevalg og
svarmuligheder, foruden om muligheden
af at stille forskellige typer af spørgsmål.
Hermed tages udgangspunkt i en evne, som
de studerende allerede besidder i rå form,
nemlig evnen til at stille spørgsmål og finde
svar i et materiale. Metodeundervisningen
kommer da til at sigte mod at forfine og sy
stematisere denne evne med fokus på selve
kernen i metoden, dvs. begrebet ‘hvordan’:

Hvordan stilles spørgsmål til det konkrete
materiale, hvordan udvælges det relevante
materiale, hvordan besvares spørgsmålet
osv. Heri kan den studerendes helt basale
spørgsmål om, hvorfor man overhovedet
skal lære historisk metode, besvares på
et plan, der konkret viser relevansen a f
historisk-metodiske kundskaber ikke kun
i historiestudiet, men som led i en mere
udviklet kritisk erkendelse af omverdenen.
Både kildekritisk bevidsthed og bevidst
heden om m uligheden a f spørgsm ålets
betydning for svarpotentialet er jo ikke kun
evner, som er relevante i historiestudiets
hjemmeopgaver eller specialet, men i en
m angfoldighed a f sam m enhænge, hvor
historiestuderende kunne tænkes at ende
- ikke kun i ansættelser som journalister,
forskere, gymnasielærere eller kommuni
kationsmedarbejdere, men i en uendelighed
af livssammenhænge.

Om teoriens forhold til metoden
En sådan tilgang til den historiske metode
hænger naturligt sammen med teori. Det
skal ikke forstås sådan, at metodeunder
visningen nødvendigvis forudsætter et højt
niveau a f kendskab til f.eks. erkendelses
teori eller teorier om historiske drivkræfter.
Teorien er tværtimod immanent i enhver
betragtning; den er, som det ofte udtrykkes,
altid-allerede til stede - enten som primitiv,
ubevidst erkendelsesforudsæ tning eller
som mere udviklet teoretisk bevidsthed.
Gennem undervisningen må de oftest pri
mitive eller ensidige teorier, der ligger i den
studerendes forforståelser og fordomme
om dette eller hint, gøres teoretisk eks
plicitte og udfordres gennem alternativer
med henblik på at udvikle et mere bevidst,
alsidigt og systematisk forhold til teorien
hos den studerende.
‘Teorier’ må her opfattes som både store
og små antagelser - således f.eks. både
teorien om klassekampen som den centrale
drivkraft i verdenshistorien og den teoretisk
ladede sammenfatning af bestemte blæk-
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ansamlinger på noget papir som ‘et brev af
12. februar 1927 fra Oda Nielsen i Køge
til hendes søster i Slagelse’. Det metodiske
‘hvordan’, der sigter til undersøgelsens
fremgangsmåde, hænger følgelig uløseligt
sammen med teoretiske spørgeformer som
‘hvad’ og ‘hvorfor’.
Forskellige teorier om erkendelse og
om verdens sammenhæng har forskellige
metodiske konsekvenser, dvs. forskellige
m åder at undersøge problem er på, for
skellige kildelæsninger osv. En traditionel
tilgang til politisk historie som bestemt ved
forhandlinger mellem ministre, departe
mentschefer og regeringschefer vil inde
bære bestemte teorier om, hvor ‘m agten’
ligger, og den vil typisk omfatte spørgsmål
til individers hensigter med bestemte ytrin
ger. En strukturalistisk inspireret kildelæs
ning vil derimod ikke spørge til individers
hensigter, men snarere til de strukturer af
social magt eller diskursiv legitimitet, som
røbes i kildematerialet. En anderledes teori
fører her til en anderledes metode. Nogle af
de detaljerede teknikker vil selvsagt ligne
hinanden, men også udformningen af disse
vil afspejle undersøgelsens teoretiske og
metodiske særtræk.
Det omvendte gælder også: M etoden
og det konkrete materiale må være med
bestemmende for teorivalget og især for
forkastelse, bekræ ftelse eller reform ulering a f den indledende teori eller den
indledende hypotese. Undersøger vi sam
fundsopfattelser på Koldingegnen i årene
1820-40 ved hjælp af breve fra forskellige
befolkningsgrupper ud fra den teori, at
de vil vise en ensartet nationalfølelse på
tværs a f klasseskel, vil vi sandsynligvis
undervejs få behov for enten at forkaste
eller forfine vort teoretiske apparat ved at
indarbejde et begreb om sociale modsæt
ninger. Dette vil så atter afføde nye måder
at søge, udvælge og læse kilderne på, dvs.
nye metodiske greb.
Bent Egaa K ristensens model for hi
storisk erkendelse anerkender da også, at
både metode og forhåndsteori kombineres
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i den historiske erkendelsesproces, og
nogle aspekter a f de ovennævnte proces
ser ville han sikkert kunne godkende i
omformulerede udgaver med mere skarpe
og fikserede sondringer mellem forhånds
teorier, hypoteser, fortolkninger osv. Hans
adskillelse a f metoden som ‘fast og cen
tralt’ element fra den omskiftelige teori
er imidlertid efter min opfattelse alt for
mekanisk og ignorerer helt den gensidige
konstituering af teori, metode og stof. Selv
om han naturligvis må anerkende den helt
indlysende kendsgerning, at teorier og
kildematerialet varierer i deres indhold,
betragter han dem i form el henseende
som ligeså ‘faste og centrale’, dvs. for
malidentiske, som metoden. ‘Forhånds
teorierne’ betegnes som sådanne, netop
fordi de ifølge Kristensen »ikke bygger på
kilderne og heller ikke er noget, histori
keren undersøger gyldigheden af« (112).
De hævdes med andre ord udelukkende
at eksistere fo ru d fo r undersøgelsen a f
kildematerialet, dvs. som baggrund for hi
storikerens hypoteser. Og hvorfra kommer
disse forhåndsteorier? Tilsyneladende ud
springer de a f det rene ingenting. De står
som rene, fantasifulde påfund og gisninger
over for kildematerialet. De tilskrives med
andre ord udelukkende det erkendende
subjekt, m ens kildem aterialet og dets
rolle betragtes som det objektivt givne.
På denne måde reproducerer Kristensen
i sin em neafgrænsning a f metoden den
subjekt-objekt-dualisme, som han ellers
hævder at have overvundet i kraft a f sin
inddragelse a f kvantem ekanikken som
erkendelsesteoretisk forbillede.
Den væ sentligste didaktiske konse
kvens a f Kristensens opfattelse bliver en
skarp arbejdsdeling mellem historiefagets
metode- og teoridiscipliner, så at under
visningen i den ene kan foregå ganske
uafhæ ngigt a f den anden. Som det vil
fremgå, mener jeg, at denne arbejdsde
ling er uheldig og hverken svarer til de
studerendes forudsætninger eller til den
historievidenskabelige praksis, som de skal
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tilegne sig. Det betyder dog langtfra, at jeg
som alternativ vil foreslå en blot og bar
nedbrydning af sondringerne mellem teori,
metode og historiske emner som discipliner
inden for historiefaget. Resultatet a f en
sådan simpel nedbrydning ville ganske
givet blive et forvirrende miskmask - eller
med Kristensens metafor for, hvordan han
forestiller sig min metodeundervisning: et
havnebassin, hvor de fleste uøvede uden
tvivl vil gå til bunds. Der er gode grunde
til, at undervisningen i teori, metode og
historiske emner er udsondret i forskellige
discipliner på de tidlige stadier af mange
historiestudier. Vi må blot ikke glemme,
at de også forudsætter hinanden og i vidt
omfang har deres berettigelse i hinanden,
ikke kun for den ‘færdiguddannede’ hi
storiker, men også for den nye studerende,
der ikke nødvendigvis har nogen stærk
forhåndsforståelse a f behovet for f.eks.
videnskabsteoretisk afklaring.
Det betyder naturligvis ikke, at vi i prak
sis kan forudsætte en avanceret teoretisk
bevidsthed i undervisningen i historisk
metode, ej heller at problemet er løst ved
at docere videnskabsteori før metode. En
helhedsorienteret metodeundervisning kan
im idlertid ved praktiske, enkle eksem 
pler anskueliggøre, hvorledes grundtræk
a f forskellige teoretiske tilgange må få
forskellige konsekvenser for kildearbejdet.
Derigennem kan metodeundervisningen
fremme tnfornemmelse for teoriens uom
gængelighed i den historiske erkendelse og
skabe bevidsthed om behovet for teoretiske
kundskaber. Sådanne fornemmelser ville
form entlig fungere godt sam m en med
øvelser i selv at formulere spørgsmål til
kildematerialet.
Ved at indarbejde sådanne elementer i
m etodeundervisningen ville man kunne
bevare fokus på det metodiske, alt imens
man både gjorde disciplinen mere alsi
dig og bragte den tættere på en egentlig
historievidenskabelig praksis ved at vise
metodens forbindelser med teorier og dens
afhængighed af et konkret historisk emne
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og stof. Dette behøvede undervisningen
næppe at blive kedeligere af.
Sådanne udvidelser af metodedisciplinen
fjerner selvsagt ikke brugbarheden af at
tilegne sig nogle af de typiske undersøgel
sesteknikker gennem arbejdet med de tra
ditionelle, begivenhedshistoriske kildesæt.
Ej heller betyder det, at man helt bør for
kaste kutymen med at arbejde med bundne
spørgsmål som et element i undervisnin
gen. Disse kildesæt har den store fordel,
at de oftest bygger på alment forståelige
problemstillinger og dermed gør det muligt
at fokusere på undersøgelsestekniske og
m etodiske problem er uden særlige for
udsætninger. Ved at arbejde med sådanne
kildesæt kan den studerende skærpe sine
evner til at reflektere over selve spørgsmå
lets rolle i undersøgelsen ved at formulere
under- og delspørgsmål, til at udvælge de
mest relevante kildeelementer, til at læse
præcist og til at forholde sig basalt kritisk
til oplysninger i stedet for blot at tro udifferentieret på, hvad der står i bøgerne. Det
afgørende i denne forbindelse er blot, om
de undersøgelsesteknikker, som anvendes i
disse traditionelle kildekritiske øvelsessæt,
præsenteres som den historiske metode, el
ler om disse teknikker integreres i en mere
omfattende erkendelsesproces.

Om levnsslutning og forfatterintention
Når jeg i sidste nummer forholdt mig kri
tisk til en række enkeltpunkter i Kristen
sens lærebog, skyldtes det ikke mindst,
at den fundam entale atom ism e i hans
opfattelse a f den historiske erkendelses
proces også anes her. Den prisværdige
bestræ belse på en klar og pæ dagogisk
enkel frem stillingsform realiseres her i
et vist omfang som fortabelse i en lang
række metoderegler, som fremstår alt for
fragmenteret, underargumenteret og formalistisk-restriktivt. At diskutere alle de
enkeltpunkter, som tages op i Kristensens
svar, ville medføre for mange gentagelser.
Derfor vil jeg kun berøre nogle få bety-
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delige eksempler, som forhåbentlig kan
bringe diskussionen videre.
Et a f disse diskussionspunkter angår
hans valg af betegnelsen ‘slutning fra frem
bringelse’ frem for betegnelsen ‘levnsslut
ning’. For Kristensen viser denne kritik, at
jeg »ikke har forstået, at der er tale om to
forskellige betegnelser for det samme«.
Pointen med min kritik var imidlertid, at
‘slutning fra frembringelse’ implicerer en
indsnævring af det funktionelle aspekt af
kildekritikken, der fastholder et i bund og
grund materielt-tingsligt begreb om kildens
som en genstand, der er blevet ‘skabt’ på ét
bestemt tidspunkt. Dette fremgår også af
de eksempler, Kristensen nævner i sit svar:
frembringelsen af »et brev, et regnskab, en
bil eller en bygning« (111). Han forbigår
kritikken ved blot at påpege vanskelighe
derne ved at forklare, at »noget er et levn«.
I en funktionel kildekritik bør levns
slutningen im idlertid ikke forstås som
et tingsligt ‘noget’, der er levnet, men er
tværtimod en måde at drage slutninger på
- uanset om disse vedrører frembringelse
eller ej. Naturligvis står det så åbent at ud
vide begrebet ‘frembringelse’ til at dække
kWåzelementer, dvs. enkelte aspekter af den
enkelte kildegenstand (‘frembringelsen’ i
1958 af kaffepletten på brevet fra 1846, den
senere rettelse i regnskabet, bulen i bilen
eller de nye gardiner i bygningen). Derved
vil man komme nærmere et funktionelt
kildebegreb. Problemet med at kalde denne
slutningsform for ‘slutning fra frembrin
gelse’ er imidlertid, at det i en kildeanalyse
ikke altid vil være selve frembringelsen,
vi spørger til. Jeg vil ikke afvise, at også
levnsbegrebet har sine svagheder, navnlig i
pædagogisk henseende, men en funktionel
bestemmelse af levnsbegrebet er for mig
at se mere dækkende.
Et andet, i praksis nok mere afgørende,
punkt er spørgsmålet om forfatterintentio
nens rolle i kildeanalysen. Når jeg kritise
rer Kristensens bog for uargumenteret at
lægge alt for ensidig og dogmatisk vægt
på forfatterintentionen i kildelæsningen,
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svarer han bl.a., at hans metodelærebog
anerkender f.eks. mentalitetshistorien som
forhåndsteori (112). Det indebærer, at han
teoretisk, men - i forlængelse a f hans ad
skillelse af teori og metode - ikke metodisk
anerkender relevansen af at se på mere end
blot forfatterintention. Det blev dog alle
rede bemærket i mit første indlæg (101 f)Dermed forbliver det imidlertid ubesvaret,
om denne teoretiske anerkendelse - som
jeg vil hævde - må få metodiske konse
kvenser.
Et andet sted konfronterer Kristensen
dog mere direkte spørgsmålet om forfat
terintentionens rolle: »Da (...) forståelsen
af, hvad der står i den [dvs. kilden], afhæn
ger a f såvel den, der har affattet ordlyden,
som hvem den henvendte sig til, som hele
den situation, hvor denne kommunikation
fandt sted, må fokus naturligvis blive på
enkeltpersoners handlinger og hensigter«.
Lidt længere henne omformuleres det en
anelse, idet han understreger, »at forfat
terens intenderede mening er det eneste
kriterium, der kan opstilles for, om vi har
forstået teksten rigtigt« (109).
Jeg vil på ingen måde betvivle, at en
keltpersoners handlinger og hensigter ofte
er uhyre centrale søgepunkter i historiske
undersøgelser. Heri ligger imidlertid ikke,
at fokus i ethvert tilfælde må ligge på for
fatterens hensigter, sådan som det ligger
i K ristensens form ulering a f dette som
en universel, formel metoderegel. Forfat
terintentionens rolle i kildeundersøgelsen
kommer derimod helt an på, som han endda
selv formulerer det, »hvordan historikeren
vil anvende den« (109). Forfatterintentio
nens betydning i kildeanalysen er altså ikke
absolut og universel, sådan som Kristensen
hævder, men tværtimod relativ, afledt af
forholdet mellem historikerens spørgsmål
og materialet.
Det er værd at gå nærmere ind på det
sæ rlige forhold mellem konklusion og
præm isser i navnlig den første a f de to
ovenfor citerede sætninger til forsvar for
forfatterintentionens ufravigelighed, fordi
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den måske kan sige os noget om den bag
vedliggende argumentation. Konklusionen
er, at kildeforståelsens fokus må være »en
keltpersoners handlinger og hensigter«. Da
emnet er forfatterintentionens rolle i kilde
forståelsen, må ‘enkeltperson’ formentlig
forstås som: den enkelte forfatter eller skri
bent. Præmisserne er, at kildeforståelsen
afhænger af hele tre elementer: 1) forfat
teren; 2) modtageren; 3) hele situationen.
Hverken a f 2) eller 3) kan man imidlertid
drage den nævnte konklusion; at hævde,
at forfatterintention er altafgørende, fordi
‘hele situationen’ eller modtageren har be
tydning, hænger jo ikke sammen. Tilbage
står 1), der må godkendes som kohærent,
da det er helt igennem tautologisk: Forfatte
ren er væsentlig for kildeforståelsen, fordi
forfatteren er væsentlig for kildeforståel
sen. Denne tautologi bakkes så op retorisk
ved det lille ord ‘naturligvis’.
Derudover er det bemærkelsesværdigt,
at ikke engang konklusionen i Kristensens
formulering helt entydigt kan støtte hans
vægt på forfatterintentionen. Her er nemlig
sket en betragtelig betydningsforskydning
fra forfatterintention, dvs. hensigter, til
handlinger og hensigter. Hvis der i denne
dobbeltformulering ligger, at ikke kun hen
sigter, men også handlinger er væsentlige
i kildeforståelsen, er K ristensen i færd
med at modificere sin egen antagelse en
hel del. Hvis der derimod ligger i denne
formulering, afhandlinger og hensigter er
identiske eller sammenfaldende, ligger det
logisk betragtet i forlængelse a f hans for
svar for forfatterintentionens ufravigelige
betydning, men er imidlertid problematisk,
da det indebærer den opfattelse, at alle
mennesker til alle tider kun gør, hvad de
har til hensigt.
Hermed står vi tilbage med de elementer
i den ovenfor citerede, som i det mindste
formelt ikke understøttede konklusionen,
nemlig 2) modtageren, dvs. den som kil
deteksten » henvendte sig til«, og 3) » hele
den situation, hvor denne kommunikation
fandt sted«. Hvis disse skal relateres til
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forsvaret af forfatterintentionens ufravi
gelighed, forudsætter det en afklaring af
deres indhold. Dækker kildens modtager
her over den faktiske modtager eller over
den modtager, som forfatteren har til hen
sigt at skrive til? Kun den sidste tolkning
stemmer overens med Kristensens syns
punkt. Ligeledes må ‘hele situationen’ for
at svare hertil forstås meget snævert som
‘situationen sådan som forfatteren opfat
tede den’, ikke som de udenfor liggende
forhold, der lader sig etablere ved hjælp af
kilder med et helt andet ophav. Tilbage står
således undersøgelsen af kildens utilsigtede
læsere og a f den bredere kontekst som
elementer, der for Kristensen at se ikke
kan danne udgangspunkt for undersøgel
ser af tekstens betydning på lige fod med
forfatterintention.
Det forbliver således af Kristensens for
svar ganske uklart, hvorfor det forholder
sig sådan. Måske skal man søge en del af
forklaringen i en implicit forudsætning
for hans forståelse af forfatterintentionen,
nemlig den umiddelbare identifikation af
enhver hensigt, handling og betydning med
individer. Denne særlige form for metodo
logisk individualisme er imidlertid langtfra
selvindlysende sand.
Som jeg påpegede i mit sidste indlæg
(102), findes der ganske meget mere i tek
ster end intention, f.eks. de træk a f ideo
logi, diskurs og begrebsbrug, der rummer
betydninger, der ikke nødvendigvis er
bevidste eller tilsigtede, men ikke desto
mindre virkelige. Hvis vi vil forstå disse
‘rigtigt’, er forfatterintentionen ikke det
centrale udgangspunkt, men derim od
analysen af diskursen eller ideologien. Et
eksempel kunne være de i vor tid hyppigt
brugte og stærkt ideologiserede begreber
‘globaliseringen’ og ‘u dviklingen’. En
avisleder fra år 2002, der forklarer mas
sefyringer på danske industriarbejdsplader
med henvisning til ‘globaliseringens’ og
‘udviklingens’ krav, har muligvis ikke til
hensigt at få folk til at indordne sig under
disse reificerende begreber som abstrakte
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magter, men ved selve brugen a f disse
begreber indskriver avisen sig i bredere
betydningsstrukturer, der over for m od
tagerne og i ‘hele situationen’ fungerer
reificerende ved at give ‘globaliseringen’
og ‘udviklingen’ skær a f historiske uund
gåeligheder. Analyserer man den nævnte
avisleder i f.eks. begrebshistorisk eller
diskursiv kontekst, dvs. sammen med andre
brug a f disse begreber, indgår denne kilde
i etableringen a f en betydningssammen
hæng, som nok er skabt gennem tidligere
handlinger, men som over for det enkelte
tænkende, handlende og talende subjekt
antager en objektivt givet position, uafhæn
gigt af dette individuelle subjekts private,
tilsigtede mening.
Disse overvejelser betyder ikke, at jeg
ønsker, »at historisk metode primært skal
dreje sig om at generalisere ud fra kilderne,
som et udtryk for omstændigheder, diskur
ser etc.«, sådan som Kristensen har forstået
mig (109).2 Det ville være at erstatte den
ene ensidighed med den anden. Tværtimod
må historisk metode primært dreje sig om
at udvikle bevidstheden om forskellige
elem enter og strategier i kildeanalysen,
bestem t a f den konkrete kildeanalyses
funktionelle sammenhænge.
Naturligvis ville man kunne analysere
den avisleder, jeg nævnte, med henblik på

2

Jeg kan heller ikke vedkende mig den holdning,
Kristensen tilskriver mig, at »den vigtigste opgave
for en lærebog er at forholde sig til de seneste
årtiers udfordring af faget« ( 111 ). En lærebog er
selvsagt ikke det samme som en debatbog henvendt
til fagfæller. Som han selv næsten medgiver (112),
har hans lærebog dog også karakter af et forsvar
for en bestemt opfattelse af ‘faget’ imod disse
nyere udfordringer. Som jeg anførte i mit sidste
indlæg, kunne en mere eksplicit vedkendelse af
dette standpunkt i bogen nok have givet den et
lidt mindre dogmatisk præg. Hvad jeg ellers i
almindelighed har efterlyst ved hans bog, er ikke
en snævert fokuseret diskussion af de seneste
årtiers historiefaglige debatter, men en åbning af
metodeopfattelsen imod den teoretiske udvikling
af historiefaget gennem de seneste århundreder.
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lederskribentens intention. I mange sam
menhænge vil en sådan analyse være helt
afgørende. Dette ikke imidlertid ikke er en
ufravigelig nødvendighed i enhver kilde
analyse. Som sagt: Forfatterintentionens
rolle i kildeanalysen afhænger af, hvad
man spørger om og til.

Diskussionens formål
Dette efterlader muligvis endnu et spørgs
mål hos læseren: Hvorfor grave sig så langt
ned i nogle få passager hos Kristensen, og
hvorfor overhovedet gå så langt i kritikken
a f en lærebog i stedet for blot at ignorere
den? Det er bestemt ikke min hensigt at med Kristensens ord - være »nedladende«
(105). Jeg finder ingen synderlig glæde i
at formulere kritik a f andre skribenter for
øvelsens egen skyld. Når jeg fokuserer
så tæt på de problem atiske aspekter a f
hans bog og hans svar til mig, skyldes det
udelukkende, at jeg til fulde deler hans
grundlæggende opfattelse af, at historisk
metode er helt centralt og væsentligt. Det
ville være inkonsekvent at have denne op
fattelse og ikke samtidig insistere på den
bedst mulige forståelse og fremstilling af
dette felt.
Min kritik a f hans værk og opfattelse
retter sig da også netop mod de sider af det,
hvor Kristensen til trods for sin egen grund
opfattelse af metodens vigtighed fremstil
ler dens rolle og karakter alt for snævert
og restriktivt. Derved får hans fremstilling
uheldigt dogm atiske overtoner. Hvis vi
virkelig mener, at historisk metode er så
væsentligt et felt, må vi kunne forsvare og
forklare dens rolle bedre ved at præsentere
den som en kerne i et levende historiefag,
dvs. som et uundværligt led i menneskers
forsøg på at forstå den verden, de lever i,
som en konkret størrelse i udvikling fra
fortid til nutid og ind i fremtiden. Med en
forståelse af metoden som et integreret led
i en historisk helhedserkendelse ville man
dermed ikke alene komme tættere på både
de studerendes faktiske forudsætninger og
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den faktiske historievidenskabelige erken
delsesproces, men også levere et forsvar
for historiske erkendelsesformer imod de
ahistoriske forståelser, der desværre er så
udbredte.
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Dansk industri efter 1870
A f Jørgen Fink

O le H yldtoft og H ans C hr. Johansen:
Teknologiske forandringer i dansk in
dustri 1896-1972. D ansk industri efter
1870 bind 7. (Syddansk Universitetsfor
lag, 2005). 440 s., 268 kr.

Hans K ryger Larsen: Industri, stat og
sam fund 1939-1972. D ansk industri
efter 1870 bind 8. (Syddansk Universi
tetsforlag, 2008). 306 s., 268 kr.
Med udsendelsen af Hans Kryger Larsens
bog om industri, stat og samfund 1939—
1972 afsluttes værket Dansk industri efter
1870. Første bind kom i 1988, så der er 20
år mellem værkets første og sidste bind.
Begge de to her anmeldte bind er fortsæt
telser af allerede udsendte bidrag til værket.
Ole Hyldtoft fortsætter sammen med Hans
Chr. Johansen sin egen teknologihistoriske
undersøgelse (bind 4) og Hans Kryger Lar
sen afslutter den redegørelse for industriens
forhold til samfundet, som Niels Thomsen
indledte i bind 3.
Den teknologiske udvikling i dansk
industri 1870-1972 findes nu beskre
vet i bind 4 og bind 7. Der er tale om en
værdifuld pionerindsats, som bygger på
gennemgang af et meget stort og spredt
kildem ateriale. Der er herm ed skabt et
solidt grundlag for vores viden om den
teknologiske udvikling i industrien. Den
overvældende stofmængde præger værket
på godt og ondt. Det har ikke fået noget
egentligt helhedspræg. Dispositionen fra
bind 4 følges ikke i bind 7, og bind 7 er
blevet delt mellem to forfattere, som har
grebet emnet forskelligt an. Det kan man
konstatere uden i øvrigt at kritisere for
holdet. I forhold til de ressourcer, der har
stået til rådighed, er det et fint resultat. Det
gælder, uagtet man som læser kunne have

ønsket, at de overordnede linjer i forløbet
var blevet trukket tydeligere op.
Ole Hyldtoft behandler perioden 18961930. Den rum m er efter min opfattelse
et konjunkturbrud i 1920, som giver
1920’erne et andet præg end den forud
gående periode. Det skinner igennem flere
steder i teksten, men anføres ikke, da bogen
følger den faseinddeling, som er valgt som
en fælles ramme for værket. Ole Hyldtoft
omtaler eksplicit 1920’erne som en fort
sættelse a f den foregående periode.
I kapitel 1 gives et kort signalement af
industriens udvikling 1896-1930. Hoved
synspunktet er, at perioden blev præget
a f en udvikling i dybden, idet der blev
udviklet en lang række nye produkter i
sammenhæng med, at en ny og mere vi
densbaseret produktionsmåde blev taget i
brug. I de følgende fem kapitler behandler
Ole Hyldtoft en række af de varer, som
industrien producerede. De vigtigste ny
skabelser var knyttet til elektriciteten. Den
gav basis for en lang række nye produkter:
kabler, ledninger, dynamoer, elektromoto
rer, glødelamper, sikringer, porcelænsklok
ker, batterier osv. Det blev en industriel
hovedgruppe i kraftig vækst. A rbejds
styrken voksede således 9 % fra år til år i
hele perioden 1897-1930. Elektriciteten
kom til Danmark fra udlandet, og en del
a f de virksomheder, der etablerede sig, var
filialer af udenlandske selskaber, Siemens,
AEG og ASEA f.eks. Men der kom også en
indenlandsk produktion i gang, og eksem
pelvis fik danske virksomheder en andel
a f hjemmemarkedet på omkring 60 % for
både elektromotorer og installationsmate
riel før 1. Verdenskrig. Elektroindustrien
måtte til stadighed udvikle sig under kon
kurrence fra udlandet, og der forekom en
specialisering og en koncentration, som
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øgede den danske elektroindustris eks
portkvote i 1920’erne, samtidig med at
produktionen blev koncentreret på færre
virksomheder. I 1930 stod således tre fa
brikker for halvdelen af elektroindustriens
beskæftigelse. Det var Hellesen (batterier),
Thrige (dynamoer og elektromotorer) og
Lauritz Knudsen (installationsudstyr). De
var stiftet i 1890’erne af henholdsvis en
smørgrosserer, en maskinist og en urmager.
Som en helt ny produktionsgren havde
elektroindustrien ikke nogen fag- eller ud
dannelsestradition at bygge på, men meget
hurtigt blev der på alle niveauer etableret
den nødvendige uddannelsesmæssige in
frastruktur.
Jernstøberierne og maskinfabrikkerne
var ikke en ny industrigren. H er betød
udviklingen nye muligheder, men også
udfordringer for den bestående produktion.
Stål fortrængte jern, og øget præcision i
fremstillingen skabte mulighed for at skabe
produkter ved at samle dem af en række
enkeltdele frem for at støbe dem ud i ét.
Sværest var det for jernstøberierne. Deres
traditionelle hovedproduktion a f ovne og
store støbejernskomfurer kom i klemme,
fordi centralvarme afløste kakkelovnsfy
ring, og lettere elektriske og gaskom fu
rer afløste de svære støbejernskomfurer,
der brugte brænde som varmekilde. Det
krævede en tilpasning, som de danske
jernstøberier havde vanskeligt ved. Trods
en koncentration i branchen, hvor De
forenede Jernstøberier blev skabt ved en
fusion af en række tidligere selvstændige
virksomheder, var der overkapacitet i pro
duktionen a f ovne, og det førte til forsøg
på at regulere konkurrencen gennem en
brancheforening, der blev dannet i 1930.
Forsøg på at forskyde produktionen fra
ovne til radiatorer faldt ikke videre heldigt
ud. Der blev ganske vist etableret nogle
danske radiatorfabrikker, men et stort an
lagt forsøg fra De forenede Jernstøberier
på at anlægge en meget moderne radiator
fabrik i Århus i 1927, hvor produktionen
skulle ske på samlebånd, blev ikke nogen
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succes, og fabrikken måtte lukkes igen tre
år senere. Bedre klarede maskinfabrikkerne
sig som helhed. Her var der betydelige
specialiseringsmuligheder, og selvom ikke
alle brancher kunne bevare deres posi
tion, det gjaldt således produktionen a f
værktøjsm askiner (Nielsen & W inther)
og bogtrykkerimaskiner (Eickhoff), så var
der muligheder inden for andre områder,
som maskiner til næringsmiddelindustrien
og cementindustrien (F.L. Smidths Valby
Maskinfabrik). Inden for næringsmiddelin
dustrien var det især mejerierne, som blev
forsynet med danskproducerede maskiner.
Antallet af mejerier nåede op på 1800, så
her var et betydeligt hjemmemarked, som
gav et solidt rygstød og mulighed for også
at etablere en ikke ubetydelig eksport af
mejerimaskiner. Et særligt område blev
køleindustrien, hvor danske fabrikker blev
forholdsvis avancerede, og hvor eksport
kvoten nåede op på 67 %.
Den tredje gruppe a f nye p roduk
ter, som Ole Hyldtoft omtaler, vedrører
transportom rådet. H er var det især stål
og eksplosionsmotorerne, der skabte nye
muligheder. Elektriciteten fik naturligvis
også en betydning og blev f.eks. afgørende
for sporvognene, men det blev oliemotorer
og ikke elektromotorer, der blev de vig
tigste kraftmaskiner på transportområdet.
Skibsfarten var inde i en overgang fra træ
til jern og fra sejl til damp, og før den var
tilendebragt begyndte nu en videre over
gang fra jern til stål og fra damp til olie.
Der opstod i periodens løb en betydelig
dansk skibsbygningsindustri. Burmeister &
Wain havde allerede en stærk position ved
periodens begyndelse og udbyggede den
ved efter nogle indledende vanskeligheder
at satse målrettet på udnyttelse af diesel
teknologien, hvor B&W som licenstager
af det tyske patent udviklede sig til en af
verdens tre førende virksomheder på om
rådet. Men perioden så oprettelsen af en
række konkurrerende danske skibsværfter,
hvoraf fem fik længerevarende betydning
(Frederikshavn 1906, Svendborg 1906-07,

Review

Aalborg 1913, Nakskov 1916 og Odense
1918). Udfordringen fra eksplosionsmo
torerne udløste forbedringer af damptek
nologien, hvor der blev indført overhedet
damp og dampturbiner til skibsbrug. Det
var en teknologi, som fik en vis betydning
senere i 1900-tallet, men som i perioden
frem til 1930 ikke var konkurrencedygtig.
Ved siden a f dieselmotorer kom der også
en dansk produktion i gang a f petrole
umsmotorer til mindre skibe. Fra 1893 til
1905 steg antallet a f danske virksomheder
i denne branche fra 1 til 40.
Inden for landtransporten skabte eksplo
sionsmotoren en øget konkurrence mellem
vej- og jernbanetransport. Frem til 1920
dominerede jernbanerne, men i løbet af
1920’erne begyndte de for alvor at mærke
konkurrence fra bilerne, som var periodens
måske vigtigste nye enkeltprodukt. På jern
baneområdet var perioden præget af, at der
nu kom en dansk lokomotivproduktion i
gang. Der var kamp mellem flere af de dan
ske maskinfabrikker om at blive leverandør
til DSB, og det blev Frichs i Århus, der fik
opgaven, men nogen teknologisk avanceret
produktion var der ikke tale om i denne
periode. Lokomotiverne var damplokomo
tiver, og det var ikke Frichs, men den tyske
fabrik Borsig, der stod for konstruktionen.
Der blev gjort forsøg med at gå fra damp til
diesel på jernbaneområdet, og De forenede
Automobilfabrikker i Odense blev dansk
pioner på området, men noget stort omfang
fik denne produktion ikke i årene frem
til 1930. Derimod kom der en betydelig
produktion a f biler i gang i Danmark. Det
var ikke nogen dansk produktion, hvis man
derved forstår danskejede virksomheder,
men nogle udenlandske bilfabrikker lagde
filialer i Danmark, vigtigst Ford og General
Motors, der begge fik store samlefabrik
ker i København i mellemkrigstiden. Det
betød, at der blev produceret 35.000 biler
i Danmark i 1925, eller rettere færdiggjort
35.000 biler, for hovedparten af arbejdet
bestod i at samle enkeltdele produceret i
USA til biler. Den egentlige danske bilpro
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duktion var beskeden og bestod fra 1918
næsten udelukkende a f de Triangelbiler,
som blev produceret hos De forenede Auto
mobilfabrikker i Odense. Det var lastbiler
og busser. En dansk personbilproduktion
forekom ikke. D erim od blev der lavet
N im busm otorcykler fra 1919 a f firmaet
Fisker & Nielsen. Desuden lykkedes det at
fastholde en dansk cykelproduktion, som
fik et ikke ubetydeligt omfang, således
45.000 i 1913-14.
Stål var periodens vigtigste konstruk
tionsm ateriale, men der kom andre ny
d annelser på m aterialeom rådet, både
videreudvikling a f kendte materialer og
indførelse af helt nye. Metal blev brugt til
blikvarer, ikke mindst til emballage, og i
1915 tog bryggerierne det afgørende skridt
at erstatte propper med kapsler. Det skabte
grundlag for en dansk kapselproduktion.
Træ blev nu også brugt til krydsfiner og
træuld f.eks., og cement gav anledning til
nye produkter, både cementvarer som rør
og fliser o.l. og jernbeton. I 1920’eme kom
der også en dansk produktion a f eternit i
gang. Helt dominerende i cementindustrien
var F.L. Smidth & Co.
Inden for den kemiske industri blev der
arbejdet videre med vegetabilske olier.
Førende her var Aarhus Oliefabrik, hvis
laboratoriechef M.C. Holst udviklede nye
produkter som cebes (cocoa butter substi
tute), der kan bruges til chokoladeovertræk
og i 1911 udviklede en metode til hærd
ning af de vegetabilske olier, hvilket gav
mulighed for at producere margarine af
bedre kvalitet, og under 1. Verdenskrig
udviklede teknisk fedt, der blev et vigtigt
erstatningsprodukt, da der ikke længere
kunne skaffes traditionelle smøremidler til
maskiner. Produktionen af kunstgødning
blev fra 1903 samlet på Dansk Svovlsyreog Superfosfatfabrik, det senere Superfos,
der imidlertid ikke producerede et fuldt
dækkende gødningsprodukt, idet kvælstofdelen manglede.
Til de nye materialer hørte gummi, hvor
den første danske gummifabrik var blevet
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oprettet i 1888. Der blev lavet frakker,
støvler og galocher foruden cykeldæk. Det
var også i denne periode, at grunden blev
lagt til en dansk medicinalindustri. Pioner
blev Løvens kemiske fabrik, der i 1912
lancerede albyl.
De nye materialer og for den sags skyld
også de nye produktionsmuligheder skabte
en øget opmærksomhed omkring materia
lers egenskaber, og det førte til oprettelsen
i 1896 af Statsprøveanstalten, ligesom ma
terialelære blev indført som fag på Poly
teknisk Læreanstalt samme år.
Inden for næringsm iddel- og tekstil-/
beklædningsindustrien gik tendensen i ret
ning af, at forbruget forskød sig i retning
a f lettere varer, og at masseforbruget slog
igennem på bekostning afbestillingsvarer.
Der var en tendens til at prøve at udvikle
mærkevarer. Det mest vellykkede forsøg i
den henseende blev det danske smør, som
i begyndelsen a f 1900-tallet fik lurmær
ket. Smør var det vigtigste eksportprodukt
for dansk industri i denne periode, hvad
industrien ikke fik kredit for, fordi smør
blev betragtet som del a f landbrugspro
duktionen. Smørrets succes bidrog måske
til, at der ikke var nogen omfattende pro
duktudvikling i mejeribranchen. Der blev
oprettet mælkekondenseringsfabrikker fra
1890’erne, og der blev påbegyndt produk
tion af flødeis i 1914, men mejerierne holdt
fast i smørret som hovedprodukt, selvom
afsæ tningen i løbet a f 1920’erne måtte
ske til forholdsvis ringere priser. Noget
lignende gjorde sig for så vidt gældende
inden for svineslagterierne, som satsede
på eksport a f bacon. Produktinnovationen
bestod her mest i, at der blev fremavlet
slankere baconsvin, men svineavl er en
landbrugsaktivitet, og industriens rolle be
grænsede sig til, hvad man kunne kalde
kvalificeret efterspørgsel.
Smørproduktionen foregik i et kompli
ceret samspil med margarineproduktionen.
De to produkter konkurrerede, men sup
plerede også hinanden, og der blev plads
til en betydelig produktion af begge. Dansk
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margarineproduktion var begyndt i 1883,
og antallet af margarinefabrikker var i 1896
steget til 17, men voksede eksplosivt til 135
i 1930. Her vandt plantemargarinen frem
fra 1901. Konkurrencen mellem margari
nefabrikkerne blev i høj grad en kamp om
branding, og der blev solgt både løve og
elefant og svane margarine, uden at nogen
a f de nævnte dyr indgår i produktionen.
Frem for noget blev det dog OMA, der
blev det vigtigste varemærke, og det lever
fortsat i mange danskes bevidsthed, længe
efter at produktionen er holdt op, og uden
at ret mange ved, at OMA betyder Otto
Mønsted Aarhus.
Den danske konservesindustri gennem
gik en koncentration. Bedst kendt er Mads
Rasmussen fra Fåborg, som i 1905 fusione
rede sin virksomhed med Beauvais til De
danske Vin- og Konservesfabrikker. Den
vigtigste fornyelse på området kom nok
inden for kødkonserves, hvor eksport af då
seskinker fik voksende betydning i løbet af
1920’erne. Udviklingen i bryggerierne blev
præget af, at pilsneren fortrængte lagerøllet
som den mest solgte øltype. Også her blev
der udviklet mærkevarer, Grøn Tuborg og
H of fx. Særlige vilkår havde spritfabrik
kerne, fordi de blev genstand for en negativ
forbrugerbevægelse (afholdsbevægelsen)
og kom under offentlig regulering og en
kraftig beskatning, der reducerede marke
det for drikkesprit betydeligt. Spritfabrik
kerne forsøgte at kompensere gennem øget
gærproduktion og foretog i 1920’erne en
vis produktudvikling (CLOC likører) uden
at det dog blev nogen afgørende succes.
Inden for tekstilindustrien foregik der
i periodens forløb en forskydning. De
traditionelle brancher klædefabrikker og
bomuldsvæverier tabte markedsandele og
fulgte ikke med ændringerne i efterspørg
selen i retning a f lettere varer. Derimod
blev spinderi af bomuldsgarn genoptaget
som dansk produktion i 1890’erne, og det
lykkedes denne industrigren, der havde
Vejle som centrum, at vinde hovedparten af
hjemmemarkedet. Også trikotageindustrien
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var i fremgang, og den udviklede sig i løbet
af 1920’erne til at blive den største branche
i den danske tekstilindustri.
I kapitlerne 7 til 10 går Ole Hyldtoft fra
produktinnovation til procesinnovation.
Han ser først på udviklingen i industriens
kraftmaskiner. Kraftforbruget var stærkt
stigende og blev mere end firedoblet i pe
rioden, fra 0.4 hk. pr. arbejder i 1897 til 1.8
hk. pr. arbejder i 1925. Kraftforsyningen
forskød sig fra damp til elektricitet, men
langsomt. I løbet a f 1920’erne overhalede
elektromotorerne dampmaskiner som vig
tigste kraftmaskiner i industrien, men da
40 % a f industrien havde eget elektrici
tetsværk i 1925 og kun fik registreret den
primære kraftproduktion i statistikken, kan
det være svært at følge processen nøjagtigt.
Endnu i 1925 præsterede dampmaskiner
52 % af industriens primære kraftforbrug,
men i 40 % a f industrien blev kraften altså
videreformidlet a f elektromotorer. Der var
tale om en langsom afvikling af dampkraf
ten og direkte dampdrevne virksomheder
holdt sig længe med gruppevis drift a f
maskiner ved hjælp a f en fælles drivaksel
og kraftoverførsel gennem remtræk, som
forårsagede mange ulykker.
Gasm otorer spillede en vis rolle i be
gyndelsen af århundredet, men var på retur
fra 1909, og trods en indsats fra Dansk
Vind Elektricitets Selskab (stiftet 1903)
fik vindmotorer ikke større betydning for
industriens kraftforsyning.
1890’erne blev gennem brudsårti for
mange nye tiltag i jern- og metalindustrien.
Maskinformning bredte sig, hvis produk
tionen bestod af tilstrækkeligt store serier.
De interne arbejdsgange blev gjort lettere
og mere strømlinede for at skabe et enklere
flow i produktionen, der kom hjælpemidler
som elektriske løbekraner og i ganske fa
tilfælde i 1920’erne samlebånd. Antallet af
metalbearbejdende maskiner (bore, fræse,
slibe) steg m æ rkbart og arbejdsgangen
blev hjulpet af pneumatisk og hydraulisk
kraftformidling. Drejebænke var fortsat
den vigtigste værktøjssmaskine i metal
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industrien, og de blev forbedret gennem
gear, der kunne regulere hastigheden, og
den såkaldte Nortonkasse, der forenklede
tilspændingen. Svejsning blev taget i brug,
autogensvejsning fra 1899, acetylensvejs
ning i det næste tiår og fra 1920’erne lys
buesvejsning.
De overordnede tendenser i udviklingen
var en forsimpling af de enkelte operationer
og en så glidende produktion som muligt.
Øget præcision i fremstillingen tillod pro
duktion efter de udskiftelige deles princip.
Produktionsgangen fik to hovedelementer,
produktion og montering, og det skabte
behov for et rationelt tilrettelagt flow hen
mod det færdige produkt. Gnidningsmod
stand i det forløb skulle så vidt m uligt
elimineres, og ud over det allerede nævnte
blev kuglelejer, bedre smøring og arbejds
organisering midler, der blev taget i brug.
Det var i denne periode Frederick W. Taylor
udviklede scientific management, og der
blev gjort forsøg på at indføre principperne
i Danmark, men det måtte ske med en vis
tillempning efter danske forhold.
Sten 1er glasindustrien blev den mest
gennemmekaniserede hovedgruppe i den
danske industri. Pioner var F.L. Smidth,
der opbyggede en teknologisk avanceret
dansk cementproduktion, som ikke blot
erobrede hjemmemarkedet, men også blev
en eksportvare. Fra 1894 blev der indført
rørmøller i produktionen i Aalborg og fem
år senere blev roterovne taget i brug efter
am erikansk forbillede. Også teglværks
produktionen blev mekaniseret, og i både
cement- og teglværksproduktionen blev
den massive mekanisering ledsaget af en
betydelig koncentration i branchen.
M ejeriernes produktion blev løbende
forbedret. Centrifugen, der havde været
det teknologiske grundlag for de mange
andelsmejeriers oprettelse, blev suppleret
med andre maskiner, først og fremmest
pasteuriseringsapparater og kærneæltere,
og den bakteriologiske side a f produktio
nen kom under kontrol, da det lykkedes at
rendyrke mælkesyrebakterier. Det var en
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indsats, der var en slags parallel til Emil
Chr. Hansens arbejde med gæren på bryg
gerierne i 1800-tallet. Både mejerier og
slagterier tog tidligt kølemaskiner i brug,
henholdsvis i 1894 og 1888. Det skabte
grundlag for udvikling a f en dansk køle
industri, hvor Thomas Ths. Sabroe blev
den vigtigste leverandør til mejerierne og
fra 1904 etablerede en serieproduktion til
det formål.
Tobaksindustrien reagerede hurtigt på
den stigende efterspørgsel efter cigaretter. I
1907 blev den første cigaretmaskine taget i
brug i Danmark, og det blev en produktion,
der fik en vis beskyttelse gennem toldloven
a f 1908. Også her blev mekaniseringen
ledsaget a f en koncentration i branchen,
idet den danske cigaretproduktion fra 1929
blev samlet på Chr. Augustinussens fabrik
ker i København.
Den teknologiske udvikling på bryg
gerierne omtales ikke. Derimod omtales
tekstil- og beklædningsindustrien. V æ 
verierne fulgte ikke med udviklingen og
fik vanskeligheder, da konjunkturerne var
slået om i 1920’erne. Skotøjsproduktionen
blev gennemmekaniseret i begyndelsen af
århundredet og der blev foretaget en bety
delig koncentration under 1. Verdenskrig
med Max Bal lin som drivende kraft, men
uheldige spekulationer i prisen på skind
ramte dansk skoproduktion hårdt under
industrikrisen i 1921, og branchen fik van
skeligheder 1920’erne igennem.
Ole Hyldtoft afslutter sit afsnit med at
trække nogle hovedlinjer op i den teknolo
giske udvikling 1896-1930. Kapitlet består
a f et afsnit om patenter og maskinimport
og en sam m enfatning a f de foregående
kapitler. Den teknologiske fornyelse i den
danske industri kom langt overvejende til
Danmark udefra, enten ved at udenlandske
patenter blev udnyttet her i landet eller ved
maskinimport. Der var en forskydning i
denne aktivitet, hvor England mistede sin
oprindeligt dominerende stilling til USA
og Tyskland. England var ikke længere den
økonomisk førende nation i verden. I de
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sammenfattende betragtninger kommer Ole
Hyldtoft kort ind på de økonomiske kon
junkturer og gør her som nævnt gældende,
at 1920’erne trods økonomisk urolige for
hold og krydsende tendenser kan opfattes
som en tydelig forlængelse af tendenserne
fra de foregående femogtyve år.
Hans Chr. Johansen behandler i bogens
anden del perioden 1930-1972. Han deler
den i overensstemmelse med den faseop
deling, som er valgt som fælles for hele
værket i to perioder med 1958 som skel.
I perioden frem til 1958 danner afslutnin
gen på 2. Verdenskrig og de umiddelbare
efterkrigsår et tydeligt skel i udviklingen,
som imidlertid i nogen grad sløres af den
valgte kronologiske opdeling. 1930’erne
og besættelsestidens industriudvikling var
karakteriseret af, at markedskræfterne i
en vis udstræ kning var sat ud a f kraft
og økonomien underlagt en omfattende
offentlig regulering. For dansk industri
ytrede det sig især i en de facto beskyt
telse mod udenlandsk konkurrence gennem
valutareguleringen fra 1932. Det betød, at
tilskyndelsen til rationalisering aftog, og
produktivitetsudviklingen var stagnerende i
1930’erne og viste et direkte fald under be
sættelsen. Resultatet var, at dansk industri
stod med et stort produktivitetsefterslæb
i 1945 og et stort investeringsbehov. Det
var man klar over fra dansk side, og der
var allerede sat tiltag i værk for at fremme
produktiviteten, men helt afgørende blev
den amerikanske M arshallhjælp og den
håndfaste, broderlige hjælp til produkti
vitetsfremme, som ledsagede den.
Den danske industris udvikling i perio
den 1930 til 1958 fik derfor karakter af,
at der udvikledes en række hjemmemar
kedsindustrier af mere eller mindre erstatningsagtig karakter. Enten erstatning for
den import, der ikke længere kunne finde
sted, men som var konkurrencemæssigt
overlegen, eller erstatning for varer, der
slet ikke længere kunne skaffes på grund
af krigen. Det var især tekstil- og brænd
selsindustrien, der hørte til denne gruppe.
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Der kom en ikke ubetydelig produktion af
indenlandsk brændsel i gang med tørve- og
brunkulsgravning og briketfabrikation med
ledsagende maskinindustri, der fremstil
lede grave- og ælte- og pressemaskiner til
formålet, og der blev lavet gasgeneratorer,
så biler kunne køre på brænde i stedet for
benzin, og der blev lavet erstatningsstoffer
af celluld, kradsuld og hør, som kun kunne
sælges i mangel af bedres havelse.
Det betød, at ikke ubetydelige dele a f
dansk industri efter krigen stod med et for
ældet produktionsapparat og et på bare lidt
længere sigt usælgeligt produktsortiment.
Omstillingsbehovet var stort, og situationen
rummede et vist pres for at forlænge den
offentlige beskyttelse af de industrigrene,
der ikke kunne klare sig uden. Men den
danske accept af Marshallhjælpen afgjorde
reelt valget mellem planøkonomi og mar
kedsøkonomi til sidstnævntes fordel, og
1950’erne blev liberaliseringens årti.
Inden for nærings- og nydelsesmiddel
industrien var slagterierne det om råde,
der havde de fleste fornyelser i perioden.
1930’ernes eksportvanskeligheder udløste
en række produktinnovationer inden for
konserves, kødekstrakt og kødfoder og ef
ter krigen blev der arbejdet på forbedringer
af arbejdsgangen på de store svineslagte
rier. Slagterierne oprettede i fællesskab et
forskningsinstitut i Roskilde i 1954. De
danske sukkerfabrikker, der havde nydt
godt af beskyttelsen mod udenlandsk kon
kurrence, blev i slutningen af 1940’erne
teknologisk førende, da H. BrünnicheOlsen udviklede en metode til kontinuerlig
diffusion, som De danske Sukkerfabrikker
fik patent på. Bryggerierne havde ikke
oplevet større teknologiske gennembrud i
mellemkrigstiden, men fik effektiviseret af
tapnings- og distributionssystemerne efter
krigen. Tuborg installerede således Europas
største aftapningsanlæg i 1958, som kunne
fylde 30.000 flasker i timen.
Tekstilindustrien blev hårdt ram t a f li
beraliseringen, og den ene klædefabrik
efter den anden måtte lukke i 1950’erne.
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Bedst klarede trikotageindustrien sig, som
allerede i 1930’erne havde m odernise
ret maskinparken og blandt andet taget
interlockmaskiner i brug, som kan sam
menvæve ribstrikket stof, så der kommer
retsider på både for- og bagside.
Inden for den kemiske industri skete der
et teknologisk udviklingsarbejde allerede i
1930’erne. Sadolin & Holmblad havde sit
eget udviklingslaboratorium og etablerede
Kemisk Værk Køge til at producere erstat
ning for råvarer, der tidligere var blevet
importeret. Efter krigen startede Sadolin
& Holmblad en produktion a f kunsthar
piks til brug for alkydmaling og Kemisk
Værk Køge begyndte at producere DDT.
Ingen anden industrigren beskæftigede
i 1950’erne så mange fabriksingeniører
som farve-/lakindustrien. Det var dog ikke
den, men medicinalindustrien, der var den
mest forskningstunge målt i udgifterne til
forskning og udvikling. I periodens løb
blev insulin, penicillin og sulfanamidpræparater udviklet og sat i produktion. Efter
krigen kom der også for alvor en dansk
plasticindustri i gang med LEGO som den
mest betydningsfulde.
Inden for jern- og metalindustrien udbyg
gede dansk industri sine kompetencer på de
områder, hvor den var størst. Produktionen
af dieselmotorer blev et stort område, hvor
ikke kun B&W, men også andre fabrik
ker tog del. Frichs i Århus byggede die
selelektriske motorvogne og blev næsten
1930’ernes sindbillede på modernitet gen
nem produktionen af de røde lyntog. Men
Frichs kunne ikke følge med teknologisk
efter krigen. A fgørende blev det, at det
ikke lykkedes at få licens til fremstilling
a f den dieselmotor, som General Motors
havde udviklet til lokomotiver. Licensen
gik til det svenske firma Nohab, som derfor
blev leverandør, da DSB udskiftede sine
damplokomotiver med dieseltog.
Den danske køleindustri fortsatte sin
udvikling. Atlas fik etableret en fabrik til
fremstilling a f husholdningskøleskabe på
samlebånd i Lundtofte sidst i 1940’erne.
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Sabroe udviklede en ny kompressortype
i 1930’erne og en skælismaskine i 1940
og opbyggede en betydelig ekspertise i
leverancer a f udstyr til frysehuse. Mads
Clausen fik licens til fremstilling a f små
kompressorer, som han satte i storproduk
tion på Danfoss.
Til periodens teknologiske fornyelser
hørte også opførelsen a f Det danske Stål
valseværk i Frederiksværk, der fra 1942
påbegyndte produktion, og som fik stor
betydning for den danske industris forsy
ning med stål under besættelsen. Det blev
udvidet i 1949-59 med et pladevalseværk,
et trådvalseværk og et blokvalseværk. Det
skete ved hjælp af importeret teknologi.
Generelt var 1930’erne og 1940’erne ikke
præget a f de store teknologiske fornyel
ser, men der blev dog foretaget løbende
forbedringer.
I de glade tressere, som varede fra 1958
til 1973, faldt arbejdsløsheden til et lavt
niveau, og det bidrog til at fremkalde en
kraftig m ekanisering og automatisering
a f produktionen. Industriens investerin
ger steg kraftigt, og en omfattende pro
duktfornyelse øgede alsidigheden i dansk
industri betydeligt. I den forbindelse fik
produktdesign voksende betydning, og
i 1954 oprettedes Selskab for industriel
Formgivning.Olie fik stadig større betyd
ning som energikilde og som grundlag for
plastic, der vandt frem som produktionsma
teriale på bekostning a f træ og metal. Der
blev ofret mere på forskning og udvikling,
og staten bidrog med lånemuligheder til
dette formål fra 1966. Akademiet for de
tekniske Videnskaber fortsatte sin aktivitet
med at oprette institutter inden for udvalgte
områder. Et af initiativerne vedrørte Regnecentralen, som blev oprettet på initiativ
af ATV i 1955. Den udviklede i 1957-58
regnemaskinen DASK, Dansk Aritmetisk
Sekvens Kalkulator, som var udstyret med
2200 radiorør. Det blev indledningen til at
elektronikken blev taget i brug i Danmark
til databearbejdning. Det fik dog ikke noget
stort omfang i denne periode. Derimod
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bredte numerisk styrede værktøjsmaski
ner sig, og i 1972 kunne Vilh. Pedersen i
Høng levere det første danskproducerede
eksemplar.
Inden for næringsmiddelindustrien tog
en rationalisering af mejerierne sin begyn
delse. Det var en lang og sej proces, men
tiden var løbet fra de små lokale andelsme
jerier. Mejerierne fik hjælp fra sukkerin
dustrien, hvor undersøgelser af diffusions
processer og udvikling af omvendt osmose
af Statens Forsøgsmejeri kunne videreudvikles til brug på mejerierne. Der var tale
om en ultrafiltreringsteknik, og fra 1972
kunne De danske Mejeriers Maskinfabrik
i Kolding levere ultrafiltreringsudstyr til
mejerierne. Tekstilindustrien var presset
a f konkurrence fra udlandet og udfordret
a f de nye syntetiske fibre, der bredte sig.
Kaj Neckelmann i Silkeborg optog pro
duktion af tekstilfibre. Der foregik en vis
specialisering af tekstilproduktionen, der
søgte at opbygge nicher, hvor den kunne
hævde sig. Gulvtæpper blev et a f områ
derne, og begrebet væg-til-væg tæppe så
dagens lys.
Jern- og m etalindustrien fortsatte sin
specialisering. Danfoss fortsatte sin pro
duktion a f term ostater og ventiler, og
G rundfos udviklede cirkulationspum 
per, der kunne give centralvarm eanlæg
en højere nytteværdi. Nordisk Ventilator
Compagni i Næstved udviklede nye ven
tilatortyper til skibe og elektricitetsværker.
Der var en omfattende produktion a f hus
holdningsapparater. Inden for den tungere
del af jernindustrien blev udflytningen af
Odense Stålskibsværft til Lindø og den
fortsatte udbygning og modernisering af
værftet en a f de mere betydningsfulde ud
viklinger. Dansk TV-produktion, der havde
ført til oprettelsen a f en række virksom
heder i 1950’erne, kom i vanskeligheder
og brød på det nærmeste sammen i løbet
af 1960’erne. Kun B&O overlevede som
danskejet fabrik.
Der blev etableret tre olieraffinaderier i
Danmark, alle som filialer af udenlandske
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selskaber. Der blev etableret en dansk pro
duktion a f ethylen på A.P. Møllers pyrolyseværk og senere en produktion a f polyethylen på virksomheden Danbritkem, som
A.P. Møller oprettede i samarbejde med det
engelske ICI. Kunstgødningsproduktionen
blev i 1966 omlagt fra produktion af fosfat
gødning til produktion af NPK-gødning på
Superfos’ nye fabrik i Fredericia. Kemisk
Værk Køge og Cheminova fortsatte med
at producere plante- og insektgifte, men
kom i stigende grad ud for kritik a f de
miljømæssige konsekvenser a f dette.
Det var imidlertid ikke kun den kemiske
industri, der belastede miljøet. Industriens
vækst var så kraftig, at den trak en række
utilsigtede virkninger med sig. Der blev
behov for planlægning, og fra 1961 kom
en landsplanlægning i gang. Byerne reser
verede bestemte områder til erhvervsfor
mål, og der opstod nu industrikvarterer.
M iljøhensynene begyndte at blive ind
arbejdet i lovgivning og forvaltning, og
i 1971 oprettedes et miljøministerium, i
første omgang under navnet M inisteriet
for forureningsbekæmpelse.
Hans Chr. Johansen runder sin del a f
bogen af med et kort afsnit, hvor han frem
hæver den meget markante forbedring af
de materielle levevilkår, som industriali
seringen har medført.
Som antydet indledningsvis er bogen
baseret på et meget stort materiale. Det
gælder især Ole Hyldtofts del, som man
kan overbevise sig om ved at se henvis
ningerne igennem. Der ligger en meget
stor arbejdsindsats i det. Prisen har måske
været, at der ikke var tid til en videregående
bearbejdning i det omfang, det egentlig
var tænkt. I hvert fald kan man som læ
ser godt savne, at der blev trukket nogle
overordnede linjer op. Det gælder f.eks. et
forhold som produktivitetsudviklingen. Det
er ganske vist vanskeligt i praksis. For det
første kan produktivitet defineres forskel
ligt. Helt overordnet er produktivitet output
pr. input. Man kan sondre mellem arbejdsproduktivitet og kapitalproduktivitet; det
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er den producerede mængde sat i forhold
til henholdsvis den anvendte arbejdskraft
eller det anvendte kapitalapparat. Det sidste
kan det være meget vanskeligt at finde
pålidelige mål for, så som oftest er det
arbejdsproduktiviteten, der registreres, men
selv den kan det være svært at belyse. Det
bedste mål vil være produktionen pr. ar
bejdstime i mængde eller fast pris. Ingen
af disse mål vil dog nødvendigvis opfange
kvalitetsændringer af produktionen, så selv
de bedste mål kræver en uddybning. Men i
praksis kan det i mange tilfælde ikke lade
sig gøre at finde de oplysninger, man har
brug for. I stedet for antallet af arbejdstimer
må man nøjes med oplysninger om antallet
a f ansatte. Det efterlader en usikkerhed
om, hvor mange arbejdstimer dette antal
repræsenterer. Man kan prøve at finde mål
for den gennem snitlige arbejdstid, men
overarbejde, arbejdskonflikter, epidemier
og lignende kan være en fejlkilde. Produk
tivitetsberegninger, der bygger på arbej
dertal, er derfor i sig selv mindre præcise
end beregninger, der bygger på antallet
a f udførte arbejdstim er. Dertil kommer
så usikkerheden, om tællingsgrundlaget
er tilstrækkelig konsistent fra tælling til
tælling. F.eks. dækker branchebetegnel
sen maskinindustri ikke nødvendigvis den
samme type firmaer i 1897 og i 1925.
Der er altså betydelige vanskeligheder
forbundet med historiske produktivitets
undersøgelser, og Ole Hyldtoft tager også
udtrykkeligt forbehold for svagheder ved
m aterialet i forbindelse med sin omtale
a f produktivitetsudviklingen. Det sker i
forbindelse med figur 1.1 (s. 21 ), som in
dicerer, at produktiviteten målt som pro
duktion pr. arbejder var stigende fra 1896
til omkring 1924 afbrudt af et fald under 1.
Verdenskrig, men derefter stagnerende. Det
er ikke muligt at kontrollere kildegrund
laget, som til dels bygger på forfatterens
egne beregninger, men man kan se, at figu
rens indikation af en stagnation i produk
tivitetsudviklingen fra 1925 til 1930 ikke
uden videre stemmer med de oplysninger
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om produktivitetsudviklingen i udvalgte
brancher, som bringes længere fremme.
Både jern- og m etalindustrien (s. 183),
slagterierne (s. 215) og tekstilindustrien
(s. 223) udviser store produktivitetsstig
ninger fra 1925 til 1930. Sammenlignin
gerne mellem produktivitetsudviklingen
i de udvalgte brancher vanskeliggøres af,
at produktionen i nogle brancher måles i
mængde, i andre i værdi. Heller ikke Hans
Chr. Johansen giver en samlet behandling
af produktivitetsudviklingen. Han bringer
nogle tal for produktivitetsudviklingen i
industrien under ét i 1930’erne (s. 252) og
under besættelsen (s. 260) og i 1960’erne s.
324, men henholdsvis i form af indeksvær
dier og gennemsnitlige årlige stigningspro
center. Han kan dog henvise til sit eget bind
1 a f industrihistorien, hvor der findes et
produktivitetsindeks for perioden 1932-58
på s. 209 og et indeks for produktion og et
for beskæftigelse 1958-72, hvilket mulig
gør opstilling a f et produktivitetsindeks.
Der findes altså i bind 7 af industrihistorien
en række oplysninger om produktivitetsud
viklingen, men det ville have hjulpet meget
til at skabe overblik over dette emne, hvis
der var foretaget en samlet bearbejdning af
det, og hvis de to forfattere havde samstemt
deres behandling.
De anførte forbehold skal ikke over
skygge, at det er en stor glæde at bogen er
kommet, og at man som læser er taknemlig
over det kæmpearbejde, den repræsenterer.
Ole Hyldtoft skriver i forordet, at bogen
er ment som et første forsøg på en samlet
oversigt over den teknologiske udvikling i
dansk industri og som sådan er den meget
værdifuld.
Hans Kryger Larsen behandler forholdet
mellem industri og samfund i perioden
1939-1972 . Det udgør et søgefelt, hvis af
grænsning ingenlunde er selvfølgelig, som
Niels Thomsen skrev (s. 14) i bind 3, der
behandlede dette emne frem til 1939. Hans
Kryger Larsen anfører, at han viderefører
den afgrænsning, som Niels Thomsen fore
tog, og som vel kan karakteriseres som bred

Review

og glidende snarere end skarptskåret. Det
forekommer rimeligt. I praksis har Hans
Kryger Larsen nok koncentreret fremstil
lingen lidt mere snævert om aksen lovgivningsmagt-regering-interesseorganisation
(Industrirådet), end Niels Thomsen gjorde,
men det kan der være gode grunde til.
Fremstillingen er disponeret kronologisk
og forløbet delt i fem faser, der behandles
i hver sit kapitel: 1939-1945, 1945-1949,
1949-1957, 1957-1965 og 1965-1972.
Det er en inddeling, som afviger fra den
gennemgående i værket om dansk industri,
men som er god i forhold til periodens
konjunkturforløb.
De særlige vilkår for industrien under
2. Verdenskrig og besættelsen behandles
i kapitel 1. På mange måder betød krigen
ikke noget større afbræk for industrien. Der
havde siden Valutacentralens oprettelse i
1932 været tale om en indgribende regu
lering a f erhvervslivets vilkår, og selvom
der kom en vis liberalisering af importen
efter 1937 og en direkte opfordring fra
regeringen om at opbygge størst mulige
råvarelagre i 1939, var det ikke uvant for
de industridrivende at skulle leve med en
offentlig regulering. I forbindelse med pris
loven a f 1937 var der også blevet nedsat
et priskontrolråd, så heller ikke priskontrol
var ukendt, da krigen begyndte. Men med
hensyn til omfanget af og intensiteten i den
offentlige regulering skete der naturligvis
en ændring. Med besættelsen faldt det øko
nomiske samkvem med vestmagterne bort,
og Danmark var henvist til at handle med
Tyskland og dets allierede samt neutrale
lande, først og frem m est Sverige. Pris
kontrollen blev kraftigt udbygget. I 1942
var der således 3.000 maksimalpriser at
holde øje med, og m edarbejderstaben i
Prisdirektoratet steg fra 70 til 350.
I tysk optik var Danmark især et land
brugsland og det var et mål ikke at øde
læ gge dansk landbrugs Lieferfreude.
Industrien var derfor ikke den del a f
erhvervslivet, der stod mest centralt for
den tyske besættelsesmagt. For industrien
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rummede situationen under besættelsen
især tre udfordringer. Der var en betydelig
varemangel og en dermed sammenhæn
gende erstatningsproduktion, der var et
udtalt beskæftigelseshensyn, og der var
spørgsmålet om leverancer til værnem ag
ten. I forhold til varemangelen handlede
industrien i samspil med regeringen og
centraladministrationen. I august 1940 blev
der vedtaget en vareforsyningslov, og i den
forbindelse blev Valutacentralen omdannet
til Direktoratet for Vareforsyning. Indu
strien sikrede sig bedre afskrivningsmu
ligheder i forbindelse med investeringer i
erstatningsproduktion, fordi det var klart
for alle, at der ikke ville være grundlag for
denne, når vareforsyningen efter krigen
igen ville blive normal.
Beskæftigelseshensynet var påtrængende
i 1940. A rbejdsløsheden var høj i Dan
mark, og der var frygt for, at arbejdsløse
ville blive tvangsudskrevet til at arbejde i
Tyskland. En del danske rejste frivilligt, og
antallet af danske arbejdere i Tyskland nå
ede op på 30.000 i 1943. Men tyskerne var
ikke så interesseret i import af arbejdskraft,
som man frygtede. De foretrak, at danske
arbejderes arbejde for Tyskland foregik i
Danmark. I løbet a f perioden 1942-1944
faldt arbejdsløsheden imidlertid markant.
En del af erstatningsproduktionen var me
get arbejdsintensiv, f.eks. tørvegravning, og
der forekom nærmest en derationalisering
a f arbejdet. I hvert fald var situationen
den i 1944, at sammenlignet med 1939 lå
produktionen kun på ca. 80 %, men der var
blevet anvendt 6-7 % mere arbejdskraft.
En del af produktionen var leverancer
til værnemagten. Det har givet anledning
til en aldrig afsluttet debat om de moral
ske aspekter af dette. Kendsgerningerne
i dette forløb er, at alle vidste, at det der
i samtiden blev kaldt ekstraordinære in
dustrileverancer, var leverancer til vær
nemagten, at den danske regering i maj
1941 nedsatte et udvalg til at godkende
og overvåge disse leverancer, således at
det politiske system havde et direkte med
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ansvar for leverancerne frem til den 29.
august 1943, og at general v. Hanneken
den 4. september 1943 gjorde det til en
pligt for danske virksom heder at levere
til den tyske værnemagt. Omfanget af de
ekstraordinære industri leverancer blev op
gjort til 1 mia. kr., indenlandske leverancer
til besættelsesmagten til 1.3 mia. kr., i alt
leverancer for 2.3 mia. kr. Hans Kryger
Larsen peger på, at det svarer til 15 %
a f den danske industriproduktion, hvilket
er nogenlunde på linje med industriens
eksportkvote i slutningen a f 1930’erne.
I retsopgøret efter besæ ttelsen blev 34
industridrivende dømt efter den strenge
værnemagerlov, 1.100 efter den milde og
10.000 blev pålagt at tilbagebetale en del
a f det beløb, de havde tjent på leverancer
til tyskerne. Hans K ryger Larsen tager
ikke stilling til de moralske aspekter af
leverancerne, hvad han efter min mening
heller ikke behøver. For mit eget vedkom
mende kan jeg sige, at der i forhold til de
dengang foreliggende vilkår er forskel på,
om man var aktivt opsøgende i sine forbin
delser med tyskerne, eller man kun gjorde,
hvad man blev presset til. At nogle lod sig
presse og måske også lod sig presse, hvor
det havde været muligt at stå fast, mener
jeg ikke en eftertid, der aldrig har stået i
situationen, skal pege fingre af.
De første efterkrigsår stod i genopbyg
ningens tegn. Der var et stærkt ønske om
at fa genskabt den normale vareforsyning,
og importen blev så stor, at valutasitua
tionen i 1947 blev stærkt betænkelig. Der
var et stort behov for at forbedre det dan
ske erhvervslivs struktur, men de første
efterkrigsår blev forholdsvis perspektiv
løst brugt til at skaffe varer til landet. Så
Danmark stod i sommeren 1947 med en
uheldig erhvervsstruktur og stort set uden
valuta til at finansiere de nødvendige in
vesteringer. Efter krav fra Verdensbanken
måtte Danmark udarbejde en samlet plan
for udenrigshandel og betalingsbalance.
Det var ikke fordi, der ikke var blevet gjort
forsøg på at tage hul på den nødvendige
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strukturomlægning. Direktoratet for Vare
forsyning havde udarbejdet en plan for en
styring af produktionen med henblik på at
øge produktiviteten, men både Industrirå
det og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
vendte sig mod planen, og den blev derfor
ikke til noget. For at gøde jorden for en ra
tionalisering af produktionen indgik Dansk
Arbejdsgiverforening og De samvirkende
Fagforbund (LO) i 1947 en aftale om sam
arbejdsudvalg, og Industrirådet oprettede
en rationaliseringsafdeling.
Problemet med en strukturrationalisering
af det danske erhvervsliv blev imidlertid
kompliceret af den herskende ideologiske
strid mellem tilhængere af planøkonomi
og tilhængere a f markedsøkonomi. Som
helhed vendte landbruget og handelen sig
mod planøkonomi, hvorimod industrien
var mindre forbeholden og arbejderbevæ
gelsen gennemgående positiv. Løsningen
på diskussionen om strukturproblemerne
og den ideologiske strid mellem plan- og
markedsøkonomi kom til Danmark udefra i
form af Marshallhjælpen og de betingelser,
der ledsagede den.
Danmark befandt sig som nævnt i en
meget vanskelig valutasituation, der blev
kompliceret af, at vi eksporterede til ster
lingom rådet, men im porterede fra dol
larsområdet, og da der ikke var fuld kon
vertibilitet, blev manglen på dollars snart
en afgørende finansiel flaskehals for dansk
økonomi. I den situation var det meget
værdifuldt, at den amerikanske udenrigs
minister, George Marshall fremsatte sit
tilbud om økonomisk bistand til Europa.
Amerikanerne knyttede betingelser til
tilbuddet, og den danske accept blev der
for ledsaget af en række beslutninger, der
ikke nødvendigvis var blevet truffet og i
hvert fald ikke så hurtigt, som det nu skete.
Amerikanerne forlangte en liberalisering
af verdenshandelen, og det afgjorde reelt
diskussionen om planøkonomi contra mar
kedsøkonomi til fordel for det sidste, og
amerikanerne forlangte, at hjælpen skulle
anvendes med et produktivitetsfremmende
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sigte. Det tvang den danske regering til at
udarbejde planer for produktivitetsforbed
ringer (med et markedsøkonomisk sigte).
Hovedlinjen blev en satsning på en moder
nisering af landbruget som det valutaska
bende erhverv og på eksportindustrien,
hvorimod hjemmemarkedsindustrien og
det hjemlige forbrug ikke blev tilgodeset.
Konjunkturerne havde imidlertid udviklet
sig overraskende positivt i løbet af 1948, så
efterkrigstidens gunstigere konjunkturud
vikling havde taget sin begyndelse.
De første efterkrigsårs økonomiske poli
tik havde været forholdsvis perspektivløs,
og Hans Kryger Larsen fælder undtagel
sesvis en forholdsvis hård dom ved at
fastlægge et skyldsspørgsmål og udpege
partiet Venstre som politisk ansvarlig for
det negative forløb.
Perioden 1949-1957 er i eftertiden ble
vet kendt som stop-go perioden. Varefor
syningen var ganske vist blevet nogenlunde
normaliseret 1947-1949, og der var sat en
liberalisering i gang, men Danmark havde
to store problemer i form a f produktivi
tetsefterslæb og valutamangel. De to pro
blemer hang sammen i en ond cirkel, idet
en forbedring a f produktiviteten krævede
øgede investeringer, øgede investeringer
krævede tilstrækkelig valuta, tilstrækkelig
valuta krævede en stor eksport, og en stor
eksport forudsatte høj produktivitet, så
danske varer kunne være konkurrence
dygtige. Valutaproblemerne blev afhjulpet
lidt gennem dannelsen af den europæiske
betalingsunion i 1950, men der var stadig
ikke fuld konvertibilitet, og hovedproble
met var at skaffe tilstrækkeligt med dollars.
Det vigtigste danske eksporterhverv var
landbruget, men markedet for landbrugs
varer i Europa voksede kraftigere på ud
buds- end på efterspørgselssiden, og efter
at langtidsaftalen med England om dansk
landbrugseksport ophørte med udgangen af
1954, mødte landbrugseksporten stigende
vanskeligheder. Der foregik i periodens
forløb en markant forskydning i den danske
eksports sammensætning, idet landbrugs-
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varer faldt fra 71 % i 1945 til 50 % i 1958,
mens industriprodukter steg fra 20 % til
46 %. Det lykkedes altså i periodens løb
at skabe grundlag for en voksende dansk
industrieksport. 1950’erne var i Europa
præget a f høj økonomisk vækst og økono
miske mirakler i både Tyskland og Italien.
Danmark klarede sig forholdsvis dårligt i
denne periode. Den stærke hidtidige sats
ning på landbruget som valutaskabende
erhverv blev nu en ulempe, og omstillin
gen til industrieksport krævede tid - og
valuta. De internationale lånemuligheder
var ikke særligt gode, så derfor blev valu
tavanskeligheder tilbagevendende årsag til,
at der fra politisk hold måtte foretages en
opbremsning af den økonomiske aktivitet.
Både i 1949 og i 1953 steg investeringerne
markant med dræn af valutakassen til følge
og opstram ninger gennem politiske kri
seforlig i henholdsvis november 1950 og
marts 1955.
Behovet for øgede investeringer var al
ment anerkendt, men der var betydelig
uenighed om, hvordan de skulle tilveje
bringes. Industrien vendte sig mod alle
tilløb til investeringsstyring, og det blev
svært at bringe de modværdimidler i an
vendelse, der var blevet opsamlet i henhold
til betingelserne for Marshallhjælpen. Der
blev indgået politisk forlig om en del af
midlerne i foråret 1950 og igen i efteråret
1952, denne gang efter amerikansk pres.
Handelsministeriet nedsatte et produk
tivitetsudvalg i 1949, i forbindelse med
M arshallhjæ lpen blev der oprettet en
Technical A ssistance Fund, der blev ar
rangeret studierejser til USA for danske
industridrivende, og der blev uddannet
rationaliseringskonsulenter. Der kom tids
studier og stopur på danske arbejdspladser.
Fagbevægelsen reagerede gennemgående
forbeholdent/negativt. Det kom f.eks. til
en strejke på P hilips’ fjernsynsfabrik i
K øbenhavn i 1954, og uviljen m od ra
tionaliseringstiltagene indgik som en del
a f baggrunden for den ophedede over
enskomstsituation i 1956. Fagbevægelsen
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støttede også indførelsen a f en tekstiltold
i 1956, som ikke havde noget produkti
vitetsfrem m ende sigte. Men trods alle
vanskeligheder, modvilje, valutamangel
og finanspolitiske stram ninger voksede
der som nævnt en dansk eksportindustri
frem. Reallønnen steg fra 1950 til 1957
i gennemsnit med 2.3 % om året, og det
danske samfund var betydelig bedre stillet
i 1957, end det havde været i 1950.
Perioden 1957-1965 blev guldalderen
frem for nogen i dansk industri. I 1963
oversteg industrieksporten for første gang
landbrugseksporten, og i 1965 satte ar
bejdsløsheden bundrekord med 2.0 %
(først overgået i 2008). Bag den gunstige
udvikling lå et sammenfald a f en række
faktorer. Vigtigst var det nok, at råvare
priserne på verdensm arkedet havde et
vedvarende faldende niveau, og at der i
1958 indførtes fuld konvertibilitet mel
lem valutaerne, hvilket bidrog til, at det
blev betydeligt lettere at låne i udlandet.
Det gjorde Danmark brug a f i de næste
mange år. Men der blev også indført for
skellige forbedringer indenrigs, som bidrog
til resultatet. Afskrivningsreglerne blev
forbedret i 1957, og industriens kredit
muligheder blev forøget gennem opret
telsen i 1958 af Finansieringsinstituttet for
Industri og Håndværk. Desuden blev der
fra 1958 indført egnsudviklingsstøtte. Den
præcise betydning kan være svær at måle,
men egnsudvikling eller ej, så begyndte
det industrielle tyngdepunkt i Danmark
at flytte vestpå.
De europæiske m arkedsdannelser be
gyndte at tage form i perioden. EF trådte
i kraft fra begyndelsen af 1958, og EFTA
blev dannet på afbud så at sige med ikraft
træden i 1960. Det betød, at de sidste rester
a f reguleringen a f importen faldt væk, og
Direktoratet for Vareforsyning blev ned
lagt, men samtidig blev tolden sat op, fordi
beskyttelsen af dansk industri havde ligget
i importreguleringen og ikke i toldsatserne.
Toldforhøjelsen i foråret 1960 handlede
dog primært om at vinde tid, for allerede
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midt i 1960 begyndte den kæde a f told
nedsættelser, der fjernede industritolden
mellem EFTA-landene i løbet af 1967.
Periodens overskrift var vækst og frem
gang, arbejdsproduktiviteten pr. time vok
sede 6-7 % om året år efter år, industriens
lønninger steg fra 1961 med mindst 10 %
om året, industriproduktion og beskæfti
gelse steg. Men dynamikken var så vold
som, at 1950’ernes stop-go gentog sig for
så vidt, som politikerne tilbagevendende
måtte gribe ind med afgifter og skattestig
ninger. Overenskomstgildet i 1961 førte
til indførelsen a f omsen året efter, hel
hedsløsningen i 1963 forsøgte at skabe en
afbalanceret vækst, men i 1965 måtte der
igen vedtages finanspolitiske stramninger,
fordi den hektiske økonomiske aktivitet til
stadighed belastede valutabalancen. For
skellen til 1950’erne lå i, at dynamikken nu
var så kraftig og lånemulighederne i udlan
det så gode, at opbremsningerne kun førte
til mindre dæmpninger af aktiviteten.
Til periodens mere langsigtede tiltag
hørte ændringer og udbygning a f den fag
lige uddannelse. En ny lov blev vedtaget i
1960, men med en lang indkøringstid, så
den først trådte fuldt i kraft fra 1965. Den
gjorde dagundervisning til en obligatorisk
del af den faglige uddannelse. En tekniker
kommission, der var blevet nedsat i 1956,
fik afleveret betænkning tre år senere, og på
grundlag a f den blev Danmarks Tekniske
Højskole kraftigt udvidet og udflyttet til
Lundtofte nord for København.
Højkonjunkturen fortsatte fra 1965 og
frem til konjunkturomslaget i 1973, men
med lidt større usikkerhed end tidligere.
Væksten blev ikke helt så kraftig, og kon
junkturen var heller ikke så stabil som
tidligere. En af forklaringerne var, at den
offentlige sektor og byggeriet udsatte in
dustrien for en voksende konkurrence om
arbejdskraft, og de fortsatte prisstigninger
blev i stadig højere grad en præmis for de
økonomiske beslutninger, så opsparingen
gik ned. De tilbagevendende finanspoliti
ske stramninger havde skabt et skattetryk,
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som tilskyndede til forskellige former for
skattetænkning med deraf følgende øko
nom iske dispositioner. Det var i denne
periode, at begrebet trussereder opstod.
Det internationale valutasystem, der var
blevet skabt ved Bretton Woods aftalerne
i 1944, kom under stigende pres i løbet af
1960’erne, og brød sammen i august 1971,
da USA opgav guldindløseligheden. Det
udløste i første omgang øget international
økonomisk aktivitet, fordi Bretton Woods
systemets disciplinerende effekt ikke læn
gere gjorde sig gældende, men det øgede
den økonomiske usikkerhed generelt.
Den markedsmæssige deling a f Europa
var uheldig for dansk økonomi, og der
for blev der fra 1961 gjort forsøg på at
komme med i EF, men Danmarks politik
var afhængig a f Englands, og en dansk
tilslutning til EF forudsatte en samtidig
engelsk, så de Gaulles nej til England blev
derfor også i praksis et nej til Danmark.
Først efter de Gaulles afgang og EF-mødet
i Haag i december 1969 kom der igen gang
i forhandlingerne, som for Danmarks ved
kommende sluttede med et resultat i juni
1971, som efterfølgende skulle afgøres
ved en folkeafstemning. Det førte til det
danske ja den 2. oktober 1972.
Industrien var ikke så entydig i sin op
bakning til EF som landbruget. Der var for
skelle fra industrigruppe til industrigruppe
på, hvad et m edlem skab ville betyde. I
løbet a f 1960’erne indrettede industrien
sig på EFTA-medlemskabets vilkår, og der
blev udviklet en nordisk tilpasning, hvor in
dustrien i Danmark, Sverige og Norge i en
vis udstrækning foretog en arbejdsdeling
med en specialisering og et samarbejde. Da
Sverige ikke søgte om medlemskab, ville
der altså blive slået skår i dette samarbejde.
Der var forskel fra branche til branche.
Mest udviklet var den nordiske arbejdsde
ling formentlig blevet inden for maskinin
dustrien. Den bidrog i voksende omfang
til den danske industrieksport i lighed med
plastic- og medicinalindustrien. Hjemme
m arkedsindustrierne havde sværere ved
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at gøre sig gældende, og de måtte søge at
specialisere sig og indgå i en international
arbejdsdeling og markedssammenhæng.
Skotøjsindustrien f.eks. oplevede en vækst
i både import og eksport og en samtidig
nedgang i produktionen og en betydelig
koncentration af virksomhederne.
Hans Kryger Larsen trækker afslutnings
vis nogle hovedlinjer op og sammenfatter
periodens industripolitik sådan, at det var
de udenrigsøkonomiske vilkår og de han
delspolitiske hensyn, der blev afgørende
for dansk industripolitik, og at der for den
sags skyld aldrig blev ført en egentlig sam
menhængende industripolitik her i landet,
og at Danmark heller aldrig blev et rigtigt
industriland.
Hans Kryger Larsen giver en velskrevet
og klar fremstilling af sit emne. Man kan
altid diskutere afgrænsningen af det. Som
nævnt fokuseres der særligt på Industrirå
det og dets samspil med det politiske liv,
men det forekom m er rim eligt nok og i
hvert fald mere rimeligt end det ville være
for tiden efter 1973.
Der kan være grund til afslutningsvis at
markere, at værket Dansk Industri nu er
afsluttet. Det står som et vellykket forsk
ningsprojekt og som et meget værdifuldt
bidrag til dansk historieforskning. Vi er
uendelig meget bedre hjulpet med viden
om den danske industri end vi var, før
værket begyndte at udkomme.

179

Anmeldelser
16.-18. ÅRHUNDREDE
A dam T ybjærg Schacke: Gods, gårde og
kulturlandskab. Besiddelsesforhold og
godsstruktur i den sydlige del a f Nør
rejylland 1570-1788. (Landbohistorisk
Selskab 2007). 383 s., 298 kr.
Bogen er en bearbejdet udgave af en ph.d.afhandling, der blev indleveret og forsvaret
ved Syddansk Universitet i 2005 efter tre
års forskeruddannelse ved Kartografisk
Dokumentationscenter under vejledning
af Per Grau Møller.
Forfatteren har tidligere som historie
studerende arbejdet indgående med forhol
det mellem kulturlandskabet, bebyggelsen
og ejendomsforholdene kulminerende med
hans fortræffelige specialeafhandling fra
2003: Enkelt-og enestegårde på Fyn - i
dyrkningsfæ llesskabets tid, udgivet a f
Landbohistorisk Selskab.
Lige som i specialeafhandlingen er gen
standen for den foreliggende afhandling
samspillet mellem naturlandskabet og kul
turlandskabet i videste forstand her med
særligt henblik på godsstrukturen, i det
omfang denne har sat sig spor i landskabet.
Det betyder, at Adam Tybjærg Schacke
koncentrerer sig om de geografiske, rum
lige og økonomiske aspekter a f godserne
og stort set ser bort fra de sociale forhold.
Igennem mange år har man diskuteret, om
de danske godser mest lignede det østeuro
pæiske »Gutsherrschaft« med store hoved
gårdsmarker og bønder med små gårde, der
dyrkede hovedgårdsmarken ved hoveri,
eller om det karakteristiske snarere var det
vesteuropæiske »G rundherrschaft« med
små hovedgårdsmarker dyrket af lønnede
tjenestefolk og bønder med store gårde,
der betalte for brugen af disse med faste
afgifter i form a f naturalier: »landgilde«.
Bogens første hovedafsnit består af en
overordnet inddeling af undersøgelsesom
rådet i naturgeografiske regioner. Da der
er tale om de 16 sydligste herreder i kon

geriget dækkende området fra den gamle
grænse ved Kongeåen til en linie omtrent
fra Horsens til Skjern, er dette forholdsvis
enkelt som følge af de store kontraster i
jordbund og relief forårsaget af gletsjernes
bevægelser i den sidste periode a f istiden
med tunneldale, hovedstilstandslinien,
smeltevandssletterne og bakkeøerne mod
vest og morænebakkelandet mod øst.
Med denne regionalisering som udgangs
punkt foretager Adam Tybjærg Schacke så
en inddeling a f området i »kulturbygder«.
Dette er en inddeling foretaget med ud
nyttelsen af de naturlige ressourcer som
kriterium , der blev udviklet a f svenske
kulturgeografer og etnologer for ca. 50
år siden, og som viste sig m eget hen
sigtsmæssig til at beskrive og analysere
kulturlandskabet i Skåne med dets meget
differentierede udnyttelse til henholdsvis
skov eller agerjord med »risbygden« som
en overgangstype.
Kulturlandskabet har ikke nær så skarpe
grænser i Sydjylland som i Skåne, så derfor
bliver analysen a f ressourceudnyttelsen i
1600-tallet her meget vanskeligere, hvor
til kommer, at det danske kortmateriale
i modsætning til det svenske først bliver
egnet til sådanne undersøgelser i slutningen
af 1700-tallet. Derfor er det vanskeligt at
bruge begrebet »kulturbygd« i Danmark
før fremkomsten af Videnskabernes Sel
skabs kort (1763-1805).
Ovenpå disse lag placeres og analyseres
bebyggelsen, altså landsbyer og enkelt
gårde, deres udbredelse, størrelse og ikke
mindst ejendomsforholdene samt de dyrk
ningssystemer, der var det rumlige udtryk
for bøndernes udnyttelse af agerjorden.
Hovedsagen, nemlig godsforholdene,
anbringes så som det øverste lag på kortet
og analyseres i forhold til kulturbygder og
naturlandskab. Forfatteren har kun kun
net foretage disse komplicerede analyser,
fordi han er grundigt uddannet i brugen af
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GIS (Geographical Informations Systems).
Han interesserer sig især for fæstegårdenes
struktur i forhold til de enkelte godser, altså
om gårdene lå spredt eller koncentreret, om
de var egaliserede og hvor mange gårde
og huse, der lå til den enkelte hovedgård.
Dertil kommer det centrale spørgsmål om,
hvem der ejede godserne i området.
Forfatterens kildemateriale kan deles i
to hovedgrupper. Den ene består af »mo
delbøgerne« til Christian 5.’s matrikel fra
1686, der giver en præcis beskrivelse af
hver enkelt gård i hele riget, dens jordtilliggende og andre ressourcer samt en
angivelse af ejeren, hvilket i praksis kunne
være ganske kompliceret. Den anden kil
degruppe er »de minorerede sognekort«,
der i m ålestokken 1:20.000 blev tegnet
til brug for 1844-matriklen på grundlag
af de oprindelige matrikelkort (i 1:4.000)
for hvert ejerlav.
Modelbøgernes oplysninger om samt
lige gårde i områdets godt 1.000 ejerlav
er indtastet i en database, som ved GIS
er kædet sammen med en digitalisering
af sognekortene foretaget ved at anbringe
73.000 punkter langs ejerlavsgrænserne,
og da dette enorme arbejde (med masser
af tolkningsproblemer og fejlkilder) var
afsluttet, kunne analysen begynde.
Ved hjælp af modelbøgernes oplysninger
om mulig udsæd (tønder land) og tønder
hartkorn for den enkelte gård, har forfat
teren for hvert ejerlav kunnet bestemme
dels hartkornets fordeling på ager, skov,
hø og græs og dels størrelsen af den op
dyrkede jord i forhold til det totale areal.
Dette har han så brugt til at foretage den
ovenfor nævnte inddeling a f om rådet i
kulturbygder. Det store arbejde er natur
ligvis ikke spildt, men i realiteten er der
ikke nævneværdig forskel på kortet fig.
15 over de naturgeografiske regioner og
fig. 23., der viser de enkelte ejerlavs bygdetilhørsforhold.
Først på side 165 begynderbogens ker
neafsnit: »Hovedgårdene 1686«, men så
får læseren sandelig også meget at vide
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og hele tiden illustreret med fine, tydelige
kort med klare farver.
Der var i 1600-tallet omtrent 60 hoved
gårde i området, hvoraf nogle få var meget
store som Bygholm (Stjernholm) og Boller
med hovedgårdsmarker vurderet til ca. 130
tdr. htk. hvilket svarer til ca. 25 normale
bøndergårde, men over halvdelen af samt
lige hovedgårde var kun to til seks gange
normale gårde. Det er meget tydeligt, at
hovedgårdsmarkernes hartkorn bestod af
langt mere hø- og græshartkorn end bøn
dergårdene. Dette er et klart vidnesbyrd om
at mange godsejere i området bevidst lagde
stor vægt på animalsk produktion.
Det er jo Adam Tybjærg Schacke ho
vedmål, at analysere godsernes fordeling i
forhold til landskabet. Her tegner der sig et
meget klart billede, der er helt parallelt til
Carsten Porskrog Rasmussen undersøgel
ser fra Slesvig, nemlig at de største godser
både i henseende til hovedgårdsmark og
fæstegods lå i de østlige moræneområder.
Vest for hovedstilstandslinien lå de store
godser især langs de store åer, mens enhe
derne var små på bakkeøer og hedesletter.
Der er dog ingen regel uden undtagelse,
for egnen omkring Kolding var i 1600-tallet
stadigvæk præget af, at her havde Frederik
2. system atisk udkøbt alle andre ejere,
nedlagt de fleste hovedgårde, udstykket
mange hovedgårdsmarker og samlet god
set under Koldinghus og Stjernholm Len.
Ved at tegne to oversigtskort (fig. 156 og
157) over Syd- og Sønderjylland 1570 og
1660 får forfatteren meget pædagogisk
vist, hvorledes Frederik 2.s og Christian 4.s
godspolitik resulterede i et stort område i
Østjylland fra Sundeved til Vejle, hvor der
næsten ikke var godser.
A dam Tybjærg Schacke fører under
søgelsen a f udviklingen a f godsstruktu
ren i det sydlige Nørrejylland helt op til
1788, men dog ikke så intensivt som for
1600-tallet.
Bogen har ikke nogen egentlig tese, og
den har faktisk heller ikke nogen konklu
sion. Forfatterens styrke er hans utrættelige
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analyser af godsstrukturerne i geografisk
forstand, men hans svaghed er, at han ikke
foretager egentlige økonomiske analyser
af driften af de enkelte godser. For defi
nitivt at kunne karakterisere et gods må
man nødvendigvis vide, hvorvidt godsets
indtægter hovedsagelig kom fra driften af
hovedgårdsmarken ved hoveripligtige bøn
der, eller om den dominerende indtægts
kilde var fæstebøndernes landgilde. Det
kræver et ofte stort og besværligt arbejde
i godsarkivernes regnskaber, og det er me
get forståeligt, at Adam Tybjærg Schacke
er veget tilbage for denne indsats oven i
alt det andet, han har ydet. Konsekven
sen er imidlertid, at han ikke kan besvare
afhandlingens hovedspørgsm ål, nem lig
en typologisering a f de danske godser i
relation til de øvrige europæiske. Bogens
sidste sætning lyder: »Hvad man så væl
ger at kalde systemet er i den forbindelse
mindre vigtigt«.
Anmelderen skal erklære, at jeg er helt
uenig med forfatteren i denne betragtning.
Hvis man skal kunne sammenligne de dan
ske godser med de andre europæiske, er det
vigtigt, at vi har en klar og tydelig term i
nologi baseret på et omfattende empirisk
materiale. Adam Tybjærg Schacke har jo
netop tilvejebragt et sådant stort materiale.
Jeg skal derfor varmt opfordre ham til at
bruge det til en metodisk videreudvikling
i et europæisk perspektiv.
Karl-Erik Frandsen

Mikkel Venborg Pedersen: Isovnens favn.
Om søvn og sovevaner på landet 16001850. (M useum Tusculanums Forlag,
2008). 206 s., 248 kr.
Da jeg først fik Mikkel Venborg Pedersens
seneste bog I søvnens favn i hånden var
forventningerne store. Bogens emne - søvn
og sovevaner på landet 1600-1850 (som
undertitlen fortæller) - virkede interessant,
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og jeg var fra starten lidt nysgerrig efter at
vide mere om hvordan ‘v i’ sov før i tiden.
Og siden vi jo alle sammen sover og stort
set alle sammen stammer fra landet, når
man går nogle generationer tilbage, måtte
bogens indhold jo være relevant for alle
potentielle læsere.
Ydermere er bogen en lækker sag at få i
hånden. En hardbackbog på godt 200 sider
med en flot forsideillustration. Her ses en
seng og en vugge fra Frilandsmuseet på
en sort baggrund, der på en gang virker
æstetisk flot og mystisk dragende, som
om mørket skal få os til at spekulere på,
hvad der mon skete i efter sengetid før i
tiden...
Bogen er inddelt i fem kapitler, der brin
ger læseren igennem forskellige aspekter af
søvnens kulturhistorie. Først introduceres
læseren til søvnen som kulturelt fænomen,
der skal forstås ikke udelukkende som et
basalt behov vi deler med alle andre le
vende væsner, men også som et aspekt af
livet, der har været opfattet forskelligt til
forskellig tid. Søvnen har altså en historie,
og hermed er baggrunden for udgivelsen
også fastslået.
Kapitlet giver en række eksempler på,
hvordan søvnen har været opfattet og brugt
i religion, kunst, og litteratur til forskel
lige tider; fra Nattens tvillingesønner Søvn
(hypnos) og Død (Thanatos) i Illiaden over
den evigt vågne Jesus til Sir Lancelot i mid
delalderens heltekvad. Interessant læsning
og meget grundigt underbygget med et
omfattende noteapparat.
I bogens andet kapitel præsenteres vi for
de omgivelser, hvori der blev sovet på lan
det 1600-1850, nemlig bondegården. Og
her fornægter Mikkel Venborg Pedersens
forankring i frilandsmuseet sig ikke. Efter
en kortere indledning om bondens bolig i
perioden gives en grundig gennemgang
a f tre a f Frilandsmuseets store gårde, der
i det følgende fungerer som udgangspunkt
for fortællingen om søvn og sovevaner. Vi
besøger således Pebringegården fra Midtsjælland, 1780’erne, Gården fra Lundager
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på Fyn, 1780’erne, og Gården fra True i
Østjylland, 1830’erne.
Gennemgangen a f de tre gårde er lidt
omstændelig, taget i betragtning at emnet
for bogen ikke er bondegårdes bygnings
historie, men for den helt ukyndige læser
er det kanske på sin plads med denne lidt
møjsommelige gennemgang. I hvert fald
føler man sig hjemme i gårdene bagef
ter. .. Jeg ærgrer mig lidt over, at Venborg
Pedersen har valgt tre gårde, der på så
mange måder minder om hinanden - på
trods af den geografiske forskel. Hvordan
var situationen i de mange husmandssteder
og landarbejderboliger, der også fandtes
på landet?
I kapitlets sidste meget interessante afsnit
om sengekammeret beskrives det, hvordan
søvnen bevæger sig fra at være noget fælles
til at blive privat, som vi kender det i dag.
Med udskillelsen a f et separat soverum
er det slut med at dele natten med mange
andre som en praktisk foranstaltning, såvel
som for at værne mod nattens ukendte
skabninger. Fremover er søvnen noget man
kun deler med sine nærmeste.
Efter bondegårdene er det i tredje kapitel
blevet selve sengens tur. Dette møbel, der
ofte var det dyreste i bondens hjem, har haft
mange forskellige udtryksformer, og jeg
vil sætte min lid til, at de fleste præsenteres
her. Alkover, omhængssenge og en enkelt
skakseng. Himmelsenge, slagbænke og
bordet, som i en snæver vending kunne
tages i brug, hvis man fik overnattende
gæster.
Kapitlet vier også en del plads til sen
getøj og tekstiler, der jo i hine tider havde
en noget større økonomisk betydning, end
vi forestiller os, når vi i dag vasker vores
IKEA-dynebetræk til 59,- kr. Når man har
læst til ende, er man blevet meget klogere
på farverne på olmerdug og bolster, antallet
af dyner og puder til forskellige tider og
forskellige steder, og andet der vedrører
opdækningen af sengen.
Senge og sengetøj beskrives med ud
gangspunkt i Frilandsm useets m ange

183

bondesenge fra hele landet, og kapitlet er
- som den øvrige bog - rigt illustreret med
smukke billeder fra Frilandsmuseet.
I afsnittet Sengens form ål og betydninger
behandles alle de funktioner, som dati
dens senge havde ved siden af at være tryg
ramme om søvnen. Fødsel, død, sygdom,
elskov finder sted i dette møbel, der dog
samtidig er et sted, hvor ens status, evner
og økonomiske formåen (eller mangel på
samme) bliver udstillet.
Mikkel Venborg Pedersen fremhæver
desuden, at sengen i datiden blev forbundet
med noget mere privat og personligt end
så mange andre ting i bondens hjem. Det
var her man søgte tryghed, trøst og hvile,
når man havde behov.
Kapitel 4 hedder Søvn og sovevaner, og
tager for alvor fat på det, der er bogens
emne. Hvordan, hvornår, hvor længe, hvor
godt sov vores forfædre? Indledningsvis
tager Venborg Pedersen fat på myten om,
at alle bønder stod tidligt op og gik tid
ligt i seng. Dette billede nuanceres med
overvejelser om hvad aftenen ellers kunne
bruges til af alvor og pjat - især i de lyse
sommermåneder.
N år man endelig kom i køjen kunne
man indtil langt op i 1800-tallet kun halvt
ligge ned i de korte senge, som man for
øvrigt oftest delte med mindst én anden.
Dette førte til tider til uplanlagte gravi
diteter, som man kan tænke sig. Kapitlet
beskæftiger sig også med de andre og mere
uvelkomne sengekammerater, der kunne
findes i sengehalm en, med drøm m e og
aftenbønner og med indførelsen af nattøj
(i løbet af 1800-tallet for vores almindelige
bondeforfædre) blandt meget andet.
Det sidste kapitel beskæftiger sig med
de store forandringer i samfundet i løbet
a f 18- og 1900-tallet, som til sidst fører
til de sovevaner, vi kender i dag. Det er
spændende læsning, der kommer omkring
elitens bekymring for bondestandens moral
og hygiejne, samtidig med, at bønderne
betragtes som det nærmeste man kommer
‘naturens muntre børn’... Og på trods af
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en lidt lang vildfarelse omkring de norske
bønders egenskaber giver kapitlet en god
afslutning på vores rejse i søvnens rige.
Alt i alt må jeg sige, at mine indledende
forventninger til Mikkel Venborg Peder
sens bog ikke blev skuffet. Vi har at gøre
med et meget grundigt værk om et ellers
noget overset emne indenfor dansk histo
rieskrivning. Mikkel Venborg Pedersen
kommer omkring alle hjørner af sit område,
og han gør det hele vejen igennem med
en behagelig blanding a f genstandsnær
beskrivelse - med udgangspunkt i hans
museum - og teoretisk baggrund. De teo
retiske afsnit gør teksten mere generelt
interessant og relevant, når man er ved at
blive for træt a f detaljerede beskrivelse
og grundige gennemgange a f delemner,
som for den uindviede kan virker lidt for
langstrakte. Bogen er skrevet i et dejligt,
let flydende sprog, der gør det en fornø
jelse at vende den næste side, og den er
tillige flot illustreret. Det er især motiver
fra Frilandsm useet, der pryder siderne,
men også kunstværker med henvisning til
søvnen får vi glæde af.
Lise Gerda Knudsen

A nnette Hoef: Gehrdt de Lichtenberg.
Storkøbmand, godsejer, pengeudlåner
og fabrikant. (Horsens Museum, Dansk
Center for Herregårdsforskning, 2007).
368 s., 295 kr.
Det er altid spændende at søge at trænge
helt ind til en historisk person, at finde og
følge alle spor og sætte sig ind i hans eller
hendes virke og personlighed. Det har
Annette Hoff søgt at gøre i denne fortræf
felige biografi om Gehrdt de Lichtenberg
(1697-1764), en nyadelig købm and og
godsejer fra H orsens, hvis virksom hed
strakte sig fra godsdrift over pengeudlå
ning til almindelig handelsvirksom hed.
Som sådan var han afgjort betydningsfuld,
men næppe på højde med hovedstadens
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storm ænd. I det kan han m inde om en
provinsm atador som Frederik W ilhelm
Otte fra Ekernførde, der er blevet så glim
rende portrætteret af Lars N. Henningsen,
om end tyngden i Ottes virksomhed lå på
rederiet, mens Gehrdt de Lichtenberg især
var godssamler og pengeudlåner. Gehrdt
de Lichtenberg blev født Gehrdt Hanssen
Lichtenberg som søn af provinskøbman
den Hans Christensen Tonboe. Hans mor
Gedske Brodersdatter Lichtenberg døde
ved hans fødsel, og han blev opfostret af
sin far og onklen Hinrich Lichtenberg. De
drev en blomstrende handelsvirksomhed i
Horsens, som inkluderede pengeudlåning
og opkøb af ejendomme, men det var Geh
rdt Lichtenberg, der for alvor udvidede
virksomheden og etablerede sig som gods
ejer og provinsmatador. Han blev adlet i
1739, og godset Bistrup fik han få år før
sin død ophøjet til stamhus. Herfra skulle
sønnen Hans Henrik føre slægten videre.
Det viser noget om børnedødeligheden på
den tid, at skønt Gehrdt de Lichtenberg og
hans hustru Bodil Hofgaard fik 10 børn,
var der kun to a f 18 fødte børnebørn, der
overlevede og nåede voksenalder. A n
nette H off har søgt at finde alle spor efter
Gehrdt de Lichtenberg i både skriftlige og
materielle kilder. Der er ikke overleveret
et privatarkiv, hvilket betyder, at vi ser
manden og virksomheden aftegnet i pri
mært offentlige kilder, som viser Gehrdt
de Lichtehnbergs aktivitet som købmand,
skibsreder, pengeudlåner, fabrikant og
ikke m indst godsejer. Ud over det ser
Annette Hoff på hans materielle ejendele
og omgivelser, det være sig skatkammer,
bøger, møntsamling, portrætter, men også
mere ydmyge ting som husgeråd og tøj. Vi
følger således hovedpersonen, på arbejdet,
ser hans tøj, stolen, han sad ved, bordet,
han skrev på, maden, han spiste, køkkenet,
hvor det blev tilberedt, folkene, der tilbe
redte maden og serverede den. Foruden
at være en biografi over en interessant
historisk person er bogen således også
en spændende indføring i den materielle
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kultur og levevilkårene for mange høje
og lave i den 1. halvdel a f 1700-årene.
Dan H. Andersen

Erik Gøbel: Det danske slavehandelsforbud
1792. Studier og kilder til forhistorien,
forordningen ogfølgerne. (Syddansk Uni
versitetsforlag, 2008). 335 s., 275 kr.
Med »Forordningen om Neger-Handelen«
udstedt den 16. marts 1792 blev handel
med slaver fra Afrika på den danske karibi
ske øer forbudt med virkning fra 1.januar
1803. H erm ed var Danm ark-N orge det
første slavehandlende land, der ophævede
slavehandelen fra Afrika, skønt frigivelsen
af slaverne først fulgte i 1848. Som Erik
Gøbel påpeger i indledningen, havde dansk
slaveforsknings førstemand Svend Erik
Green-Pedersen fremskredne planer om
en udgivelse af »Negerhandelskommissionens« betænkning fra 1791, men nåede
det ikke grundet sin tidlige død i 1991.
Erik Gøbel mener selv, at hans udgivelse
nogenlunde er skåret efter samme læst som
Green-Pedersens planer.
De første 130 sider indeholder en meget
grundig og kyndig gennemgang af det bu
reaukratiske spil, der fører op til »Negerhandelskommissionens« betænkning af 28.
december 1791 og den kongelige resolution
1Vi måned senere, samt kampen om at fast
holdet beslutningen, da forbuddet skulle
træde i kraft 1.januar 1803. Et afsluttende
afsnit omhandler den ikke ringe transport
af slaver på dansk-norske skibe efter 1803,
herunder brugen a f Sankt Thomas som
transitsted. Herefter følger 252 sider med
kilderne til slavehandelsforbuddet, fra
Ernst Schim m elm anns indledende brev
af 18. juni 1791 med et pro memoria om
slavehandelen og de fakta og udviklinger,
der talte for den ophævelse, til den endelige
bekendtgørelse kun otte måneder senere.
Det understreges, at der var en begrænset
offentlig interesse i slaveriet og slavehan
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delen, og der på ingen måde var tale om en
egentlig abolistisk bevægelse i DanmarkNorge. Der var enkelte kritiske røster,
vigtigst og vægtigst lægen Paul Erdmann
Isert, der i sin bog fra 1788 Reise nach
Guinea und den Caribäischen Inseln in
Columbien, in Briefen nach an seine Fre
unde beschrieben rettede et sviende angreb
på den danske slavehandel og det brutale
slaveri i Caribien. Isert havde selv været
læge på et slaveskib og tilbragt et halvt år i
Karibien, så han vidste, hvad han talte om.
M en i m odsæ tning til E ngland var
ophævelsen a f den danske slavehandel
overvejende en bureaukratisk affære på
øverste administrative plan, som blev sat
i værk a f finansminister, industrifyrste,
handelsbaron og plantageejer Ernst Schim
melmann, som også viste sig i stand til at
fastholde forbuddet trods en offensiv fra
plantageejerne i Karibien. Gøbel anser
hans motiver for at være en blanding at
humanitet, økonomi (slavehandelen kunne
ikke betale sig) og udenrigspolitik (han
forventede et snarligt engelsk forbud mod
slavehandel). Det er ganske interessant at
følge den næsten programmerede udvikling
fra Schimmelmann brev til kommissionens
betænkning, herunder den selektive brug
af data. Det virker faktisk på nogle punkter
meget moderne.
Dette er en fortræffelig udgivelse, som
er grundig, kyndig og fyldestgørende. Man
kan med udgiveren beklage, at den ikke er
udkommet på engelsk, og man må håbe,
at det kan ske ved en anden lejlighed. Det
virker ikke m indst rimeligt, fordi »O p
hævelse af slavehandel« i 2006 kom på
som et punkt i Undervisningsministeriets
historiekanon.
Dan H. Andersen
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Sune C hristian P edersen: Brudte segl.
Spionage og censur i enevældens Dan
mark. (Post & Tele Museum, 2008). 462
s., 375 kr.
Bogen er en omarbejdet version a f for
fatterens ph.d.-afhandling. Den anvendte
tilgang kan bedst karakteriseres som admi
nistrationshistorisk. En sådan tilgang kan
måske umiddelbart lyde noget kedelig, og
der kan så vist findes en række eksempler
på, at administrationshistorie kan skrives
kedeligt, men dette er heldigvis slet ikke
tilfældet med denne bog. Det skyldes, dels
at den er skrevet i et klart og medrivende
sprog, hvor emnets relevans og vigtighed
klart betones, dels at bogens emne er et,
der um iddelbart væ kker nysgerrighed
og interesse. N æ rm ere bestem t er det
postovervågning og postspionage, der er
bogens emne. Det er enevældens tid, der
udgør bogens kronologiske rygrad, men
den begynder allerede med etableringen
a f et offentligt postvæ sen i 1624. Selv
om hele enevældetiden i princippet bliver
dækket, er det Frederik IVs og Frederik
Vis tid, der får broderparten af pladsen.
Det begrundes med, at kildesituationen er
rigeligere under disse to konger, men det
kunne også argumenteres, at presset under
disse konger var størst, eftersom landet da
var involveret i henholdsvis Store N ordi
ske Krig og Englandskrigene, hvorfor der
kunne tænkes at være mest at fortælle om
vedr. spionage og censur her.
Overvågningen a f og kontrollen med
brevforsendelser kunne antage m ange
artede former. Det kunne dreje sig om
post til og fra udlandet, herunder også
diplom atpost. O gså den indenlandske
post blev overvåget, åbnet og gennem 
læst. Og form ålet med overvågningen
a f folks post kunne være forskelligt til
forskellige tider. Der kunne være ønsket
om at erhverve kendskab til forbrydel
ser og andre misligheder. I så fald kunne
man drage brevskriverne til ansvar, men
samtidig afskar myndighederne sig fra at
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kunne opnå yderligere informationer fra
de pågældende brevskriveres side. 1 stedet
kunne man så læse folks breve og notere
sig de kompromitterende oplysninger, disse
indeholdt uden i første omgang at gribe ind
over for brevskriverne endsige overhovedet
lade dem vide, at myndighederne havde
gennemlæst deres post. I andre perioder
valgte man den strategi åbenlyst at fortælle,
at man åbnede og gennem læste så vidt
mulig al post for at afskrække folk fra at
betro sig for dybt til papiret og derigen
nem hæmme eventuelle systemkritikeres
muligheder for at kommunikere indbyrdes
og udbrede deres budskab. Her kunne den
offentlige kundgørelse om, at myndighe
derne åbnede og gennemlæst al brevpost
være vigtigere som disciplinærmiddel end
om alle forsendelserne rent faktisk blev
åbnede og gennemlæste.
Postmestrene var generelt ikke glade for
den manglende brevhemmelighed og deres
egen medvirken ved postovervågningen,
som m yndighederne pålagde dem. Det
skyldtes dels at brevovervågning var bad
fo r business og nedbrød publikums tillid
til postmestrene, ligesom disse kunne blive
hængt op på f.eks. bortkomne penge fra en
åbnet forsendelse.
Det juridiske grundlag for postover
vågningen var ikke klart, og postembedsmændene kunne undertiden komme ud i
loyalitetskonflikter med både postkunder
og forskellige statslige myndigheder og
disses krav. Set fra myndighedernes side
kunne det uklare og undertiden nærmest
slet ikke eksisterende regelsæt være en
fordel, så var der færre begrænsninger for
mulighederne for at udøve en effektiv over
vågning, og gik et eller andet galt, f.eks.
ved overvågning af fremmede diplomaters
post, så kunne ansvaret tørres a f på den
enkelte postembedsmand.
Blandt bogens mange interessante kapit
ler kan særligt fremhæves det om breve i
kodetekst som forsøg på at kompensere for
den manglende brevhemmelighed og myn
dighedernes anstrengelser for at dechiffrere
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sådanne breve, kapitlerne om mesterspio
nen Christian Erlund ( 1673-1754), bl.a. det
om den tilfangetagne svenske feltmarskal,
Magnus Stenbock. Her lykkedes det ved
hjælp afen udspekuleret desinformations
strategi at fa fremskaffet kompromitterende
dokumenter, der på afgørende vis styrkede
den danske udenrigspolitiske position i den
igangværende Store Nordiske Krig.
Endvidere kan nævnes Frederik V is
skiftende holdninger til postcensur. Som
ung kronprinsregent havde han i årene fra
1784 vendt sig stærkt imod dette fænomen,
som han anså for udslag af den intrigante
og svigefulde hofkultur, som han ønskede
at gøre op med. Men under indtryk a f Den
franske Revolution og ikke mindst efter
krigsudbruddet i 1807 ændredes hans prin
cipfaste holdning. I 1807 blev der indført
en generel postal forhåndscensur a f alle
brevforsendelser, en bestemmelse, der i
censurmæssig henseende reelt udviskede
skellet mellem offentliggjorte tekster og
private breve. Denne type postcensur var
den første a f sin art i verden. Den var dels
begrundet i den rådende krigssituation, dels
i behovet for at kontrollere befolkningen.
Som krigen skred frem nøjedes myndig
hederne ikke blot med at gennemlæse de
regeringskritiske ytringer, der blev fremsat
i brevene, men begyndte tillige at drage
brevskriverne retligt til ansvar.
Forfatteren demonstrerer bogen igennem
sit grundige og detaljerede kendskab til
postvæsenets organisation og funktions
måde gennem tiden samt til postovervåg
ningens konkrete praksis. Og bogen er
fyldt med mange velvalgte og flot gengivne
illustrationer; forfatterens museumsbag
grund fornægter sig ikke. Afslutningsvist
bliver der i afsnittet »Litteratur og kilder«
gjort rede for den anvendte litteratur og
de anvendte kilder samt de kildekritiske
overvejelser over disse både generelt og i
forbindelse med hovedanalysekapitlerne.
Det er meget fortjenstfuldt og prisværdigt,
at forfatteren derm ed ikke blot indvier
sine læsere i sine overvejelser, men til
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lige giveren vejledning i det foreliggende
kildemateriale og de arkivgrupper, man
kan finde det i, hvilket vil være til stor
nytte for andre, der arbejder med posthi
storie. Også litteraturlisten bærer præg af
grundighed, dog savner jeg Anne Riisings
artikel »Om den svenske post gennem Dan
mark 1645-1814«, i Grethe Ilsøe og Helle
Linde (red.): Nordiske arkivstudier tilegnet
Harald Jørgensen, Kbh. 1977. Tillige har
forfatteren sat sig grundigt ind i interna
tional faglitteratur på feltet
Sproget er generelt velskrevet, klart og
umiddelbart forståeligt, selv om forfatteren
synes at være glad for et ord som »mulig
hedsbetingelser« (f.eks. s. 32, 277,292 og
371). Enkelte små fejl i detaljen har ind
sneget sig ind imellem: generalpostdirektør Christian Gyldenløves enke Dorothea
Krag, der efter sin mands død selv overtog
postvæsenets bestyrelse, er ifølge bogens
indeks omtalt på siderne 31, 105, 109 og
188. Jeg har imidlertid tillige fundet hende
omtalt på s. 32, hvor der fejlagtigt er føjet
et h til hendes efternavn. På samme side
tales om »Frederik 4.s hemmelige post
spion«: en spion er vel i sagens natur altid
hemmelig? På s. 207 nævnes historikeren
og juristen Andreas Hojer, hvis efternavn
rettelig skal skrives med o og ikke med
ø. Og uanset stavemåde optræder Hojer
mærkelig nok ikke i indekset. På s. 213
hører vi om »det kongelige herskab på
Wemmeltofte«, det hedder: Vemmetofte.
Og endelig springer forfatteren umotiveret
fra grammatisk imperfektum til præsens
i redegørelsen for litteratur, kilder og kil
dekritiske overvejelser til postspionagen
under Frederik 4. s.431f. Som det vil være
fremgået er der tale om småfejl i detaljen,
og der er generelt langt imellem dem.
I konklusionen bliver dansk postover
vågning søgt sat i internationalt perspektiv,
hvilket er særdeles fortjenstfuldt og noget,
som meget gerne måtte inspirere andre
historikere, der arbejder med specifikke
danmarkshistoriske emner, til at gøre noget
tilsvarende. Men den internationale kom-
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paration forekommer mig dog at være en
kende uforløst, og det giver mig anledning
til en afslutningsvis, principiel drøftelse. I
bogens undertitel indgår vendingen »ene
vældens Danmark«. Og enevælde kan som
bekendt både betegne en bestemt politisk
styreform og en specifik periode i dan
markshistorien, nem lig 1660-1848. Og
spørgsmålet er, om den postovervågning,
som bliver blotlagt i bogen, var udtryk for
den decideret enevældig m agtudøvelse
eller blot var den måde, »man« gjorde
tingene på den tid, og som udsprang af de
rådende usikre og ofte krigeriske interna
tionale forhold samt frygt for indre uro.
Forfatteren synes m est at hælde til den
første mulighed, men er ikke eksplicit. Han
påpeger imidlertid, at Storbritannien var fø
rende med hensyn til postovervågning, og
dette land havde netop ikke enevælde, men
en magtdeling mellem konge og parlament,
der selvfølgelig ikke må forveksles med
demokrati. Men i Storbritannien kendte
man også til opsnapning af breve (også di
plomatpost) og åbning og gennemlæsning
af undersåtternes korrespondance. Og det
hedder: »Teknologisk var Danmark ikke på
niveau med stormagten [Storbritannien],
der allerede i 1660’erne havde udviklet
avanceret kopieringsteknologi, der gjorde
det muligt at åbne, kopiere og genforsegle
et brev på omkring et minut« (s.362f.).
Dette kunne tale for, at postovervågningen
i Danmark ikke var udtryk for nogen spe
ciel enevældig magtudøvelse, men for en
almen trend i tiden, hvor overvågningens
omfang og effektivitet alene afhang a f re
surserne, og her var stormagten Storbritan
nien nu en gang bedre stillet end en mindre
magt som Danmark. For den opfattelse
taler endvidere, at brevhemmelighedens
ukrænkelighed blev fastslået af den franske
nationalforsam ling i 1790 (s. 254) og i
USA i 1792 netop fordi man disse steder
opfattede sig som moralsk overlegne over
for »den gamle verdens lukkede, despoti
ske enevoldsherredøm mer« (s.369). Og
ligeledes det forhold, at Frankrig under
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Revolutions- og Napoleonskrigene vendte
tilbage til postovervågning. Til gengæld
kunne det tale for en decideret enevældig
magtudøvelse i dansk postovervågning, at
man her hurtigt kunne omstille sig og som
det første land i verden indføre altomfat
tende postal forhåndscensur i 1807: der var
ikke nogen form for kontrolmekanismer til
at lægge begrænsninger på magtudøvelsen.
Men på den anden side: postovervågningen
i Danmark syntes ofte at være fremkaldt
at krig eller usikkerhed udadtil og at være
blevet betydelig neddroslet efter at der var
sluttet fred. Det gælder ganske vist ikke for
årene efter 1814, men havde man nu - i
modsætning til årene efter fredsslutningen
i 1720 - Den franske Revolution og alt
dens tankegods og alle dens gerninger i
erfaring og erindring, herunder fænomener
som folkesuverænitet og offentlig mening.
Det var med andre ord nu blevet muligt at
tænke sig et grundlæggende anderledes
politisk system. Men også her kan man
imidlertid pege på klare britiske parallel
ler. Således kunne man have ønsket sig en
mere indgående international komparation,
hvor den danske postovervågning, dens
formål, motivering, omfang og effektivitet
var blevet nøjere sammenlignet med andre
landes med henblik på at fastslå forskelle
og ligheder, også på det ideologiske plan i
stedet for nærmest som en selvfølge at gå
ud fra, at enevælde betød enevælde.
Disse bem ærkninger skal ses som en
perspektiverende kommentar, og det må
ikke overskygge, at der er tale om en sær
deles lærd, grundig og velskrevet bog, der
bygger på omfattende kendskab til relevant
litteratur og til et meget om fattende og
disparat utrykt kildemateriale, der bliver
instruktivt præ senteret og skarpsindigt
udnyttet og fortolket.
M ichael Bregnsbo
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19. ÅRHUNDREDE
C laus Friisberg: H.C. Andersen og Chri

stian VIII. De kongeligefugle. (Vestjysk
Kulturforlag 2008). 482 s., 348 kr.
Professor Hans Brix gjorde sig i sin tid
kraftigt bemærket ved en ultrakort recen
sion: »Anmelde denne bog? Det skulle da
være til politiet.« Man føler efter læsning af
den foreliggende publikations mange sider
trang til at gøre ligeså, men det skulle i så
fald være til det historiske metodepoliti.
Ganske vist meddeler forfatteren, der er sin
egen forlægger, i en medfølgende skrivelse,
at han er »studielektor og dr.phil. Hans
kendskab til det 19. århundredes danmarks
historie er indgående, og han har et solidt
kendskab til historisk forskningsmetode
og -teknik«. Hertil er kun at tilføje, at alt
tyder på, at nogle bedømmere i et udvalg
har ladet sig blænde på distancen.
Claus Friisberg er den tredie forfat
ter, der har skrevet en hel bog med det
ene formål at påvise, at Christian VIII var
far til H.C. Andersen - forgængerne har
været gymnasierektor Jens Jørgensen og
forfatteren R olf Dorset. Hver gang har
det resulteret i hovedrysten hos folk, der i
årevis har beskæftiget sig enten med den
store digter eller den noget glemte konge.
Og nærværende anmelder virrer da også
voldsomt med hovedet.
Egentlig har man lyst til at lade det blive
ved det og med det samme henvise denne
publikation til nærmeste rædselskabinet.
Men, at anmelde en bog uden at læse den
til ende, er naturligvis uetisk, så derfor
følgende eksempler på det skinbarligste
vrøvl og vås.
Side 50 er der overvejelser om tidens
navneskik, hvor forfatteren roder forfær
deligt rundt i navnene Hans Andersen og
Anders Hansen, men digterens første navn
er så naturligvis lige efter bogen, nemlig
hans farfars.
Men så det andet fornavn, Christian,
der absolut skal være efter den formodede

far, tronfølgeren - nej han var ikke kron
prins, som anført side 51 og talrige andre
gange siden.1 Hertil er for det første at
sige, at Christian dog alle dage har været
et ret almindeligt navn. Og for det andet,
at det til enhver tid har været sådan, at
royal navngivning har smittet a f på resten
af befolkningen. Eksempelvis var Frederik
VI.s døtre Caroline og Wilhelmine årsag
til en sand syndflod a f Caroliner og Wilhelminer. Sådan var og er det bare, man
kan blot se, hvor mange, der i 1800-tallets
første halvdel kom til at hedde Christian
Frederik. Og mon ikke Isabella-frekvensen
er steget stærkt på det sidste?
Side 182 når man frem til det afgørende
spørgsmål om den formodede mor, Elise
A hlefeldt, og hendes optræden med en
Mozartarie ved en koncert i Odense den
2. april 1805, altså på tidspunktet for H.C.
A ndersens hjemmedåb. Før og efter er
der omtale i Fyns Stiftstidende, men uden
angivelse af, at far og datter skulle have
optrådt. Men dette hævdes til gengæld i
Iversens Avis, som priser de to sangsolister,
som har udsat sig for den besværlige rejse
fra Langeland til Odense.
Her argumenterer forfatteren side 184
for, at turen da ikke kan have været så
vanskelig på dén årstid, uden at han dog gør
sig den ulejlighed at undersøge, hvordan
vejret egentlig var i slutningen af marts og
begyndelsen a f april netop i 1805. Og han
stiller sig slet ikke det meget nærliggende
spørgsmål, om Elise Ahlefeldt, hvad enten
hun var højgravid uden at være gift eller
1 Betegnelsen kronprins gælder udelukkende en
mandsperson, som er bror eller efterkommer af
den regerende monark og står forrest i rækken til
at efterfølge denne. Er dette ikke tilfældet, erden
rette betegnelse, som i tilfældet Christian Fre
derik, tronfølger. Fejltagelsen er set andetsteds,
men burde ikke forekomme hos en forfatter, som
efter eget sigende har et indgående kendskab til
det 19. århundredes Danmarkshistorie. Det et
noget sjusk.
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netop var blevet enlig mor, dog overho
vedet kunne drømme om at optræde. En
ugift adelsdames graviditet ville da vist
vække nogen opsigt! Og hvilken kvinde
ville kunne synge um iddelbart efter en
barsel? Og dog var far såvel som datter
opført på programmet for koncerten. Det
er totalt usandsynligt, og som en anmel
deren nærtstående kvinde har formuleret
det: »Typisk, det kunne kun en mand have
skrevet.«
Men Claus Friisberg mener så også plud
selig side 185, at far og datter slet ikke
optrådte, og at Iversen bare skrev a f efter
det nævnte program. I givet fald ville det
have været utroligt frækt i betragtning af,
at det var en offentlig koncert. Og igen,
hvorfor var fam ilien A hlefeldt så over
hovedet i Odense, hvad enten hun snart
skulle føde eller havde ved barslet lige
efter ankom sten? Jo, for netop da kom
H.C. Andersen til verden. Ganske vist vil
forfatteren også rokke ved selve digterens
fødselstidspunkt og placere det nogle dage
tidligere a f hensyn til Elise, men vil en
hjemmedåb overhovedet give mening flere
dage efter en fødsel? Det plejer dog at være
lidt a f en nødforanstaltning.
Man kan som forfatteren mene, at snart
sagt alt er muligt, men dermed være dog
ikke givet, at det også på nogen måde er
sandsynligt. Og så har han glemt den vise
Karl Popper, som med rette har anvist, at
man skal søge at falsificere sine hypote
ser og ikke bare lede efter bekræftende
indicier.
Kort sagt, det lykkes på disse få sider
Claus Friisberg at demonstrere den totale
metodiske armod. Og dermed er egentlig
alt sagt. Resten af bogen forbløffes læseren
over de mange rækker slutninger e silentio,
som pludselig ender med, at noget slås fast
som værende bevist. Stadig jam m erligt
metodisk set, men læseren skal spares for
en opremsning.
På ørkenvandringen gennem de sidste
hundrede sider støder man på endnu et fæ
nomen, nemlig mærkværdige funderinger
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over ords betydningsindhold. Side 353f
gælder det Kongen, som H.C. Andersen
kalder landsfader, eller måske blot fader,
altså til digteren selv, som det antydes. Ja,
det kan man jo mene.
Side 377f analyseres så det sene eventyr
om Anne Lisbeth, der ikke vil vide af sit
barn. Det passer fint med Elise Ahlefeldt,
idet navnet Lisbeth »godt kan lede tanken
hen på Elise«. Ja, det kan man jo mene.
Og sådan er det hele tiden. Noget minder
om noget.
Hele vejen gennem bogen irriteres man
i øvrigt over de elendigt reproducerede il
lustrationer, der alle som én er hentet ind
ved at scanne i andres publikationer. Det
kan eksempelvis siges med sikkerhed, at
omslagets fælt rødstribede udsnit a f J.V.
Gertners portræt af Christian VIII fra 1845
er hentet andetsteds fra, hvor det dog er
pænere gengivet. Originalen hænger lidt
svært tilgængelig på Gisselfeld. Dét op
lyser Claus Friisberg ikke, og dér har han
næppe heller været for at fotografere. Det
er der til gengæld en anden, som har.
Afsluttende skal bemærkes, at en stadig
kilde til ærgrelse er, at forfatteren i sine
små litterære analyser af og til kan være
tankevækkende, og at han helt klart ellers
er godt inde i både skøn- og faglitteratur.
Hvorfor er han så hoppet på dette håbløse
poppede projekt, når så mange andre em
ner fra tiden ligger og venter på at blive
taget op?
For resten, hvorfor er der aldrig nogen,
der har bestræbt sig på at finde nye og
mere socialt acceptable foræ ldre f.eks.
til Carl Nielsen, som også var fynbo med
baggrund i beskedne kår? Men det bliver
måske det næste.
Anders Monrad Møller
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Jon Stewart: A History o f Hegelianism in
Golden Age Denmark. Tome I. The Hei
berg Period: 1824-1836 (C.A. Reitzel,
2007). XXI + 629 sider, ill., 375 kr.
I begyndelsen a f 1800-tallet havde filo
sofiske diskussioner en betydning for den
dannede elite i både Danmark og andre
europæiske lande, som næppe er umiddel
bart forståelig for en nutidsiagttager. Det
måske mest omfattende og vidtforgrenede
diskussioner på dette felt gjaldt den tyske
filosof G.W.F. Hegels og hans disciples
forsøg på at forene de væsentligste resul
tater a f den hidtidige videnskab i ét stort,
logisk sam m enhæ ngende system , som
hævdedes at udtrykke den samlende ‘idé’
i menneskenes historiske udvikling, deres
rets- og statsforhold, deres religiøse tro
og deres æstetiske fornemmelse, foruden
deres forhold til naturen.
I Danmark voksede hegelianske tanke
retninger frem i 1820’erneog 1830’erne.
Debatten om hegelianismen var heftigst
i årene lige omkring 1840, men hegeli
anske grundtanker ses dog helt frem til
1860’erne, måske endda også senere. I
denne periode blev hegelianismen en ind
flydelsesrig og m angeartet tænkemåde.
Som filosofisk metafysik var den især re
præsenteret ved Johan Ludvig Heiberg, den
unge Rasmus Nielsen og Hans Brøchner. I
teologien blev den hovedsagelig indført af
den senere biskop Hans Martensen. Inden
for historieskrivningen er dens indflydelse
mærkbar hos især Christian Molbech og
Frederik Schiern, men anes også hos C.F.
Allen og Caspar Paludan-Müller. I mindre
om fang vandt hegelianske synspunkter
tillige indpas i retsfilosofien, især repræ
senteret ved F.C. Bornemann og Carl Weis,
samt i æstetikken i kraft a f Heibergs be
stræbelser. Endelig spillede den en efter alt
at dømme afgørende rolle inden for dansk
politisk praksis, især i kredsen omkring
det liberale dagblad Fædrelandet, hvor
navnlig Orla Lehmann og D.G. Monrad
inddrog centrale hegelianske historie- og
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retsfilosofiske argumenter i kampen for en
fri forfatning.
Indtil for få år siden var dette idehi
storiske fænom en kun belyst tem m elig
kortfattet og overfladisk. Mange a f især
de tidligere filosofi- og teologihistoriske
fremstillinger inddrager hovedsagelig den
danske hegelianisme som en slags rituel
optaktshistorie til K ierkegaards Hegel
kritik, og som så mange af den slags frem
stillinger gengiver de ofte ‘optakten’ i grov
karikatur. Noget lignende kan siges om
danske historiografihistorier, der i mange år
nok konstaterede en vis Hegel-indflydelse
i dansk historieskrivnings udvikling, men
generelt betragtede denne indflydelse som
en irrelevant historiefilosofisk afvigelse fra
udviklingen hen mod en moderne Rankeog Erslev-inspireret kildekritik.
Fra en anden vinkel, den politiske idé
historie, og med noget mere respekt for
hegelianismen som historiske stofområde
i egen ret, pegede historikeren Povl Bagge
imidlertid fra 1930’erne og frem på Hegels
betydning for de liberale fra omkring 1840,
begyndende med hans doktorafhandling
fra 1936 om D.G. M onrad og videre til
temmelig grundige behandlinger a f J.N.
Madvig (1955) og akademikernes rolle i
dansk politik i det 19. århundrede (1970).
I forlængelse af hans indsats har Grethe
Jensen og Claus Friisberg siden inden for
de seneste årtier blevet skrevet grundigere
afhandlinger om Orla Lehmann, histori
keren C.F. Allen og det nationalliberale
miljø, hvori de skænker Hegels filosofi
nogen opmærksomhed.
Denne hidtil meget spredte udforskning
af hegelianismen som felt i danmarkshisto
rien er dog heldigvis ved at blive udbedret
betragteligt. Dette sker sideløbende med
lignende processer for andre landes ved
kommende. Som led i Gyldendals store
fremstilling af den danske filosofis historie
udkom i 2004 Carl Henriks Kochs oversigt
Den danske Idealisme, der rummer en tem
melig grundig behandling af metafysiske,
teologiske og logiske standpunkter med
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hegelianske islæt. Dette ene - temmelig
store - binds behandling a f hegelianismen
tager sig dog ud som et lilleputværk i sam
menligning med Jon Stewarts nye enorme
trebindsværk, hvis to første bind er emnet
for denne anmeldelse.
Med dette værk leveres et væsentligt
bidrag til flere danske og internationale
forskningsom råder: Kierkegaard-forskningen, Hegel-forskningen og dansk (og
pr. implikation international) idehistorie.
Forfatteren er en amerikansk Hegel- og
Kierkegaardekspert, der i øjeblikket arbej
der på Kierkegaardcentret i København.
Hans væsentligste tidligere arbejde (Kier
kegaard ’s Relation to Hegel Reconsidered,
Cambridge UP, 2003) er en grundig og
om fangsrige genovervejelse a f K ierke
gaards forhold til Hegel. Her kritiseres
især Niels Thulstrups flere gange over
satte doktorafhandling om samme emne
fra 1967, der både begyndte og endte med
at fastslå, at Kierkegaard helt og holdent
afviste Hegel og hegelianismen. Stewarts
bidrag viser herimod ved særdeles tætte
læsninger og sammenligninger af Kierke
gaards skrifter med Hegels og det danske
hegelianske miljøs, at Kierkegaard i ret høj
grad lod sig inspirere a f Hegel, også selv
om han i mange henseender afgrænsede
sig herfra.
Stewarts nye afhandling om den danske
hegelianism e ligger i em netype, stil og
fremgangsmåde i forlængelse af denne Kierkegaard-afhandling. Den bør velsagtens
også forstås som et led i den omfattende
internationale genlæsning af Hegel, som
foregår i disse år, ikke mindst i angelsak
siske filosofiske kredse, hvor Hegel ellers
generelt har stået som prygelknabe for
alt ondt - logisk, metafysisk, politisk og
meget mere. En del a f denne omfattende
Hegel-revurdering er en grundig tematisk
genlæsning via en inddragelse a f bredere
historiske kontekstelementer. Terry Pinkards fremragende Hegelbiografi fra 1997
og hans senere oversigtsværk om tysk filo
sofi omkring år 1800 opsummerer væsent
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lige dele af denne nye forståelse. Samtidig
er Stewarts hegelianismeafhandling dog et
bidrag til Kierkegaard-forskningen, idet
forfatteren påviser, at mange af de tanker,
som Kierkegaard har vundet international
anerkendelse på som ‘stor tæ nker’, var
ret udbredte i det intellektuelle miljø, han
udsprang af.
Stewarts trebindsværk går kronologisk
frem ved år for år og efter tur at gennemgå
tekster, der viser hegelianske elementer.
Fokus lægges på enkelte forfattere, hvoraf
nogle fa ifølge Stewart kendetegnede hver
deres fase i den danske hegelianisme. Så
ledes betegnes årene 1824-36 som Johan
Ludvig Heibergs periode, mens de næste
seks år betegnes som Hans M artensens
periode. Dermed bliver hvert a f de to før
ste bind også til vægtige bidrag i egen ret
til at belyse hhv. Heiberg og M artensen
som intellektuelle fyrtårne, anskuet inden
for deres umiddelbare samtidige kontekst
a f filosofiske og teologiske debatter. Den
kronologiske frem stillingsform betyder
dog, at tekster af andre skribenter også far
deres egne afsnit og kapitler inden for gen
nemgangen a f ‘Heiberg-perioden’. Denne
grundighed og det i forhold til emnet be
mærkelsesværdigt læsbare og lettilgæn
gelige sprog giver læseren overblik over
mange af de væsentligste debatter inden for
feltet, baseret på originalsprogskilder og
med præcise og omfattende bibliografiske
referencer. Og til grund for værket som
helhed ligger forfatterens solide, indgå
ende kendskab til Hegels og Kierkegaards
skrifter. Som sådan repræsenterer værket
en milepæl på sit felt - en milepæl a f den
type, som kun er de færreste forsknings
felter beskåret.
Netop bestræbelsen på grundighed og
orienteringen mod Kierkegaard-forsknin
gen ligger imidlertid også til grund for vær
kets svagere sider. Det fører nemlig til en
ofte hovedsagelig antikvarisk undersøgel
sesmåde ud fra en meget snæver forståelse
af historisk kontekst som noget, der hoved
sagelig er koncentreret i datidige bøger og
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artikler forfattet af netop de skribenter, som
Stewart har fundet Hegel-inspirerede nok
til at optage i sin fremstilling.
De udvælgelses- og analysekriterier, som
ligger til grund for afhandlingen, udfoldes
ikke eksplicit. Ganske vist skelnes ind
ledningsvis kategorialt mellem analysen
a f Hegels egne skrifter, ‘hegelske’ ræson
nementer og ‘hegelianisme’ som en bre
dere tankestrømning. I praksis forstås det
engelske ord »Hegelianism« dog her oftest
som synonymt med Hegel-reception - eller
måske endda rettere: receptionen af Hegels
skrifter. Forfatteren viser nemlig primært,
hvorledes denne eller hin danske skribent
kan have hentet et bestem t begreb eller
ræsonnement fra dette eller hint tekststed
hos Hegel.
Ofte fører dette til en rendyrket antik
varisk redegørelse. Mange temmelig si
detunge gennemgange a f en enkelt tekst
afsluttes med en ultrakort konstatering af,
at den pågældende tekst næppe havde den
store teoretiske eller historiske betydning.
Noget tilsvarende gælder endda bind 1 som
helhed. Efter mere end 500 siders optakt og
gennemgang af ‘Heiberg-perioden’ runder
Stewart dette bind a f ved at konstatere,
at Heibergs hegelianisme stort set ingen
indflydelse fik.
Andre steder anes et (ganske vist aldrig
ekspliciteret) virkningshistorisk kriterium,
der synes at have tilkendt f.eks. Kierkega
ards afhandling om begrebet ironi væsent
ligt mere opmærksomhed og sideomfang
end andre tekster. Den virkningshistorie,
der har givet Kierkegaard en plads i efterti
dens erindring, som f.eks. Hans Martensen
eller Eggert Tryde ikke fik, var imidlertid
langsigtet. I samtiden stod Kierkegaard nok
som nyskabende, men var dog én bemær
kelsesværdig forfatter blandt flere, hvad der
jo tydeligt fremgår a f Stewarts værk som
helhed. Ved alligevel bestandigt at referere
til K ierkegaard og til andre skribenters
tanker som ‘foregribelser’ af Kierkegaard
nærmer Stewart sig betragteligt den selv
samme ahistoriske Kierkegaard-teleologi,
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som denne afhandling ellers stræber efter
at gøre op med.
A fhandlingens fokusering på relatio
nerne mellem Hegels skrifter og en række
danske skrifter fra perioden betyder samti
dig, at størstedelen af afhandlingen foregår
i et tilsyneladende lukket, meget snævert
akademisk og københavnsk miljø. I dette
snævre rum kan Søren Kierkegaards »ar
rival on the scene« tilskrives en uhyre
historisk betydning, og hans afhandling
fra 1841 om begrebet ironi fremstår helt
selvindlysende (»clearly«) som »the most
important event o f 1841«. Dermed forbi
gås imidlertid hele den brede kultur- og
socialhistoriske kontekst, herunder den
europæiske åndelige, kulturelle og politiske
opbrudsfornemmelse, som ikke blot dan
nede baggrund for de vidt forskellige hegelianismer, men også er det, der for denne
anmelder at se giver emnet dets største og
vigtigste form for historisk relevans.
Lige så ærgerligt er det, at heller ikke
samspillet inden for denne lille akademiske
kreds belyses i sin menneskelige bredde.
Det gøres i stedet til genstand for, hvad man
måske kan kalde ‘bibliocentrism e’ eller
endda ‘bibliocentrisk reduktion’. Dette er
nemlig et univers af bøger og tekster i så
høj grad, så at den eneste tænkelige moti
vering for f.eks. Heibergs polemiske udfald
mod F.C. Sibbern er, at Sibbern allerede
havde kritiseret Heiberg i en tidligere tekst.
Derved afskærer forfatteren sig fra den
mangfoldighed af andre mulige forståel
ser, som måske i højere grad kunne have
gjort afhandlingen interessant uden for
specialistkredse - f.eks. Sibberns særlige
kulturelle rolle i det dannede københavn
ske miljø eller det politiske forsvar for
enevælden, som filosofiprofessoren tog
på sig omkring 1840.
Den praktiske afgrænsning a f hegelianismen til receptionen af Hegels tekster,
den noget snævre kontekstforståelse og det
antikvariske sigte har også konsekvenser
for stofudvælgelsen og derm ed for den
kildem æ ssige fuldstæ ndighed. Således
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inddrages her nok en tekst med umiddel
bar samfundshistorisk relevans som D.G.
Monrads Flyvende politiske Blade. Teksten
analyseres imidlertid helt afskåret fra den
politisk og historiefilosofisk hegelianisme,
der var fremherskende i den kreds om 
kring Fædrelandet, som Monrad indgik i.
Ligeledes nævnes på det historiografiske
felt Frederik Schierns skrift fra 1842 om
historieskrivningens udvikling, hvor der
refereres direkte til Hegel, men her ind
drages ingen a f Schierns andre skrifter,
endsige andre danske historikeres mulige
Hegel-inspiration, som ellers har været
diskuteret i den historiografiske litteratur
i årtier. Overhovedet er Stewarts interesse
for politisk og social hegelianisme meget
begrænset. Ganske vist nævner han flere
gange, at denne eller hin teoretiker var
enten politisk motiveret eller spillede en
rolle i politik, men disse forbindelser ud
dybes aldrig.
En konsekvens a f den valgte tilgang er
også det, at man som læser kan savne både
mere indgående teoretiske analyser a f de
forskellige hegelianismers forhold til hin
anden og en større synteseambition i den
omfangsrige analyse. Ganske vist rummer
afhandlingen adskillige sammenfattende
resultater. Eksempelvis rokkes eftertryk
keligt ved de traditionelle identifikationer
a f ‘hegelianisme slet og ret’ med Heibergs
skrifter, og det i sig selv er ingen ringe
indsats. Men studierne af de enkelte tekster
står i det store hele hver for sig, når man
ser bort fra deres forhold til Hegels skrifter,
og afhandlingens hovedkonklusioner frem
står for en dels vedkommende temmelig
spredte og tilfældige. Er det f.eks. væsent
ligt at konstatere, at Sibbern læste Hegel
før Heiberg gjorde, hvis man ikke også
nøjere analyserer, hvordan Hegel indgik i
deres forestillingsverdener? Mange læsere
vil desuden sikkert savne undersøgelser af,
hvorfor og hvordan folk blev hegelianere,
hvordan hegelianerne og hegelianismen
forholdt sig til tidligere og samtidige tan
keretninger, hvilke hovedtyper a f hege
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lianisme der udvikledes, hvorledes dansk
hegelianisme forholdt sig til andre landes,
hvilke kultur- og samfundshistoriske kon
sekvenser hegelianismen fik, hvordan den
blev videreformidlet og udviklet via andre
tekster end lige Hegels osv. Alt dette kan
det tredje, endnu uudkomne bind, muligvis
udbedre noget, men som værket fremstår
nu, rejser der sig en mængde spørgsmål,
som læseren selv overlades til at undersøge
på egen hånd.
Selv om emnet således fortsat kalder på
et betydeligt og omfattende analyse- og
tolkningsarbejde, er det imidlertid forfat
terens betydelige fortjeneste at have peget
på dette emne og gjort en stor mængde
relevant materiale umiddelbart tilgængeligt
for de danske og internationale forskere.
Bertel Nygaard

H enrik T horup ( udg.): A lb ert E dvard
Mortensen. En københavnerdrengs op
levelser fra 1868... (Lysias, 2009). 138
s., 148 kr,
A rbejderhistorie og udgivelse a f arbej
dererindringer har traditionelt været den
socialdem okratiske arbejderbevægelses
område, men Henrik Thorups udgivelse
af sin farfars barndomserindringer fra et
københavnsk arbejderhjem i 1870’erne
bryder dette billede. Husfaderen er maler,
først svend, senere selvstændig mester, og
både far og søn er antisocialistiske højre
tilhængere, der deltager i grundlovsmø
der i Kongens Have, bruger biblioteket i
Arbejderforeningen a f 1860 og går i Det
kongelige Teater. Erindringerne er ned
skrevet i 1920’erne på små postkort, og
formen har tilsyneladende påvirket ind
holdet. Den første del indeholder nogle
udmærkede skildringer af beboere og miljø
på det indre Nørrebro, ligesom forfatteren
giver sammenhængende beskrivelser a f
Melchiors Borgerskole og fritidsjobbet i
Arbejderforeningens Bibliotek. En stor del
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af bogen er dog præget af forholdsvis korte
erindringsglim t på 5 -1 0 linjer med be
skrivelser af familiens fjernere slægtninge
og bekendtskaber samt små episoder som
udflugter, familiebegivenheder og pudsige
ordvekslinger. De mest interessante små
historier siger meget om tidens kultur og
normer, som da forfatteren sætter livet på
spil for at få sin mistede hat tilbage, da
det var utænkeligt at gå barhovedet hjem
gennem byen. Erindringerne forekommer

ikke at være nedskrevet med udgivelse
for øje, men alligevel træder forfatteren
af og til frem og fremhæver blandt andet
- vel i overensstemmelsen med samtidens
genreforventninger - hvor nøjsomme han
og hans søskende var som barn. En række
småfejl i stednavne og lignende kunne være
undgået med en mere grundig korrektur,
men alt i alt en fin lille erindringsudgivelse.

Jens Toftgaard Jensen

BESÆTTELSESTIDEN
Henrik Lundtofte ( red.): Samarbejde og
sabotage - 6 mænd 1940-45. (Historisk
Sam ling fra Besættelsestiden, 2006).
271 s., 200 kr.
Lederen a f H istorisk Sam ling fra B e
sættelsestiden (HSB) i Esbjerg, Henrik
Lundtofte, har form ået at få en række
forskerkollegaer til at bidrage med hver
en fortælling om en person, som på sin
måde satte sit præg på besættelsen. Seks
personer som repræsenterer spektret fra
samarbejde til modstand og fra høj til lav.
Det er der kommet spændende historier ud
af. Enkelte af de portrætterede er ganske
ukendte for en bredere kreds og havde pri
mært betydning på lokalt plan, mens andre
var landskendte med direkte indflydelse på
besættelsessituationen i Danmark. To af de
portrætterede var samarbejdslinjens danske
mænd, socialdemokraten H.C. Hansen og
venstremanden og Landbrugsrådets præsi
dent Henrik Hauch, og den tyske modpart,
den rigsbefuldm ægtigede W erner Best.
Den danske anti-sabotageagitator Ejnar
Krenchel og endelig to kom m unistiske
modstandsfolk, som opererede i Esbjerg
i to forskellige perioder. Men det er ikke
blot beskrivende levnedsbeskrivelser. Alle
kapitler er skarpt analyserende, hvor ho
vedpersonens handlem åder og m otiver
søges afdækket.

Nok skarpest og mest stringent i John T.
Lauridsens kapitel om Werner Best, hvor
alle Bests handlinger snævert knyttes an
til hans opfattelse a f »civilforvaltningen«
som den mest hensigtsmæssige og mest
økonomiske forvaltning af et besat land.
Modsat militærforvaltningen, som krævede
store troppekontingenter, kunne civilfor
valtningen minimere de tyske ressourcer
ved at lade de besatte forvalte sig selv.
Best kunne i 1941 påvise, at hver tysker i
Danmark administrerede 43.000 danskere,
hvilket gjorde Danmark til det suverænt
billigste land at administrere. Norge var til
gengæld et af de dyreste med en tysker pr.
3.700 nordmænd. Da Best i november 1942
blev ny rigsbefuldm ægtiget i Danmark,
blev civilforvaltningen den styreform som
han med næb og klør forsøgte at bevare
intakt, hvilket trods flere tilbageslag faktisk
lykkedes til det sidste. Civilforvaltningen
skulle sikre et roligt Danmark og dermed
en stabil leverance a f varer til Tyskland.
Men vejen var lang og trang. Både fra
Berlin og fra hans kollegaer i Danmark, den
militære øverstkommanderende von Hanneken og politichefen Pancke, mødte hans
ikke-konfronterende strategi modstand, når
den ikke dæmmede op for sabotage, likvi
dering og anden modstand. Bests fokus på
civilforvaltningen fik ham til at underspille
sabotagens betydning i Danmark. Flere
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gange måtte han se sine forudsigelser gjort
til skamme, når sabotagetallene i stedet for
at dale steg kraftigt, hvilket i sidste ende
betød at bekæmpelsen af sabotagen overgik
til den tyske politichef Pancke. Trods Best
fejltolkning af folkestemningen og mod
standens betydning, lykkedes det at styre
Danmark med relativt få tyske ressourcer
- bedre end i noget andet besat land.
I kapitlet om socialdem okraten H.C.
Hansen fremhæver Niels Wium Olesen
ham som eksponent for Socialdemokratiets
linje i 1930’erne med fokus på demokrati
og et samfund med ordentlige levevilkår
og socialt sikkerhedsnet for alle. For at
bevare organisation, arbejderbevægelse og
parlamentarisme var H.C. Hansen parat til
at strække sig langt. Derfor blev han også
en af samarbejdspolitikkens fortalere. Men
det var en pragmatisk overlevelsesstrategi
som skulle holde nazisterne - og for dens
sags skyld også kom m unisterne - uden
for politisk indflydelse. Ved årsskiftet
1940-^tl blev H.C. Hansen sammen med
kollegaen Hans Hedtoft tvunget væk fra
deres politiske poster af den tyske gesandt
v. Renthe-Fink, men H.C. Hansen fortsatte
sin opbakning om samarbejdspolitikken i
Dansk Ungdomssamvirke og som taler i
socialdemokratiske foreninger landet over.
Trods tabet af formelle poster udgjorde
H.C. Hansen sam m en med H edtoft og
Vilhelm Buhi Socialdem okratiets ufor
melle ledelse i foråret 1943. Den stigende
modstand i landet havde H.C. Hansen in
gen intentioner om at bidrage til. For ham
var vejen frem det fortsatte samarbejde,
hvorfor bruddet den 29. august 1943 var
en fejltagelse. Han var dog enig i beslut
ningen om at sige nej til de uacceptable
tyske krav, men »han begræd, at det var
kom m et dertil, at det var nødvendigt«.
Frygten for kommunisterne og for at give
Frihedsrådet et for stort spillerum knyt
tede i efteråret 1943 Socialdemokratiet og
De Konservative tæt sammen i »bridge
partier«, hvor man søgte at følge trop mod
Frihedsrådets modstandslinje. Bl.a. udgav

Anmeldelser

H.C. Hansen sammen den konservative
Aksel Møller det illegale blad, Den danske
Parole, der blev et a f politikernes tale
rør i den illegale verden. Folkestrejken
i København i sommeren 1944 viste det
ændrede styrkeforhold mellem Friheds
rådet og politikerne i Frihedsrådets favør,
hvilket førte politikerne til den erkendelse,
at Frihedsrådet ikke var til at komme uden
om. H.C. Hansen holdning var pragmatisk:
I stedet for at bekæmpe Frihedsrådet, måtte
man samarbejde og derigennem få ind
flydelse og begrænse Frihedsrådets magt.
Som en ekstra sikring oprettedes op til
befrielsen socialdemokratiske modstands
grupper uden for Frihedsrådets kontrol,
som skulle beskytte partiapparatet. I den
hektiske befrielsessommer havde mange
politikere travlt med at synliggøre deres
modstandsindsats, men H.C. Hansen valgte
at stå ved sine handlinger og fremhævede
samarbejdspolitikkens kvaliteter. Og i øv
rigt forbeholdt han sig ret til at kritisere
modstandsbevægelsen. Efter krigen blev
H.C. Hansen finansminister i befrielsesre
geringen og siden udenrigsminister i 1953
og bestred statsministerposten 1955-60.
Det var i sin tid som statsminister, at han i
1957 egenhændigt i al hemmelighed tillod
USA at have atomvåben på dansk jord. Det
var, som Wium Olesen skriver, »nødven
digt - og belejligt«.
V enstrem anden H enrik H auch tages
under behandling a f Mogens Rostgaard
Nissen, som betegner Hauch som en af
»Venstres største politiske lederskikkelser
i det 20. århundrede« - og den mest over
sete. Årsagen er, at Hauch aldrig blev leder
a f Venstre eller blev statsminister. Deri
mod var han landbrugets ubestridte leder
i 1930’erne og under besættelsen og den
reelle leder a f Venstres landstingsgruppe.
Han personificerede, som Nissen skriver,
en tid, hvor »Venstre var landbruget, og
landbruget var Venstre«. I januar 1933 var
Hauch en aktiv deltager i Kanslergadeforliget, som afbødede virkningerne på
landbrugskrisen. Hauch blev kontrolmi-
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nister i den første samlingsregering, hvor
han indtrådte for »at gavne landbruget
og Venstre« med den erklærede hensigt
kun at ville fortsætte så længe det tjente
landbruget. I juli 1940 udtrådte Hauch af
regeringen efter mange kampe på Chri
stiansborg, især internt i Venstres egne
rækker. I november 1942 var Hauch kort
varigt i spil som statsminister efter Vilhelm
Buhl. Hauch erklærede sig villig, men Best
forkastede ham og krævede Scavenius.
Både som politiker og som præsident for
Landbrugsrådet havde Hauch ingen pro
blemer med at samarbejde med tyskerne,
når blot det gavnede landbrugets og/eller Danmarks interesser. Men politisk og
ideologisk havde han ingen sympati for
nazismen. Han var svoren tilhænger af de
mokrati og parlamentarisme. Efter krigen
var han en overgang landbrugsminister i
Erik Eriksens VK-regering, men trak sig
i 1951.
Ejnar Krenchel fremstår i Henrik Lund
toftes artikel som en mærkelig kompleks
mand. K renchel var overretssagfører i
København, som med et brændende en
gagement livligt deltog i samfundsdebat
ten. Han pacifist og tilhænger a f Viggo
Hørups antimilitaristiske »hvad kan det
nytte - tænkning« og inspireret af Georg
Brandes’ antinationalisme. Efter den tyske
besættelse a f Danmark blev han kraftig
fortaler for samarbejdet med tyskerne, blev
medlem af Dansk-Tysk Forening og var i
det hele taget positiv over for alt tysk. Men
uden at være nazist - det var Tysklands
social-økonomiske resultater, der fasci
nerede ham. Umiddelbart efter 29. august
1943 henvendte han sig til tyskerne for at
tilbyde sig som foredragsholder i radioen
mod den om siggribende sabotage. Han
opfattede det som sin mission at standse
sabotagen for at holde Danmark ude a f
krigen. Det blev til i alt 12 radioforedrag
i perioden september 1943 til september
1944, hvor han med argumenter, der gik fra
strengt saglige til hysteriske udfald, søgte
at overbevise lytterne om sabotagens ska
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delige virkning. Effekten af Krenchels pro
paganda lader sig ikke positivt fastslå, men
Lundtofte argumenterer for, at Krenchel
i efteråret 1943 havde en gennem slags
kraft, især blandt de lidt ældre danskere.
Ligesom Krenchels ord også faldt i god
jord hos bønder, arbejdere og borgerlige. I
hvert fald opfattede Frihedsrådet Krenchel
som en trussel, hvorfor de illegale blade
gjorde alt for at miskreditere ham gennem
voldsomme smædekampagner. Alene det
viser, at Krenchels ord ikke var uden virk
ning. Krenchel og samarbejdspolitikerne så
ganske ens på sabotagen, men forskellen
var, at Krenchel påbegyndte sin agitation
efter 29. august 1943, hvor politikerne klo
gel igt ikke længere luftede deres negative
syn på modstandsbevægelsens sabotage.
Det kostede ved retsopgøret Krenchel 6
års fængsel, men han fortrød aldrig sine
handlinger.
De to sidste bidrag om de to kommuni
stiske sabotører »Bernhard« og »Kjeld«
er skrevet af Mona Jensen og Lulu Anne
Hansen, begge medarbejdere ved HSB.
Hans Peter Poulsen (»Bernhard«) blev af
DKP sendt fra Odense til Esbjerg i oktober
1942 for at sætte gang i sabotagearbejdet.
Det var pionerfasen - tiden uden folkelig
opbakning. Men Poulsen fik skabt et bredt
kontaktnet, som han trak på i de 8 måneder,
han virkede i Esbjerg. Hans første sabota
gegruppe blev rullet op i marts 1943, hvor
efter Poulsen dannede en ny gruppe. Trods
forbud mod selv at deltage i sabotager, var
Poulsen en aktiv sabotør og i perioden april
til august 1943 udførte gruppen omkring
50 sabotager. Bystrejken i Esbjerg var en
direkte følge a f gruppens sabotager og en
første gnist til det Augustoprør, der satte
en stopper for samarbejdspolitikken den
29. august 1943. A rrestationer i august
rev gruppen op, og da Poulsen uforsigtigt
fulgte sabotagesuccesen op med fornyet
sabotage, blev han kommanderet bort fra
byen. Siden endte han i Sverige, hvor han
genoptog sit arbejde som malersvend.
I februar 1944 ankom Frants Gertsen
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(»Kjeld«) til Esbjerg for at styrke det kom
munistiske modstandsarbejde. Landet var
nu inddelt i regioner, som med hver sin
ledelse styrede m odstandsarbejdet i re
gionen. Esbjerg var en del af Region III.
Gertsens arbejdsopgaver var ikke sabotage
men det kommunistiske bladarbejde. Han
blev dog kort efter knyttet til byledelsens
opbygningen af militærgrupper til under
grundshæren, hvor han reelt snart kom til
at fungere som byleder. Trods sit kom 
munistiske ståsted var Gertsen også vellidt
i borgerlige kredse. Med bylederposten
fulgte også det overordnede ansvar for
sabotage og likvideringer. Da nogle likvi
deringer i Esbjerg bragte den dansk-tyske
terrorgruppe, Peter-gruppen, til byen med
clearingdrab på to prominente esbjergen
sere til følge, tog Gertsen det personligt
meget nært. I m arts 1945 blev G ertsen
arresteret og sad fængslet i Staldgården
til kapitulationen. Da han returnerede til
Esbjerg efter 5. maj, blev han pga. sit kom
m unistiske tilhørsforhold kørt ud på et
sidespor, og hans vigtigste opgave blev at
forsvare modstandsbevægelsen mod kritik.
Han endte dog som en respekteret talsmand
for modstandsbevægelsens synspunkter.
Ved at fokusere på to forskellige perioder
i samme område giver de to portrætter et
fint indblik modstandsbevægelsens udvik
ling. En udvikling der med variationer også
har gyldighed andre steder end Esbjerg.
Bogen er en jubilæumsbog, som mar
kerer 20 året for oprettelsen af Historisk
Samling fra Besættelsestiden i Esbjerg.
Institutionen udsendte i anledning a f 10
års jubilæet (1996) en bog af tilsvarende
snit: Niels Wium Olesen (red.): Mennesker,
politik og besættelse med biografier af fire
centrale personer: Erik Scavenius, Børge
Thing, Arne Sørensen og Hans Hedtoft.
Vi ser derfor frem til 2016, hvor vi vel
kan forvente en bog med flere spændende
biografiske skildringer.
Peter Birkelund
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Jørgen K ieler: Hvorfor gjorde I det? Per
sonlige erindringerfra besættelsestiden i
historisk belysning?, bd. I,II (Gyldendal,
2008). 800 s., 149 kr.
U trættelighed og et stort m enneskeligt
overskud har kendetegnet Jørgen Kielers
aktiviteter. Det gælder ikke blot hans læ
gelige karriere som en af landets førende
kræftforskere, men også hans virke som
forfatter og foredragsholder med fokus på
den danske modstandsbevægelse og forhol
dene i de tyske KZ-lejre. Kieler kom som
ung student under besættelsen ind i det il
legale bladarbejde, deltog i evakueringen af
de danske jøder i oktober 1943 og fortsatte
som medlem a f sabotageorganisationen
Holger Danske sammen med bl.a. Flam
men og Citronen. I 1944 blev han arresteret
og overført til den tyske koncentrationslejr
Neuengammes udelejr Porta Westfalica.
Herfra kom han hjem med de hvide busser
i april 1945.1 sidste øjeblik, som han selv
udtrykker det.
Strabadserne til trods færdiggjorde Kie
ler fa år senere sine medicinske studier for
herefter at skabe en imponerende karriere
inden for kræftforskningen. Siden har han
særligt gjort sig bemærket som deltager
i debatten om besæ ttelsestidshistorien.
H vorfor gjorde I det? må siges at være
hovedværket i hans forfatterskab. Bogen
udkom oprindeligt i 2001, men blev genop
trykt i 2008, hvor historien om Holger Dan
ske vakte fornyet interesse i kølvandet på
biografhittet Flammen og Citronen. Bogen
er såvel et erindringsværk som en historisk
redegørelse, og den skal ifølge forfatteren
selv tjene som en hyldest til de afdøde kam
merater i modstandsbevægelsen. Det er en
ambitiøs, men ikke let opgave at opfylde
alle tre mål. Her kommer bogen ind imel
lem til kort. Det skyldes især, at Kielers
ærinde i høj grad er at tilbagevise, hvad
han opfatter som revisionistiske tendenser
inden for besættelsestidsforskningen. Det
afføder hist og her polemiske ekskurser,
hvor forfatteren i nogen grad synes at mi-
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ste overblikket og dermed den stringente
argumentation.
Den revisionistiske historikerstand som
Jørgen K ieler protesterer imod, er især
repræsenteret ved Aage Trommer, der i
begyndelsen af 1970’erne satte sindene i
kog med sin forskning i den danske jernba
nesabotage og grundlaget for modstands
arbejdet i Vestjylland. Konflikten skal kort
omtales nærmere, fordi den er central for
Kielers bog. Trommer kom frem til den
konklusion, at det var på de politiske yder
fløje, at modstandsarbejdet opstod og blev
organiseret. Til venstre på den politiske
skala drejede det sig om DKP og til højre
særligt om Dansk Samling, men også om
KU. Det var det overordnede lederskab i
disse grupperinger, der sikrede modstands
bevægelsens organisering. Hermed bliver
Trommer også repræsentant for en struk
turalistisk funderet tilgang, der nedtoner
det private initiativs betydning. Tolkningen
står i direkte kontrast til besættelsestids
historiens første generation repræsenteret
ved Jørgen Hæstrup. Denne så netop mod
standsbevægelsen som noget, der udsprang
nedefra, spontant og var båret af den brede
befolkning. Det er Kieler magtpåliggende
på baggrund af sin egen erfaring at vise,
at Hæstrups tolkning er korrekt.
Debatten repræsenterer to yderpunkter,
som umiddelbart kan synes svært forene
lige, men som ikke nødvendigvis udelukker
hinanden. Faktisk kan megen af den nyere
besæ ttelsestidsforskning netop siges at
forsøge at integrere de to tilgange. Der er
ingen tvivl om, at Kieler har oplevelsen
af, at han indtrådte i modstandsarbejdet på
baggrund af tilfældigheder og eget initiativ,
men man må spørge sig, om ikke netop
hans sociale og politiske baggrund, der
havde et stærkt konservativt islæt, i høj
grad prægede ham til at søge de miljøer,
hvor modstanden blev organiseret. Selvom
Kieler gør meget ud a f at lægge afstand
til kommunisternes politiske holdninger,
ændrer det ikke på, at han selv i 1942 påbe
gyndte sit modstandsarbejde i den kommu
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nistiske organisation De Danske Studenter.
Selvom modstandsarbejdet på den måde
bragte folk samme på tværs a f politiske
skillelinjer, var der på det tidspunkt i høj
grad tale om de politiske yderfløje.
Kieler har meget på hjertet, og bogen
udgør også en personlig beretning. Det
sker, at forfatteren bliver grebet a f sin
egen fortælling og falder ind i en jargon,
som i dag kan virke ureflekteret og skabe
begrebsmæssig uklarhed for den alment
interesserede læser. Et eksempel er Kielers
brug a f begrebet stikker. Således omtales
en fotohandler fra Horsens som stikker,
idet den pågældende skulle have afleveret
en liste over jøder i Horsens til den tyske
bykommandant. Fotohandleren, som gan
ske vist var nazist, blev siden likvideret.
Ligeledes får en fisker, som havde efterladt
en gruppe jødiske flygtninge på Øresund,
æren for at have fremkaldt forfatterens før
ste alvorlige overvejelser om det legitime i
stikkerlikvideringer. Såvel fotohandlerens
som fiskerens handlinger synes naturligvis
moralsk forkastelige, men argumentationen
for nødvendigheden af likvideringerne har
dog hele tiden været, at stikkerne var til
umiddelbar fare for modstandsbevægel
sen pga. angiveri. Kieler gør sig her til
talsm and for en bred definition a f stik
kerbegrebet, der falder meget godt i tråd
med, at netop Holger Danske stod for en
proportionel høj andel a f likvideringerne.
Det har siden vist sig, at langt de fleste
blev foretaget på et meget løst grundlag.
Kielers bog er en beretning om helte og
skurke, og der er for ham ingen tvivl om,
at modstandsfolk og samarbejdspolitikere
henhører i hver deres kategori. For Kie
ler selv opstår der imidlertid problemer
i om talen a f den brede befolkning, for
indplaceringen a f samarbejdspolitikerne
som de virkelige skurke far langt større
gennemslagskraft, hvis det kan påvises,
at de handlede imod befolkningens øn
sker. Ligeledes far modstandsaktiviteterne
større legitimitet, hvis de havde opbakning
i befolkningen. K ieler inddrager derfor
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begrebet »den herskende folkestemning« fx
i en kommentar til modstandsviljen i besæt
telsens første år. Her henviser han til den
spirende modstandsvilje i befolkningen, om
end der også fandtes »nogle få landsforræ
dere og mange slappe o p p o rtu n ister« ^}.
Det er litterære virkemidler, som imidlertid
ikke giver plads til en nærmere refleksion
over nuancerne i befolkningens holdninger.
Netop her rækker Kielers menneskelige
overskud ikke til at gøre sig nogle overve
jelser. Forrædere var forrædere, og slappe
opportunister var ikke opmærksomheden
værd. Men hvor gik grænserne i Kielers
optik? En refleksion over dette spørgsmål
kunne have udfordret opfattelsen a f en
herskende folkestemning.
Beskrivelsen a f opholdet i i KZ-udelejren Porta Westfalica er både oprivende
og rørende læsning. Kieler er en dygtig
formidler, og hans lægefaglige baggrund
giver beskrivelsen af opholdet et særligt
perspektiv. Men K ieler har også et im 
ponerende overskud til at observere og
reflektere over det, han ser. Det må dog
formodes, at megen refleksion har fundet
sted i årene efter hjemkomsten fra Tysk
land, og til tider får Kielers beskrivelse af
konkrete situationer et skønlitterært præg.
Juleaften 1944 beskrives bl.a. på følgende
måde: »De syge døsede hen, og drømme,
de længe ikke havde drømt, slukkede det
hårde glim t i øjnene og gjorde de skarpe
udtærede ansigter mindre forpinte og mere
menneskelige.« (192) Her er tale om en
fortællestil, der adskiller sig fra den, der
præger resten a f værket, men som måske
er nødvendig for at kunne formidle den
ekstreme oplevelse, som lejropholdet var.
Samtidig skaber den en balance med den
strammere videnskabelige stil i analyserne
a f KZ-lejrenes patologi. Her er Kieler i
kraft a f sin egen erfaring friere stillet end
en faghistoriker, og det giver bogen en
egen værdi.
Hvorfor gjorde I det? er velskrevet og
på mange måder medrivende. Kieler skal
især have ros for, at han på trods a f sine
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egne oplevelser og sit brændende engage
ment i sagen har vilje til at engagere sig i
debatten om historien på et sagligt niveau.
Hans uenighed med dele af historikerfaget
lægges åbent frem, og dermed er der også
skabt grundlag for, at læseren kan drage
egne kritiske konklusioner.

Lulu Anne Hansen

T herkel Stræde (red.): De nazistiske kon
centrationslejre. Studier og bibliografi.
(Syddansk U niversitetsforlag, 2009).
371 s., 275 kr.
De tyske KZ-lejre er blevet et symbol på
diktaturet og det ultimative barbari. Måske
derfor kan der være opstået en opfattelse af,
at emnet er udtømmende udforsket. I hvert
fald er det forbavsende, så lidt det har fyldt
i den danske forskning. Det er ærgerligt,
for der er masser a f stof at tage fat på. Det
fremgår bl.a. a f den brede vifte a f emner,
der tages op i omtalte nyudgivelse.
Bogens form ål er ifølge forordet at
inspirere til ny forskning, fordybelse og
refleksion samt bidrage med en mere teore
tisk baseret forskning. Bidragyderne tæller
såvel nyudklækkede som etablerede histo
rikere, men bogen rummer også enkelte
bidrag med andre faglige tilgange. Enkelte
af bidragyderne integrerer nyere teorier og
indfaldsvinkler i deres undersøgelser, men
de fleste har en mere traditionel tilgang.
Det er i udgangspunktet en fornuftig blan
ding, når bogens målgruppe defineres som
lokal- og slægtshistorisk interesserede samt
unge fra ungdomsuddannelserne, men det
står til dels i kontrast til ønsket om teoretisk
refleksion. Afslutningsvis rummer bogen
en udtømmende og brugervenlig bibliografi
over den danske litteratur omhandlende
KZ-lejrene. Her kan interesserede fa hjælp
til at danne sig et overblik og finde en ind
gang til emnet.
Bogens indledende artikler tjener til at
tegne nogle overordnede kontekster for
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K Z-fænom enet. I relation til D anm ark
tager Henrik Lundtofte i sin artikel »Op
dragelsesanstalter og dødslejre« fat på en
analyse a f danske mediers behandling af
KZ-lejrene i perioden 1933-45. Lundtofte
viser bl.a., hvorledes KLZ-lejrene langt fra
var et ukendt fænomen hverken forud for
eller under besættelsen, men at viderefor
midlingen a f lejrenes formål og funktion
var styret af politiske og ideologiske hold
ninger. Det gjaldt såvel de korrespondenter
som de dagblade, der beskæftigede sig
med emnet. Det var dermed ikke blot et
spørgsmål om, hvad man kunne vide om
KZ-lejrene, men i særdeleshed også om,
hvad man ønskede at vide, og hvordan man
fortolkede de oplysninger, som var tilgæn
gelige. Særligt maner det til eftertanke,
at de illegale blade, der var centrale for
nyhedscirkulationen i besættelsens sidste
år, var sene til at tage em net under be
handling, og at de, når det skete, som regel
holdt sig til en snæver dansk kontekst - en
påm indelse om den reelt perifere rolle,
lejrene indtog i det overordnede danske
mediebillede.
Therkel Stræde sammenfatter den omfat
tende tyske forskning, der omhandler KZlejrenes plads i den tyske krigsøkonomi.
KZ-lejrene begyndte som straffeanstalter,
hvor arbejdet blot var et middel til afstraf
felse og disciplinering, men udnyttelsen af
arbejdskraften blev hurtigt et centralt mål
for SS. Hermed var udslettelsen af arbejds
kraften blot en nødvendig omkostning i
det brutale arbejdssystem. Kun i jødernes
tilfælde var udslettelse målet i sig selv. Det
var den virkelighed, der mødte danskerne
og dannede baggrund for deres erfaringer
af lejrlivet, selvom de generelt hørte til de
bedst stillede grupper. Én a f disse fanger
var Jørgen Kieler, der i sin artikel trækker
på egne erindringer og sin lægefaglige
baggrund i en refleksion over, hvordan den
menneskelige krop og psyke reagerer på et
KZ-ophold - et tema, der går igen i flere
af artiklerne, og som vil blive yderligere
omtalt nedenfor.
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Flere interessante artikler beskæftiger
sig med hidtil oversete grupper a f fan
ger. En sådan gruppe udgøres a f de så
kaldt asociale og vaneforbryderne, der i
en række razziaer efter politiets Qernelse
i september 1944 blev arresteret a f tysk
politi og deporteret prim ært til Neuengamme. Adrian Tresoglavic dokumenterer,
hvorledes gruppen havde laveste prioritet
i udenrigsm inisteriets løbende arbejde
med at få frigivet de danske deporterede,
men han når også den noget overraskende
konklusion, at dødeligheden blandt denne
gruppe a f fanger ikke var markant højere
end blandt de øvrige fanger. Det har el
lers været en udbredt opfattelse, som bl.a.
Jørgen Kieler fremfører på baggrund a f
undersøgelser foretaget umiddelbart efter
krigen. Det er et redaktionelt valg til dels
at lade bogen ægge til modsigelser (s. 21 )
og dermed opmuntre til diskussion, men i
dette tilfælde havde det været interessant
at få et indblik i forfatternes syn på årsagen
til de forskellige konklusioner.
I en særlig interessant artikel beskæftiger
D ennis Christensens sig med en anden
overset gruppe, der imidlertid hører til i
en lidt anden kategori. Det drejer sig om
de danske SS-frivillige, der gjorde tjeneste
i lejrene. Emnet er så at sige uudforsket i
dansk besættelsestidshistorie, men Chri
stensens artikel, der er et forstudie til en
specialeafhandling, viser, at der bestemt
er grundlag for en mere tilbundsgående
undersøgelse. I artiklen præsenteres seks
cases udvalgt blandt de foreløbigt 56 dan
ske KZ-vagter, som Christensen har kun
net dokumentere. Den vægt vagttjenesten
blev tillagt under retsopgøret varierede
meget, og det minder om, hvor stor be
tydning den nationale ramme havde for
samtidens selvforståelse. Med tanke på den
vilkårlighed, der særligt i begyndelsen af
retsopgøret herskede ved de danske dom
stole og med Henrik Lundtoftes ovenfor
omtalte artikel om mediebilledet in mente,
virker det måske ikke overraskende, at
KZ-tjenesten ofte ikke blev tillagt nogen
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stor betydning. Det gør det imidlertid ikke
mindre interessant at undersøge, hvad der
drev danske statsborgere ind i vagttjenesten
og hvilke erfaringer, de her gjorde sig. I
forhold til sidstnævnte spørgsmål lykkes
det Christensen at tegne et billede a f de
aktiviteter, de pågældende deltog i. Det
er straks sværere at udlede årsagssam 
menhænge på baggrund af de sigtedes for
skellige livshistorier, som de fremkommer
i retsprotokoller og efterretningsrapporter.
Her har Christensen i vid udstrækning valgt
at lade de anklagedes udsagn tale for sig
selv, hvilket giver dele af artiklen et noget
deskriptivt præg.
Spørgsmålet om, hvordan lejrlivet på
virkede den enkelte fange, står centralt i
flere af de øvrige artikler. Det er en pro
blem stilling, som der knytter sig nogle
særlige m etodiske problem er til. Disse
problemer kommer til dels til at stå uforløst
hen. Erindringsmaterialer er i sagens natur
et centralt kildegrundlag for de enkelte
fangers liv i lejrene, men det er ikke pro
blemfrit at benytte dem. I Jens-Christian
Hansens ellers interessante artikel om de
danske fanger i Porta Westfalica beskrives
beretningsm aterialet som udtryk for en
refleksiv erindring snarere end en objektiv
gengivelse a f de oprindelige hændelser (s.
109). Han fortsætter imidlertid med at kon
statere, at denne erkendelse blot tjener til
en nuancering a f det billede, der er tegnet
i eftertiden, men han uddyber ikke, hvori
nuanceringen består. I artiklen bruges erin
dringsmaterialet nemlig udelukkende til ud
fra en faktuel vinkel at beskrive forholdene
i lejren. Det er naturligvis helt legalt så
længe m etodisk stringens er overholdt,
men udsagnet m inder om en vis apati i
forhold til, om erindringshistoriske erken
delser reelt kan og skal integreres i under
søgelsesprocessen. Hansens kildegrundlag
udgøres fx for en stor dels vedkommende
a f svar på en spørgeskemaundersøgelse
udsendt til de tidligere KZ-fanger. Her
havde det været naturligt at spørge sig,
hvorledes spørgeskemaundersøgelsen var
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med til at påvirke det erindrede. Et lignende
spørgsmål kunne stilles til Ann Feddersens
undersøgelse a f tyske kvinders oplevelse
af Auschwitz. Feddersen har et teoretisk
reflekteret udgangspunkt og tilkender den
individuelle personlighed såvel som forud
gående faktorer stor betydning for evnen til
at håndtere opholdet i lejren. Men hendes
brug af videointerviews ville blive mere
interessant, hvis også spørgsmålet om de
overlevendes erindringsstruktur indled
ningsvis var blevet berørt. Ikke m indst
ville det ud fra en kvindehistorisk synsvin
kel være interessant, om Feddersen havde
perspektiveret til den maskuline erindring.
En egentlig erindringshistorisk tilgang
findes hos Jesper Vesterbæk, der i sin ar
tikel beskæftiger sig med fangetidsskrifter
som erindringssteder. Vesterbæk undersø
ger, hvorledes tidsskriftmediet fungerede
som et såkaldt erindringssted dvs. et sted
hvor erindringen om KZ-opholdet ikke blot
blev holdt i live, men også blev formet af de
personer og grupper, der udtrykte sig igen
nem det. Studier har vist, at selv personlige
beretninger ofte vil følge en bestemt fortæl
lestruktur, der ganske vist kan udvides og
udfordres, men som beretteren hele tiden
vil forholde sig til. Vesterbæk fremhæver,
at de erindringsbilleder, der blev formidlet
gennem tidsskrifterne ændrede sig med
tiden, således at en gennemgående struktur
for beretningerne kan spores. At der findes
en fortælleram m e, som kan udvides og
udfordres, men som beretteren hele tiden
må forholde sig til, er også et tema hos
Karen Hvidtfeldt Madsen, der analyserer
KZ-lejrene i skønlitteraturen. Den litterære
tilgang skyder måske noget over målet
i forhold til en stor del af bogens inten
derede modtagere, men artiklen er en fin
påmindelse om lejrenes mytiske status og
de begrænsninger, der knytter sig til mu
lighederne for at formulere sig om dem.
Der er efterhånden udbredt enighed om,
at behovet for at skabe mening er en afgø
rende faktor i struktureringen a f og vide
reformidlingen af erindringer. Her ligger
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der et stort forskningsfelt, som er særlig
interessant pga. KZ-lejrenes plads i den
europæiske erindringskultur. Det havde
været forfriskende om artikelsamlingen
havde vovet noget mere i relation hertil.
En del a f artiklerne bygger imidlertid på
forfatternes specialeafhandlinger, hvoraf
flere er affødt af kursusaktiviteter ved Syd
dansk Universitet, og det har naturligt nok
været bestemmende for hvilke emner, der
tages op. At der i flere tilfælde er tale om
specialer betyder dog, at det har været
nødvendigt at korte en del i indholdet,

hvilket sine steder kan give en tendens
til metodisk-teoretisk indforståethed. Li
geledes er antallet a f citater skåret ned
til et minimum. Der er imidlertid megen
ny viden at hente i bogen, og det er altid
positivt, at der kan komme interessante og
tilgængelige undersøgelser ud af specia
leskrivningsprocessen. Der er ingen tvivl
om, at bogen opfylder sin intention om at
inspirere til nye undersøgelser og debat.
Lulu Anne Hansen

20. ÅRHUNDREDE I ØVRIGT
Rasmus Mariager (red.): Danskere i krig.
1936-48. (G yldendal, 2009). 228 s.,
199,95 kr.
Danskere i krig beretter om danskes frivil
lige indsats i periodens væsentligste krige
og konflikter. De frivillige var drevet af
opposition mod Danmarks udenrigs- og
sikkerhedspolitiske neutralitet og deraf
følgende manglende engagement i og re
aktion over for de pågældende konflikter.
Bogen indeholder seks bidrag af vidt for
skellig karakter og kvalitet, hvoraf de fem
beskriver dansk deltagelse i den spanske
borgerkrig, den finske vinterkrig, 2. ver
denskrig på hhv. tysk (Waffen-SS) og bri
tisk side, samt britisk militær 1945-1948.
Bogen afsluttes med et sammenfattende
afsnit, der gennemgår dansk neutralitets
politik og opsummerer forskellige forhold
vedrørende danske frivillige.
Konceptet har været at beskrive en en
kelt dansk frivilligs indsats i hver a f de
fem konflikter. Omstændigheder omkring
hvervning, udsendelse og selve konfliktens
karakter optager i varierende omfang store
dele af de enkelte bidrag. Det er ikke noget
skidt koncept, men man skal som læser
ikke forvente for megen krudtrøg. Slag
marken optræder kun perifert og i enkelte

af bidragene, men forfatterne har i øvrigt
valgt vidt forskellige tilgange til stoffet.
Kildematerialets karakter og omfang har
naturligvis været afgørende for, hvor stor
en rolle den enkelte spiller i bogen. Som
det fremgår af forordet, er det derfor heller
ikke nødvendigvis »gennemsnitssoldaten«,
der portrætteres. Danske frivilliges indsats
i de enkelte konflikter kendes i større eller
mindre omfang fra tidligere publikationer,
men de her beskrevne er nye og til dels
atypiske.
Derfor er der nyt at hente, også for be
læste på området.
Morten Heibergs bidrag om kommuni
sten Leo Karis deltagelse i den spanske
borgerkrig adskiller sig mest fra de øvrige.
Man får kun lidt at vide om Kari, men til
gengæ ld en glim rende gennem gang og
diskussion af den nyeste forskning i den
spanske borgerkrig. Det drejer sig hoved
sagelig om stormagternes rolle og ageren i
borgerkrigen, hvor den hidtidige forskning
især har overvurderet Sovjets indflydelse
på og interesse i republikanernes kamp.
Hvad angår Leo Kari, er det først og frem
mest hans skæbne efter den spanske bor
gerkrig, der redegøres for. Det er relevant
og i orden, men en dansker i krig er ikke
hovedsagen i Heibergs fremstilling.
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Jan Ahtola Nielsen og Mikkel Kirkebæk
skriver om løjtnant Hans Fengers indsats
i den finske vinterkrig. Her nærmer vi os
et portræt af en dansker i krig, og kilde
materialet tillader, at der gives biografiske
oplysninger om manden. Der redegøres
udmærket for omstændighederne omkring
hvervningen og for krigens årsager og for
løb. Der er desuden beskrivelser af Fengers
indsats i Finland. Han opnåede som en af
de få danske frivillige i vinterkrigen at
komme i kamp, og betalte for indsatsen
med sit liv.
Claus Bundgaard Christensen, Niels Bo
Poulsen og Peter Scharff Smith beskriver
Per Sørensens officerskarriere i Waffen-SS.
Sørensen var en flittig brevskriver og meget
eksplicit om sine politiske holdninger og
synspunkter. Det giver mulighed for at
tegne et interessant portræt a f manden.
Sørensens breve kombineres virkningsfuldt
med forfatternes fremstilling af forholdene
i den danske afdeling af Waffen-SS. Der
gives bl.a. en interessant fremstilling a f
m odsætningsforhold mellem de danske
frivillige og de tyske overordnede. Det
biografiske materiale udnyttes her på ek
sem plarisk vis til at kom plettere frem 
stillingen af forholdene i Waffen-SS. Det
gør bidraget om Per Sørensen til bogens
mest vellykkede m.h.p. at beskrive den
enkelte i den overordnede helhed, uden
at det biografisk-personlige fremstår som
nødvendigt halehæng.
Jakob Sørensens valg af Werner Michael
Iversen hører ikke til de forudsigeligste.
Iversen var i en periode leder a f det dan
ske rekrutteringskontor i London under 2.
verdenskrig og derfor stærkt medvirkende
til, at andre danskere kom i krig. Selv var
han også dansker i krig, men ikke i en
væbnet konflikt. Den krig, han udkæm 
pede, var en personlig krig om magt og
indflydelse i det danske miljø, og en af
modstanderne var Christmas Møller. Iver
sen tabte kampen og måtte forlade posten
som leder af rekrutteringskontoret, og hans
indsats med at rekruttere danske frivillige
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var ingen stor sejr. Et ikke overvældende
antal blev rekrutteret. Nogle blev optaget
i britisk militær og opnåede at blive indsat
i krigen. Andre blev placeret i en dansk
enhed i regimentet The Buffs, og de kom af
forskellige årsager aldrig i krig. Historien
om Iversen er derfor mestendels historien
om en fiasko, der til dels var betinget af de
britiske myndigheders beherskede interesse
for de danske frivillige. Jakob Sørensens
bidrag giver et godt indblik i magtkampe
og trakasserier i det danske miljø i London.
Det er en god historie, om end den sine
steder bliver en smule for indforstået.
Per Christensen, der var frivillig i den
britiske hær 1945-1948, er endnu en dan
sker, der ikke kom i krig. Han var udsta
tioneret i Singapore og Hongkong, hvor
han overvejende tilbragte tiden med vagt
tjeneste, julekomsammener og sightseeing.
Bidraget om Per Christensen er skrevet af
Jakob Knud Bro Lorenzen og Jakob Helth
Lønborg.
Forfatternes fremstilling a f omstændig
hederne ved regeringens hvervningsbeslut
ning tegner et forsimplet billede af hele af
færen. Der var ikke nævneværdig modstand
mod hvervningen, hedder det. Her over
ser forfatterne væsentlige kontekstuelle
forhold af indenrigs- og udenrigspolitisk
karakter. I befrielsessommerens stemning
a f begejstring for modstandsbevægelsens
synspunkter var de gamle politikere som
bekendt nødsaget til at nedsvælge ikke så
få kameler. En a f dem var hvervningen
til britisk militær, og den konsensus om
spørgsmålet, som Lorenzen og Lønborg på
står, var ikke til stede. Sammen med Rets
forbundet var regeringspartierne Venstre
og Det radikale Venstre i stærk opposition
til den statslige hvervning, der dels var i
strid mod straffeloven og dels et uheldigt
signal om ensidig vestlig tilknytning. Som
Ib Faurby fremhæver i sit afsluttende ind
læg, var den hægen om neutraliteten, der
tidligere havde gjort sig gældende, stadig
til stede hos de gamle politikere.
På samme måde ser forfatterne bort fra
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kontroversielle forhold ved selve udsta
tioneringen. I G ræ kenland deltog dan
ske frivillige i den græske regeringshærs
brutale nedkæmpning af kommunistiske
partisangrupper. Det var folk, der havde
deltaget i modstandskampen mod den tyske
besættelsesmagt i Grækenland. Som Land
og Folk skrev, kæmpede tidligere danske
modstandsfolk her mod tidligere allierede
i kampen mod Nazityskland.
I Palæstina, hvor 800-1000 danskere
var udstationeret, deltog flere danskere
i briternes brutale afvisning a f jødiske
bådflygtninge. De var bl.a. involveret i
den berygtede og skandaløse affære med
flygtningeskibet Exodus.
Grækenland og Palæstina var ikke en
del af det britiske imperium, hvor udsta
tioneringen ifølge den dansk-britiske aftale
skulle finde sted. Det gav anledning til
stærk kritik i danske dagblade og til bry
derier for den danske gesandt i London,
der rådede det danske udenrigsministerium
til at lægge låg på affæren for at undgå en
diplomatisk krise mellem de to lande.
Ib Faurbys sammenfattende artikel giver
bogen den nødvendige helstøbning. Hans
gennemgang af dansk neutralitetspolitik og
fremstilling af forskellige aspekter ved de
frivilliges hvervning og indsats er særdeles
kompetent og relevant. Hans analyse af
de frivilliges betydning, både hvad an
går deres indsats og deres betydning for
danskernes selvforståelse er en glimrende
afrunding af bogen.
Som det er fremgået, dækker titlen Dan
skere i krig ikke ganske bogens indhold,
men folk, der interesserer sig for det emne
kan sagtens få udbytte a f at læse den. Det
gælder imidlertid også for folk, der f.eks.
interesser sig for forskningen i den spanske
borgerkrig eller for forholdene i den danske
lejr i London under 2. verdenskrig. Der er
noget for enhver smag.
Mona Jensen
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J es F abricius M øller: H al Koch. En
Biografi. (Gads Forlag, 2009). 360 s.,
349 kr.
I dag er Hal Koch nok mest kendt for sin
lille bog »Hvad er Demokrati«, som blev
udgivet første gang i 1945, lige efter besæt
telsen, for siden at blive genudgivet adskil
lelige gange. Det er her fra, at hans tanker
om demokratiet som en livsform baseret
på samtale kendes og det er hovedsageligt
på grund af denne bog, at han i dag hyldes
som en af det danske demokratis fædre og
indgår i forskellige demokratikanoner. I
sin nye biografi om Hal Koch forsøger Jes
Fabricius M øller at nuancere denne ide
alopfattelse a f Hal Koch og hans bog ved
at placere dem begge i en større historisk
kontekst, både individuelt og kollektivt.
Ifølge Jes Fabricius M øller var der
således intet specielt dem okratisk over
Hal Kochs første ca. 30 år. Han blev godt
nok født ind i en politisk aktiv og socialt
engageret præstefamilie med tilknytning
til Indre M ission og med tiden også til
Socialdem okratiet. Men det var også
en familie, som var en del a f det bedre
borgerskab og havde forbindelser til den
socialkonservative del af den kulturelle
elite. Som følge a f disse forhold var det
naturligt at Hal Koch blev uddannet ved
tidens mest prestigefyldte institutioner:
først Metropol itanskolen og derefter Kø
benhavns Universitet. Og det var naturligt
at disse insitutioner producerede en elitær
og konservativ dannelsesaristokrat, som
kunne mene at den ideelle skole ikke ville
»se det som sit Formaal at demokratisere
Dannelsen, saa den blev Almeneje, men
tværtimod at danne de særligt egnede, at
forme det højere Menneske«.1
Det form idlende led i Hal Kochs be
vægelse fra aristokratisk til demokratisk
dannelsestæ nker blev besættelsen, som

1 s. 45, hvor »denne alvorlige aristokrat, den 30-årige
gymnasielærer Hal Koch« citeres.
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også udgør bogens strukturelle om drej
ningspunkt. De første fire kapitler beskriver
således tiden før besættelsen. Udover den
snævre familiemæssige baggrund gives der
her et billede af tidens religiøse bevægelser,
med særligt fokus på forholdet mellem
Indre M ission og Tidehverv (Hal Koch
tog afstand fra førstes fornægtelse af det
jordiske, og viste, særligt i sine unge dage,
interesse for sidstnævnte, uden dog nogen
sinde at blive medlem). Det var også før
besættelsen, at Hal Koch gjorde lynkarriere
i den akademiske verden, og blev profes
sor i kirkehistorie som 32-årig. I denne
forbindelse lykkes det Jes Fabricius Møller
at give en fin beskrivelse både af det akade
miske arbejdes indhold, og de universitære
magtstrukturer, som bragte Hal Koch frem
til den dramatiske professorkonkurrence,
som han vandt i 1936. Dermed bliver ellers
ret så esoteriske emner så som 30'ernes
kirkehistoriske diskussioner om middelal
deren og forskningsmæssige magtkampe
læselige for andre end en meget snæver
fagkreds. Der bliver også lige plads til at
omtale ægteskabet med Bodil Thastum
(senere Koch) i 1929, men ellers fylder
den snævert private ikke meget.
Som sagt ligger hovedvægten på Hal
Kochs aktiviteter i forbindelse med besæt
telsestiden. Kapitlerne 5-11, som beskæf
tiger sig med tiden fra Hal Kochs populære
Grundtvigforelæsninger i efteråret 1940, til
hans deltagelse i demokratidebatten lige ef
ter befrielsen i 1945, udgør således næsten
halvdelen af bogen. Grundtvigforelæsningernes budskab om national samling gjorde
Hal Koch kendt i en større offentlighed og
var medvirkende til at han blev formand
for Dansk Ungdomssamvirke samme år.
Dermed fik han en offentlig rolle, hvorfra
han kunne deltage i den offentlige debat.
Men det var også en tvetydig position, på
grænsen mellem at være officiel politiker
og kritisk intellektuel, som involverede
Hal Koch i personlige og passionerede
debatter og brevvekslinger med centrale
kulturpersonligheder, som Løgstrup og Kaj
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Munk, om besættelsestidens politiske og
moralske dilemmaer. Alt dette beskrives
spændede og detaljeret a f Jes Fabricius
Møller, som bl.a. fremhæver, at det nok
var under påvirkning af Løgstrup, at Hal
Koch drejede Dansk Ungdomssamvirke
væk fra en rent national dagsorden og hen
i en mere politisk retning med samling om
demokratiet som det overordnede formål.
I indledningen skriver Jes Fabricius Møl
ler meget ærligt at »en biografi ikke kan
skrives uden en grad af fascination eller
beundring for den biograferede«, og det
fremgår også tydeligt hvor denne beun
dring og fascination er størst: I forbindelse
med Hal Kochs kritik a f retsopgøret. I sin
lille bog »Jeg anklager Rigsdagen« fra
1947 kritiserede Hal Koch politikerne, og
særligt Vilhelm Buhl, for ikke at ville tage
ansvar for besættelsestidens politik, og i
stedet basere retsopgøret på m odstand
bevægelsens historiske myter om besæt
telsestiden. Jes fabricius Møller vurderer
denne bog som »langt skarpere, dristigere
og pointeret end Hvad er Demokrati?« og
betegner Hal Kochs kritik af »retsopgørets
hykleri« som »heroisk« og »en samvittig
hedens røst i en anløben tid«. På baggrund
af denne hyldest er det ikke så mærkeligt, at
Jes Fabricius Møller konkluderer at »tiden
gav ham ret«. For hvem er tiden, andet end
senere historikere, Jes Fabricius Møller
inkluderet?
Som læser kan man dog godt undre sig
over grundlaget for så stærke ord. Var sagen
virkelig så klar, som Hal Koch fremstil
lede den, og var der virkelig intet som
retsopgørets politikere kunne sige til deres
forsvar? Var det blot ‘hyklerne’ over for
‘heroen’? Da Jes Fabricius Møller desværre
ikke lader nogen af ’hyklerne’ komme til
orde, er det dét indtryk man som læser
sidder tilbage med. Den moralske fordøm
melse af retsopgørets politikere, som han
overtager fra Hal Koch, kommer dermed
i sin ensidighed til i nogen grad at minde
om den nylig afgåede statsministers for
dømmelse af de samme politikeres adfærd
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under besættelsen, og understreger hvor
problematisk den moralske brug a f histo
rien er, om end det vel også i sidste ende
er historiens egentlige formål.
En undersøgelse a f samtidens reaktion
på »Jeg anklager Rigsdagen« ville f.eks.
have vist at samtiden stort set var enige,
på tværs a f det politiske spektrum , om
nærmest at opfatte bogen som overflødig
på grund a f den revision af straffelovene,
som var blevet foretaget allerede i 1946.
Det er selvfølgelig muligt at denne enighed
blot skyldtes, at der var tale om »en anløben
tid«, men det er også muligt at sagen ikke
var helt så klar, som Hal Koch fremstil
lede den og at revisionen i det mindste
må ses om et formildende element. Man
kunne også spørge, om der ikke var en
snert a f åndsaristokraten tilbage, når Hal
Koch lagde hele ansvaret på politikerne,
og helt frikendte folket, som ikke kunne
forventes at gøre andet end at adlyde po
litikerne. Endelig forudsætter en moralsk
fordømmelse også at man kontrafaktisk
tager stilling til hvad konsekvenserne ville
have været, hvis f.eks. Socialdemokratiet
med Vilhelm Buhi havde fulgt Hal Kochs
forslag. Hvad ville de politiske konsekven
ser have været? Hvor mange stemmer ville
de have mistet?
Disse tanker er dog ikke tænkt som et
forsøg på at udslette grundsubstansen i
Jes Fabricius M øllers vurdering a f Hal
Kochs generelle indsats i forbindelse med
retsopgøret, men mere som en nuancering,
der gør opmærksom på at »Jeg anklager
Rigsdagen« nok var lidt for skarp, dristig
og pointeret i sin moralske fordømmelse
og at Jes Fabricius Møllers fascination og
beundring i dette tilfælde nok har været
lidt for stor.
Uanset om Hal Kochs indsats i forbin
delse med besættelsen var heroisk eller ej,
så havde den imidlertid sin pris. I hvert fald
fremstår tiden efter besættelsen i kapitel
12-16 som en lettere melankolsk udtoning
i forhold til besæ ttelsestidens klim aks.
Hal Koch var godt nok med til at oprette
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Krogerup Højskole og dermed nytænke
højskolebevægelsen, men det fungerede
ikke tilfredsstillende, og han blev også
deprimeret. Akademisk nåede han heller
ikke sin ungdoms højder. De administrative
forpligtelser tog overhånd, og selv om han
oprettede et nytænkende og progressivt
Institut for Dansk Kirkehistorie fik han
aldrig skrevet det store værk om forholdet
mellem kristendom og kejsermagt som han
drømte om, inden han døde i en relativt
ung alder i 1963.
Alt i alt må man sige at der er tale om
en solid og interessant biografi, som også
vil kunne appellere til den almene læser.
Sproget flyder let og gør det til en fornø
jelse at læse bogen. Man kunne måske
savne mere personligt stof, som kunne give
billedet af Hal Koch mere kød og blod, så
han ikke kun fremstår som en tænkende
aristokratisk ånd, men også som et følende
menneske. Det kan man dog næppe lægge
Jes Fabricius Møller til last, da de eventu
elle kilder hertil, ifølge ham selv, er blevet
destrueret. De velvalgte billeder afhjælper
desuden i nogen grad denne mangel, og er
med til at give et mere konkret indtryk af
den Hal Koch, hvis akademiske karriere og
offentlige engagement bogen portrætterer
så fint, om end den moralske fordømmelse
a f retsopgøret og den ledsagende heroise
ring a f Hal Koch altså nok kan virke lidt
unuanceret.
Martin Ejsing Christensen

N iels P eter Stilling: H vor storbyens
skygge strejfer landet - B irkerød fra
landsogn til storkommune. (Rudersdal
Museum, 2008), 348 s., 300 kr.
Overskud er det første ord, der ligger på
tungen efter håndtering og læsning a f mu
seumsleder Niels Peter Stillings værk om
den nu hedengangne Birkerød Kommune.
Birkerød indgår efter strukturreformen i
Rudersdal Kommune sammen med den
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tidligere Søllerød Kommune. Husker man
debatterne fra tiden op til reformens gen
nemførelse, oplevedes sammenlægningen
set fra Birkerød mest som en overtagelse,
og i det lys kan man se det foreliggende
værk som sejrherrens gravskrift over den
slagne kommune, idet forfatteren var leder
af museums- og arkivvæsenet i Søllerød og
nu er det for den sammenlagte kommune.
Hvis det er tilfældet, skal man nu læse
rigtig meget ind mellem linjerne. Snarere
er der tale om, at den sejrende kommune
med faderlig velvilje over for den mindre
og svagere gerne har villet dække denne
del a f den nye kommune med et historisk
arbejde af den kvalitet, som Søllerød har
været vant til i årtier. Med vanlig grundig
hed og kompetence har Niels Peter Stilling
skrevet en overmåde læseværdig bog (også
sproghåndteringen rummer overskud - om
end der lidt ofte optræder »bagklogskabens
klare lys«) om en nordsjællandsk kom
munes historie.
Bogen er i overskudsformat og -udstyr
med flot gengivne illustrationer. Lidt kor
rekturmangler tilgiver man gerne, om end
det eksempelvis generer på side 59, at der
er forsvundet nogle ord og på side 222, at
Søllerød er blevet til Solrød i tabellen.
Værket er overordnet disponeret i fire
tidsafsnit med et borgmesterportræt knyt
tet til hvert, og som indledning er sat et
kapitel, der giver læseren en oversigtslig
gennemgang af sognets historie siden land
boreformerne. Niels Peter Stilling anfører
i forordet, at man blot kan springe dette
kapitel over og starte med den moderne
historie.
Gør man det, snyder man sig selv for en
historisk gennemgang, som afspejler den
modne og meget skrivende historikers over
skud til med held og dygtighed at blande
detaljen med perspektiveringen. Kapitlet
demonstrerer, hvordan lokalhistorien både
kan illustrere og understøtte rigshistorien,
som en tidligere generation a f historikere
forventede, men nok så meget i sin egen
ret kan gøre historien - som det fælles
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v ilk å r-til en lokal forudsætning, der igen
bidrager til at gøre rigshistorien vedkom
mende og forståelig.
At få den syntetiserende og samtidig detaljemættede forhistorie til urbaniseringen
med er centralt for forståelsen af, at vi i
Birkerød står over for en udvikling, hvor
et relativt fattigt landbrugsområde over en
infrastrukturelt underbygget industri- og
institutionsfase ender med en landskabeligt
defineret placering på en plads lidt over
middel i Storkøbenhavns sociale geografi.
Ved sammenlægningen med Søllerød er
Birkerød endegyldigt løftet op i geografi
ens øverste ende, og det kunne man have
forestillet sig, alle ville være glade for.
Men sådan er det ikke altid, når den lokale
identitet skal medtænkes.
Det halve århundrede, efter at Birkerød
var vokset ud af tilstanden som landsogn
og stationsby og var blevet en kommune
med »Gentofte-status«, var samtidig var
en periode, hvor de borgerlige partier i
kommunen sad på borgmesterposten. Men
i modsætning til mange andre forstads
kommuner omkring København, blev den
partipolitiske dans om magten i Birkerød
ganske broget med tværgående konstitu
eringer og frækt politisk håndværk.
Det er i det politiske liv og spil, Niels
Peter Stilling finder en del af den særlige
Birkerød-kultur, som det er ét a f målene
for bogen at få sat ord på. Den identitets
dannende funktion i den lokalhistoriske
litteratur fungerer fint i spændet mellem
det almindelige og det særlige - hvor det
almindelige rammesætter den særlige lo
kale variant. Det lykkes vældig fint i dette
værk, hvor ikke mindst skildringerne af det
politiske liv er fyldt med detaljer, som eg
ner sig til sammenligning med tilsvarende
forløb i andre kommuner.
De storkøbenhavnske forstæders histo
rie er gennem de seneste årtier i stigende
grad blevet udforsket og beskrevet. Men
det er i store træk sket inden for ram 
m erne a f den eksisterende kom m unale
struktur, som også har struktureret regio-
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nens kulturhistoriske institutioner. Det er
altså i al væsentlighed sket i tiden efter
den store kommunalreform i 1970/74, der
efterlod det storkøbenhavnske bylandskab
næsten uforandret og upåvirket i forhold
til reformens grundlæggende ønske om at
skabe bæredygtige kommunale enheder
ud a f byerne og deres forstadsm æssige
oplande.
D et har betydet, at den helhedsbe
handling, som landets øvrige købstæder
i samme periode har kunnet give deres
oplandshistorie, ikke er sket i Storkøben
havn. N iels Peter Stillings bog antyder
glimtvis - hvor forhold i forstadskommu
ner i hver sin ende a f forstadslandskabet
sammenlignes - hvordan undersøgelser på
tværs af den storkøbenhavnske geografi vil
kunne nuancere det herskende billede af
en entydig social strukturering af byland
skabet, som har fæstnet sig gennem den
seneste generation.
Grundlæggende er Niels Peter Stillings
Birkerødbog modelleret over samme læst,
hvor den lokale tilgang er arbejdets raison
d’etre, og her er der rigeligt at hente. I bed
ste lokalhistoriske tradition er der plads til
stort og småt, til lokale myter og personal
historie og - altid befriende - til markering
af forfatterens personlige tilgang.
En tidstavle over centrale begivenheder i
Birkerød og fortegnelser over kommunale
valgresultater og politiske konstitueringer
i perioden - begge placeret bagerst i bogen
- giver den henholdsvis værdi som erin
dringshjælper for diskussioner i lokalsam
fundet og understreger dens funktion som
gravmæle over en ophørt kommune.
Ved siden af at være et must for enhver
»birkerod«, så eksemplificerer »Hvor stor
byens skygge strejfer landet« på bedste
vis, hvordan man fra det lokale museums
side kan kompensere for en kommunesam
menlægning.
Poul Sverrild
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Maj Dang T rong & Jørn L imann: Kampen
om energien. Danmarkshistoriens største
fusionsdrama. (Børsens Forlag 2009).
274 s., 299,95 kr.
Bogen er den første samlede fremstilling
a f fusionen mellem Dong og Elsam og er
et a f de få bidrag, der findes, der behand
ler elsektorens markante udvikling siden
1990’erne. Bogens undertitel »Danmarks
historiens største fusionsdrama« samt in
troduktionen lægger op til en genre, der
smager af kriminalroman. Forfatterne sam
menligner endda fusionsforhandlingerne
mellem det sjællandske, statsejede olie- og
gasselskab Dong og den jysk-fynske kraft
værkssam m enslutning Elsam med mid
delalderens borgerkrige. Således planter
forfatterne en forventning hos læseren om,
at der mere er tale om en underholdnings
roman end en solid kildekritisk historisk
analyse. Det er både bogens styrke og dens
svaghed.
Hovedformålet med bogen er at under
søge D ong-Elsam-fusionen, der udspil
lede sig i 2004. Striden bestod i, hvorvidt
den danske elforsyning skulle forblive på
danske hænder, eller om det svenske stats
selskab, Vattenfall, kunne erobre danske
markedsandele.
Bogen består af ti kapitler. I kapitlerne et
til seks behandler forfatterne baggrunden
for hele fusionsforløbet - først og frem
mest liberaliseringen af elsektoren. Inden
liberaliseringen fungerede den danske
elsektor under det såkaldte hvile-i-sigselv-princip, hvor selskabernes eventuelle
økonomiske overskud skulle tilbagebetales
til forbrugerne. Elselskaberne fungerede
som vertikale opbyggede monopoler, hvor
distributionsselskaberne ejede hele elek
tricitetsværdikæden fra produktion over
transmission til distribution. Der var altså
ingen konkurrence mellem selskaberne,
og forbrugerne havde ikke noget frit leve
randørvalg. EU’s liberaliseringsdirektiv for
el i 1996 og Elreformen i 1999 ophævede
dog ikke monopolerne, men medførte i
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højere grad adskillelse mellem monopol og
konkurrenceudsatte aktiviteter som handel
med el. Med liberaliseringen af elsektoren
opstod et nyt problem: råderetten over sel
skabernes bundne kapital, elnet, kraftvær
ker og bygninger, og råderetten over den
frie kapital: den opsparede kapital fra før
Elforsyningsloven af 1977. Løsningen på
denne såkaldte kapital-sag kom i år 2004,
hvor staten indgik en aftale med elsekto
ren om, at som modbetaling for at afgive
al væsentlig elinfrastruktur til staten, fik
elselskaberne fri rådighed over den bundne
egenkapital, hvilket gav selskaberne nye
økonomiske muligheder. Herefter begyndte
mange selskaber at sælge ud af især pro
duktionsaktiverne. Olie- og gasselskabet
Dong var en interesseret køber, idet her var
en mulighed for at købe sig ind i elsektoren.
Sådan opstod interessen for de jysk-fynske
kraftværker i Elsam.
I kapitlerne syv til ni behandler forfat
terne de egentlige fusionsforhandlinger,
som var præget a f en splittelse mellem
Elsam-selskaberne omkring lysten til at
fusionere med Dong. Undervejs opkøbte
Dong også aktier i Elsam, hvilket ud
løste en ja g t på alternative købere for
at sikre sig den højest m ulige pris for
aktierne. Det svenske statsejede selskab,
Vattenfall, meldte sig hurtigt på banen.
Det fik de danske politikere op a f sto
lene, idet de anså det som yderst vigtigt
at bevare dansk elforsyning på danske
hænder a f hensyn til både forsyningssik
kerhed og til klimaet. Splittelsen i Elsams
ejerkreds fik bestyrelsen til at forkaste
den opnåede fusionsaftale i januar 2005
- ifølge forfatterne pga. »et voksende
begær blandt Elsams ejere om at score så
mange penge som muligt - og det så hur
tigt som overhovedet muligt«. Vattenfall
udnyttede situationen og henvendte sig
til de skeptiske selskaber i ejerkredsen,
der tog imod Vattenfalls tilbud. Således
var svenskerne altså tæt på at overtage
kontrollen over den danske elsektor, hvis
ikke Dong havde opkøbt Sydvestenergis
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aktiepost i Elsam. H erefter fulgte flere
Elsam-selskaber med og valgte den »dan
ske løsning«. Hele forløbet endte senere
med, at Dong indgik en byttehandel med
V attenfall om at overtage svenskernes
aktieandel til gengæld for overtagelsen
a f en række kraftværker og vindmøller.
Derved opnåede Dong og staten at holde
Vattenfall uden for ejerkredsen a f Elsam.
Kapitel ti afrunder bogen ved at reflek
tere over elsektorens status i dag. Især bi
der forfatterne mærke i de mange penge,
som elselskaberne sidder inde med bl.a.
som en følge a f salget af Elsam-aktierne.
Sidenhen er selskaberne begyndt at inve
stere mange penge i bl.a. nedgravning af
fiberbredbånd, og forfatterne diskuterer
elsektorens berettigelse til at gå ind på
andre forretningsområder end de gængse
elektricitetsrelaterede. Endelig påpeger
forfatterne, at selskaberne i stedet burde
betale de penge tilbage til forbrugerne, da
det var igennem elpriserne under hvile-isig-selv-perioden, at kraftværkerne blev
bygget og udvidet.
Bogen fortæller om elsektorens seneste
udvikling i et ligefremt sprog, hvilket er
bogens styrke. Til gengæld er det ikke for
fatternes ærinde at sætte udviklingen ind i
en analytisk og teoretisk ramme, ligesom
bogens kildem ateriale m angler tyngde.
Især bygger forfatterne på interviews med
bogens to hovedpersoner, Dongs Anders
Eldrup og Elsams Peter Høstgaard-Jensen,
uden at inddrage ret meget andet kilde
materiale. Hvordan kan forfatterne f.eks.
konkludere, at de selskaber, der valgte at
sælge til Vattenfall, blot var ude på hurtigst
mulig profitmaksimering uden at tænke
på at bevare dansk elforsyning på danske
hænder, når forfatterne ikke har været i
disse selskabers arkiver? Børsnoteringen
a f Dong var allerede planlagt på dette
tidspunkt, og herefter ville dansk elforsy
ning sandsynligvis alligevel blivev solgt
til højstbydende (udlænding). Forfatterne
frem stiller investeringen i bredbånd - i
stedet for at nedsætte prisen på elektricitet
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- som et udtryk for selskabernes griskhed.
Faktisk har elselskaberne forbavsende lidt
at sige over elprisen, da statslige afgifter
udgør langt størstedelen af prisen. Dertil
kommer, at den høje værdifastsættelse af
Elsam-aktierne først skete i forbindelse
med salget af disse. Omkring årtusindeskif
tet var værdien a f aktierne markant lavere.
Derfor er det forkert at sige, at afkastet fra

Elsam-aktierne er forbrugernes penge, og
at de bør betales tilbage til forbrugerne.
Når dette er sagt, er bogen stadig en god
fortælling, der på læsevenlig vis fortæller
om elsektorens spændende og dramatiske
udvikling.
Ulla Grunddal Frederiksen

PEST
Lars Bisgaard & Leif Søndergaard (eds.):
Living with The Black Death. Proceeding
o f the 28th symposium organized by the
Centre for Medieval Studies, University
o f Southern Denmark, Odense. Univer
sity o f Southern Denmark Studies in
History and Social Sciences vol. 377.
(University Press of Southern Denmark,
2009). 233 s., 198 kr.
I 2004 blev der afholdt et symposium ved
Syddansk Universitet I Odense med hoved
emnet Den sorte Død, altså de middelalder
lige pestepidemier, der hærgede det meste
af Europa fra midten af 1300-tallet. Det er
et koncentrat af de præsentationer, der ved
dette symposium blev fremlagt, der nu med
fem års forsinkelse er blevet udgivet. Dertil
er der dog blevet tilføjet tre nye artikler,
nemlig Janken Myrdals om Den sorte Død i
Norden, Lise Gerda Knudsens om forløbet
af pestepidemien i Østdanmark i 1650’erne
og Leif Søndergaards om pestens afspejling
i folkelig mentalitet.
I almindelighed vil det nok være betæn
keligt at udgive fem år gamle afhandlinger,
men i dette tilfælde er der nu ikke sket den
store skade, idet de fleste af bidragyderne i
senere publikationer om samme emne har
opretholdt deres syn på pestens mysterier
uden de store ændringer, ligesom der des
værre ikke er sket de store fremskridt for
de naturvidenskabelige analyser a f fossilt
DNA på skeletter fra pestkirkegårde med

hensyn til at fastslå den bakteriologiske
årsag til døden.
Den internationale pestforsknings grand
old man, Samuel Cohn fra universitetet
i Glagow var hovedtaler på sym posiet,
men hans præsentation er ikke trykt. Han
henviser i stedet til sine talrige senere
publikationer om emnet, og heri* synes
han da heller ikke at have bevæget sig
synderlig væk fra de synspunkter, som
han fremlagde i 2002 i bogen The Black
Death Transformed.
Sagt meget forenklet, så handler den
principielle debat om pesten om, hvorvidt
Den sorte Død og pestepidemierne frem til
ca. 1720 var den samme sygdom som den
byldepest, der stadigvæk viser sig i Kazachstan, Indien, Østafrika og det vestlige USA.
Den nutidige byldepest skyldes utvivlsomt
bakterien Yersinia Pestis, der findes som en
sygdom hos rotter og andre gnavere, og
som via en vektor, hvilket hyppigst er en
loppe, kan spredes til mennesker. Karakte
ristisk for den nutidige sygdom er en meget
kort inkubationstid med symptomer især
i form a f inficerede lymfeknuder (bylder)
i lysken og armhulerne. Få dage efter at
bylderne har vist sig, dør m ennesket a f
blodforgiftning, når smitten når hjertet,
eller bliver rask igen.
1 Cohn, Samuel K., Jr.:»Epidemiology of the Black
Death and successive Waves of Plague« in Medical
History Supplement no. 27. 2008.
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Peter Christensen fra Københavns Uni
versitet har i en længere årrække undervist
og forsket i pestens historie. Han giver i
sin afhandling »Appearance and Disap
pearance o f the Plague: Still a Puzzle?«
en god oversigt over den hidtidige pest
forskning og dens resultater. Peter Chri
stensen slutter sig til C ohn’s synspunkt,
at Den sorte Død og epidemierne lige til
pesten i Marseille 1720 må have været en
anden sygdom end den, som den engelske
pestkommission analyserede så grundigt i
Indien i årene omkring år 1900.
Hans fundamentale argument er, at det
utvivlsomt lykkedes at begrænse pesten
ved karantæne og andre former for isola
tion af personer eller byer, og det må efter
Peter Christensens tolkning betyde, at det
var en sygdom, som smittede fra menneske
til menneske, hvilket pesten i Indien ikke
gjorde. Altså må det iflg. Peter Christensen
være en anden sygdom, end den, der har
Yersinia Pestis som patogen. Hertil kan vel
indvendes, at en form for isolation af syge
mennesker fra de raske også kan indebære,
at rotter og lopper udelukkes fra at bære
smitten videre.
Ole Georg Moseng fra Universitetet i
Oslo forsvarede i 2006 sin disputats: Den
flyktige pesten. Vilkårene for epidemier i
Norge i seinmiddelalderen og tidlig nytid.
Han bekender, at han tilhører »de orto
dokse«, der tror på pesten som værende
forårsaget a f Yersinia Pestis som en syg
dom hos rotter og spredt af lopper. Men
han pointerer i sin afhandling, at det er
uheldigt, at man bruger pesten i Indien
omkring 1900 som reference-ramme, og at
både vektorer og epidemiologiske adfærds
former for de historiske pestepidemier i
stedet skal sammenlignes med nutidige
(2004) observationer under mange for
skellige økologiske forhold. Ole Moseng
konkluderer, at Den sorte Død kan således
godt have været pest med Yersinia Pestis
som patogen men i øvrigt med helt andre
symptomer, vektorer og spredningsmønstre
end de påviste i Indien o. 1900.
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Den tyske historiker Manfred Vasold,
der har et omfattende forfatterskab bag
sig bl.a. om de store epidemier igennem
historien, har også for nyligt opsummeret
sine synspunkter i en afhandling i et tids
skrift.2 Han foretager en gennemgang af
den middelalderlige pest i Tyskland og un
derstreger, at pesten ramte meget selektivt,
således at f.eks. Bøhmen ikke blev ramt.
Janken Myrdal er professor ved Land
brugsuniversitetet i Uppsala og har en stor
produktion bag sig om middelalderens og
den nyere tids landbrugshistorie i Norden. I
sin artikel forsøger han at give en i princip
pet fuldstændig oversigt over de kilder, der
omtaler en pestepidemi i Norden i årene
1349-1350.
De fleste tekster er krøniker, der er noget
eller meget senere end begivenhederne, og
ofte er deres udsagn meget lakoniske som
»en tredjedel af alle mennesker døde af pe
sten«. Forfatteren giver straks afkald på at
diskutere pestens etologi, men koncentrerer
sig om at analysere de konkrete udsagn.
Der findes ikke mange, men det er dog
tydeligt, at samtlige svenske udsagn peger
på en epidemi i 1350, mens de danske og
norske nævner årene 1348 og 1349.
Janken Myrdal forsøger lige som mange
andre forskere at benytte forskellige former
for levn såsom testamenter, gavebreve og
gravsten til at lave en statistik over in
dikatorer for pest. Han erkender dog, at
opgaven er vanskelig: »Statistics based
on medieval sources tend to give different
results for different scholars, as reflection
over every single document is involved in
the counting.«
Ved kombination af disse skriftlige kilder
med benyttelse af indirekte indicier for pest
såsom størrelsen af de betalte Peterspenge
og det totale antal a f udstedte dokumenter
når forfatteren til den konklusion, at pesten
ramte Vestnorge I efteråret 1349, Syd- og
2 Vasold, Manfred: »Die ‘Pest’ in Europa« in: Ge
schichte in Wissenschaft und Unterricht vol. 2 pp.
96-107, 2008.
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Sønderjylland I sommeren 1350, Østdanmark inkl. Skåne i august-november 1350,
Gotland og Østsverige juli-november 1350.
Det er dog meget vanskeligt at give nogen
nærmere kvantificering a f befolkningsud
viklingen, hvilket Janken Myrdal da også
klogeligt afstår fra.
I Danmark er vidnesbyrdene om pest
1349/50 så få, at det længe var en generel
opfattelse, at denne epidemi slet ikke nå
ede til Danmark. Først med professor Erik
Ulsigs afhandling fra 19913blev det doku
menteret, at pesten også ramte Danmark.
Lars Bisgaard fra Syddansk Universitet
koncentrerer sig i sin afhandling om ud
viklingen i pestepidemier i Danmark fra
1360 til 1500. Lige som Janken Myrdal
analyserer han samtlige registrerede ga
vebreve og testamenter med henblik på at
fastslå hvilke år, der var særligt alvorlige
epidemier, idet grundtanken er, at når en
epidemi nærmer sig, skynder velhavende
folk sig at lave testamenter.
Det viser sig, at i de samme år, hvor der
blev udstedt særligt mange testamenter i
Danmark, var der også mange dødsfald i
de nabolande, hvor kildematerialet gør det
muligt at fastslå dette. Dette må betyde, at
metoden er velegnet til formålet, men det
kan ikke nægtes, at der er gode muligheder
for cirkelslutninger, idet Lars Bisgaard
især sammenligner med testamenterne fra
Lübeck.
Tallene er dog så små, at det er nemt at
overfortolke udsving i dem. Forfatteren har
senere uddybet sine synspunkter.4
Den engelske økonom iske historiker
Robert Braid diskuterer i sit indlæg det
paradoks, at efter Den sorte Død var det på
trods af befolkningsnedgangen langtfra alle
steder, at reallønnen steg. Han mener, at de
3

4

Erik Ulsig: »Pest og befolkningsnedgang i Dan
mark i det 14. Århundrede« i: Historisk Tidsskrift
1991, s. 21-43.
Lars Bisgaard: »Kirken og pesten i senmiddel
alderen« i: Personalhistorisk Tidsskrift 2008 s.
172-193.
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klassiske økonomiske forklaringsmodeller
åbenbart ikke er universelt gyldige.
Bogens omslag prydes af et fotografi af
kalkmaleriet fra Stubbekøbing kirke fra
slutningen af 1400-tallet, der viser Sankt
Roehus med pestbylden på låret og en en
gel, der skal bede for ham og alle pestramte
i Himlen. Professor Heinrich Dormaier fra
universitetet i Kiel beskriver i en spæn
dende artikel kirkens brug a f helgener i
kampen mod pesten. Sankt Sebastian var i
middelalderen den foretrukne pesthelgen,
hvis plads efterhånden blev overtaget af
Sankt Roehus.
D et er bem æ rkelsesvæ rdigt, at selve
Den sorte Død ikke synes at have givet
anledning til nogen ny helgenkult. Sankt
Roehus stammede fra Montpelier i Frank
rig, men synes først at være blevet dyrket
som beskytter mod pesten i Tyskland så
sent som 1480, således at kalkmaleriet i
Stubbekøbing kirke var helt moderne, da
det blev malet.
Heinrich Dormaier kan påvise, hvordan
St. Lorenz-kirken i Nürnberg blev et cen
trum for St. Roehus-dyrkelsen takket være
købmandsfamilien Imhoff, der omkring
år 1500 havde tætte handelsforbindelser
med Venezia. Til denne by var helgenens
jordiske rester blevet overført fra Lom
bardiet i 1485, og ovenpå graven blev 15
år senere opført den endnu eksisterende
kirke S. Rocco. I tilknytning hertil var et
meget stort og aktivt broderskab, og et af
de prominente medlemmer var købmanden
Franz Imhoff fra Nürnberg!
Kunst-og arkitekturhistorien kan såle
des fortælle meget om pestens virkninger.
Museumsinspektør Ebbe Nyborg fra Natio
nalmuseet viser i sin afhandling, hvordan
byggeriet på domkirken i Trondhjem og
St. Knuds kirke i Odense begge standsede
omkring 1350 for først at blive fortsat 100
år senere, og det samme synes at være
tilfældet med en del kirker på Gotland.
Det kan næppe være et tilfælde.
Derimod finder Ebbe Nyborg ingen rela
tioner mellem Den sorte Død og den mere
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makabre kirkekunst med understregning af
»Memento Mori«.
Leif Søndergaard fra Syddansk Univer
sitet har lavet en fin oversigt over hvordan
Den sorte Død afspejlede sig i generelle
folkelige holdning og mentaliteter, som
de viser sig i den samtidige litteratur. Den
dominerende opfattelse, der holdt sig til
op i 1700-tallet, var, at pesten var Guds
straf for menneskenes synder. De eneste
virkelige hjælpem idler var omvendelse,
bod, anger og bønner. Tidligt ser man dog
også eksempler på, at pesten var Guds straf
fordi specielle grupper havde syndet. Det
kunne være præsteskabets lastefulde liv
eller godsejernes udpining af fæstebøn
derne, men det kunne også være de rige
jøders udbytning a f de fattige borgere og
bønder. Det sidste havde man velprøvede
hjælpemidler mod.
En mere naturvidenskabelig forklaring,
der går tilbage til antikken, var, at pesten
skyldtes en bestemt konstellation a f pla
neterne, der igen bevirkede udspredelsen
a f en giftig, stinkende luftart: miasma,
som man kunne beskytte sig mod ved
at holde sig indenfor bag hermetisk luk
kede døre og vinduer. Sam tidig m ente
andre især arabiske lærde, at pesten var
en contagion: en sygdom som smittede
fra m enneske til menneske. Det eneste
effektive hjælpemiddel ud fra denne teori
var at adskille de syge fra de raske i form
af karantæne.
En a f de artikler i bogen, som ikke var
en del a f det oprindelige symposium, er
Lise Gerda Knudsens bidrag om pestepi
demien på Sjælland i 1650’erne. Det er et
koncentrat af hendes bog: Pesten grasserer!
udgivet af Landbohistorisk Selskab i 2005,
som igen er en om arbejdelse a f hendes
kandidatspeciale i historie ved K øben
havns Universitet. Man kan nok sige, at
dette bidrag falder noget udenfor de andre
kapitler i bogen, eftersom det slet ikke
handler om Den sorte Død, men på den
anden side giver den ikke-dansk kyndige
læsere mulighed for at orientere sig i den
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nyeste danske pestforskning, og det er da
en god gerning.
I modsætning til de foregående bidrag
kan Lise Knudsen basere sine resultater
på et godt kildemateriale, nemlig kirkebø
gerne, der blev indført ved lov i 1645. På
Sjælland er der bevaret en betydelig andel
af de ældste kirkebøger, og det er tilmed så
heldigt, at i en del tilfælde (Sørbymagle,
Karlslunde m.fl.) skrev kirkebogsføreren
tilmed dødsårsagen ved den begravedes
navn, så her er der mulighed for meget
detaljerede analyser. Forfatteren når til
det klare resultat, at pesten smittede fra
menneske til menneske, og hun bekender
sig til revisionisterne i selskab med Samuel
Cohn og hendes vejleder Peter Christensen
og mener, at det derfor ikke var byldepesten
forårsaget afYersinia Pestis men en anden
ubestemt sygdom.
Anmelderen skal misbruge sin rolle til
at fremføre, at byldepesten med Yersinia
Pestis faktisk stadigvæk smitter fra men
neske til menneske især med menneskelop
pen som vektor. Og lopper var der nok af
i de gamle huse.

Karl-Erik Frandsen
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MEJERIHISTORIE
Inge M arie Larsen: Da sm ør var guld.
Sibirisk sm ørproduktion og -eksport
1895-1905 (Aarhus Universitetsforlag,
2007). 418 s., 398 kr.
En af dansk historieskrivnings succesfor
tællinger handler om pionererne Th. R.
Segelcke og N.J. Fjord, der i samarbejde
med lokale landbrugsskoleforstandere som
Niels Pedersen banede vejen for det ratio
nelle og videnskabeligt baserede mejeri
brug i Danmark. Overalt i landet opstod
der i det 19. århundredes sidste årtier en
ny stand a f veluddannede mejerister, der
af Jeppe Aakjær (1898) blev identificeret
som landbosamfundets oplyste foregangs
mænd: »Nu anses Mejeriet alle vegne som
noget uundværligt; men det er de danske
Mejeristers Skyld, naar Sejren er bleven
saa let, og det er deres uvisnelige Ros, naar
vort Land paa Smørindustriens Omraade
indtager en Førsteplads«.1
Inge Marie Larsens afhandling2 føjer en
ny dimension til denne succesfortælling.
Den dokumenterer med stor grundighed,
at ganske mange a f Jeppe Aakjærs helte
valgte lykken i Rusland, hvor de blev
fødselshjælpere for en bemærkelsesvær
dig udvikling a f mejerivæsenet. Russisk
smørproduktion og -eksport voksede med
»en saa rivende Hurtighed, at man ikke
har set noget Sidestykke dertil«, bemær
kede M ælkeritidende i 1902. På denne tid
blev Rusland da også verdens næststørste
smøreksportør, kun overgået af Danmark.
Det gav anledning til en vis bekymring i
København, hvor Smørtidende allerede i
nogle år havde advaret om dette »vordende
1 Linda Klitmøller: Som en skorsten. Mejeribrugets
uddannelser i Danmark 1837-1972. Landbohisto
risk Selskab 2008, s. 9.
2 Den her anmeldte bog er en omarbejdning af ph.d.
afhandling, der i 2002 blev forsvaret ved Syddansk
Universitet i Odense.

Konkurrenceland paa Markedet for Meje
riprodukter«.
H istorien om Ruslands udnyttelse a f
dansk ekspertise begyndte efter alt at
døm m e i m idten a f 1870’erne, da en
delegation a f russere besøgte Segelcke
på L andbohøjskolen. De fandt besø
get så udbytterigt, at den russiske stat i
1875 belønnede den danske docent med
Stanislav-ordenen, og i 1880 blev han
inviteret til Rusland, hvor han fik en ære
fuld modtagelse. Den store indvandring
a f danske mejerister begyndte imidlertid
først i 1890’erne, da den russiske regering
for at forbedre smørkvaliteten ansatte en
række statsinstruktører i mejeribrug. En
særlig rolle fik den danske mejerist Carl
Frederik Rieffestahl, som i 1894 blev leder
a f statsinstruktørvæ senet i det nordlige
guvernem ent Vologda, der var centrum
for smørhandelen i den europæiske del
a f Rusland.
Tyngdepunktet i russisk smørproduktion
og -eksport blev de følgende år forskudt
mod øst, til det frugtbare sortjordsbælte i
det sydlige Vestsibirien. Det skyldtes an
læggelsen a f den transsibiriske jernbane,
der i årene 1891-95 forbandt Vestsibiriens
rigeste landbrugsområder med hinanden
og desuden skabte transportforbindelse til
europæisk Rusland og Vesteuropa. I løbet
a f de næste to årtier udviklede sibirisk
mejeribrug sig i et forbløffende tempo.
Udgangspunktet var stationsbyen Kurgan,
der som opland havde de tættest befolkede
landbrugsegne i guvernementet Tobolsk.
Antallet a f sibiriske mejerier voksede fra
51 til 726 i årene 1897-1903, hvilket ret
nøje svarede til væksten i antallet af danske
andelsm ejerier 1885-90. Men langt de
fleste sibiriske mejerier var i etablerings
fasen privatejede. M ejeribestyrerne var
ofte tysk-baltere eller danskere.
I begyndelsen kom kapitalen til mejerianlæggelserne for en stor del fra smør-
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eksportfirmaerne, der ikke var sene til at
oprette filialer i Kurgan. Allerede i 1898
var her ni eksportfirmaer - heraf fem rus
siske, to danske og to tyske. A f de danske
firmaer var E.F. Esmann først på pletten;
dets filialbestyrer blev Carsten Korch, der
havde været statsinstruktør i Vologda (og
var fætter til den i hjemlandet så populære
forfatter Morten Korch). I 1898 fulgte så
firmaet Carl Holbek, hvis filial blev besty
ret af Thomas Segelcke (en nevø til den be
rømte Th. R. Segelcke). I årene 1897-1901
skete der en firedobling a f den russiske
smøreksport - og en seksogtyvedobling af
den sibiriske, der kom til at udgøre to tred
jedele af den samlede udførsel fra Rusland.
De udenlandske smørfirmaer var betydeligt
mere kapitalstærke end de nationale og
kom derfor til at dominere eksporten.
Det sibiriske smør var af svingende kva
litet, men svarede alligevel ganske nøje til
efterspørgselsmønstrene i de vesteuropæi
ske handelscentre. Sekundasorterne egnede
sig på grund a f den fedtede konsistens
fortrinligt til anvendelse i bageriindustrien,
f.eks. de engelske biscuitfabrikker, mens
prim avaren blev eftertragtet som gour
metsmør på grund a f sin unikke aroma.
Indtil 1901 gik størstedelen af eksporten
til Danmark, hvorfra en væsentlig del re
eksporteredes til det forslugne engelske
marked. De danske mellemhandlere blev
forståeligt nok en torn i øjet både på en
gelske smøropkøbere og på lokalpolitiske
kræfter i Sibirien.
En a f hovedmodstanderne var ildsjæ
len A.N. Balaksjin, der ville bekæmpe de
udenlandske eksportører ved at organisere
en selvbevidst sibirisk andelsbevægelse
efter dansk mønster. Den russiske regering
støttede disse bestræbelser såvel som øn
sket om at eksportere direkte til England,
udenom København. I årene efter 1902
mangedobledes antallet a f antallet a f an
delsmejerier i Vestsibirien på bekostning
af privatmejerierne, og i 1907 fik andels
bevægelsen sin egen eksportorganisation,
der havde forbillede i Danske Landmænds
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Smøreksportforening. Denne udvikling
satte de danske firmaer under pres. Tak
ket være gode forbindelser til det russiske
landbrugsm inisterium lykkedes det dog
E.F. Esmann at bevare sine mejerier og at
holde skansen på eksportfronten. I 1904
blev firmaets sibiriske filial sluttet sammen
med Carl Holbeks til Det Sibiriske Kom
pagni, der havde H.R Hjerl Hansen som
adm inistrerende direktør. Det nye firma
indgik faste aftaler med bestemte aftagere
og sendte det meste a f sit smør direkte til
England. Da verdenskrigen nærmede sig,
var ca. 40 procent a f den sibiriske smør
eksport stadig på danske hænder.
Når den danske hovedstad mistede be
tydning som transithandelsby, hænger det
m uligvis sammen med de vedholdende
beskyldninger i udenlandsk presse om,
at danske købmænd forklædte det frem
mede smør, de reeksporterede til England
via København. Både i den russiske og
den engelske presse verserede der rygter
om, at danskerne opkøbte sibirisk smør
af tvivlsom kvalitet for derefter at sælge
det som »Best Danish produce«. Disse
forklædningsanklager har ikke tidligere
været genstand for nærmere undersøgelse
i dansk historisk forskning, selv om de
i datiden satte sindene i kog. Dagbladet
Politikens Moskva-korrespondent hævdede
harmdirrende, at russerne hellere skulle
være taknemmelige for »den Opdragelse,
vore Mejerister beredvilligt har givet dem«.
Da dansk smørs renommé i udlandet var
i fare, blev sagen taget op i Folketinget,
og den resulterede i indførelsen a f lur
m ærket. D erefter stilnede kritikken af,
selv om Balaksjin og konsorter fortsatte
deres m istænkeliggørelse a f de danske
smørkøbmænd.
Bogens handling foregår ikke blot for
skellige steder i Rusland (særlig Kurgan
og omegn), men også i K øbenhavn og
London. Forfatterens ambition har været
at give den første samlede videnskabelige
fremstilling a f den sibiriske smørbranche
i perioden 1895-1905, dvs. i opstarts- og
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konsolideringsfaserne, og det er øjensynlig
begrundelsen for, at detaljeringsgraden er
så høj. Fremstillingen bevæger sig gen
nemgående temmelig tæt på kilderne; men
krydshenvisningerne, navneregisteret og de
perspektiverende delkonklusioner vil nok
gøre det muligt for den opmærksomme
læser at bevare overblikket. I øvrigt kan det
anbefales at fortabe sig i de mange interes
sante citater. Her finder man eksempelvis
danske mejerifolks skarpe iagttagelser af
russisk mentalitet og handelsskik eller rej
sende russeres vurderinger af den danske
gårdmandsstands kulturelle stade. Bogen
indeholder adskilligt af interesse - også for
den læser, som ikke selv spiser smør, eller
som har svært ved at fordøje tørre stati
stiske tabeller i større doser. En kavalkade
af velvalgte illustrationer medvirker til at
gøre bogen appetitlig.
Da der kun findes få og små fremstil
linger, der på forskellig vis kaster strejflys
over emnet, er det ikke for meget sagt,
at bogen repræsenterer et pionerarbejde.
Forfatteren, der er slavist og forsknings
bibliotekar ved Statsbiblioteket i Århus,
har foretaget om fattende arkivstudier i
såvel Rusland (de centrale statsarkiver
i Sankt Petersborg og M oskva samt de
lokalhistoriske arkiver i Kurgan) som i
D anm ark (Rigsarkivet, Erhvervsarkivet
og H.P. Hjerl Hansens forretningsarkiv).
Desuden har hun gennem gået datidens
danske, russiske og engelske publicistik,
ikke mindst mælkerivæsenets fagblade.
Bogen er udkommet i serien Beringiana,
der tæller monografier om dansk-russiske
forbindelser til forskellige tider. Her er
den velanbragt. Den er dels et interessant
stykke dansk erhvervs- og personalhistorie,
dels et vægtigt bidrag til Ruslands økono
miske historie. Forfatteren konkluderer
overbevisende, at de danske mejerieksper
ters tilstedeværelse var en vigtig forudsæt
ning for den hurtige vækst i den sibiriske
smørbranches produktion og eksport. De
stod for en stor del af eksporten og finansie
rede i høj grad mejerisektorens oprettelse
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og ekspansion, ligesom de sørgede for
importen a f tidssvarende teknologi. Man
kan tilføje, at disse danskere fortjener en
plads i historien blandt de udlændinge,
som på forskellig vis bidrog til Ruslands
økonom iske vækst i årtierne før første
verdenskrig. For eksempel den britiske
»jernfinder« John Hughes, som opdagede
stenkulsforekomsterne i Donetsk-bassinet
og dermed skabte en a f forudsætningerne
for industrialiseringsbølgen efter midten
a f 1880’erne - eller brødrene Nobel, som
med deres Naftakompagni i Baku gjorde
Rusland til en af verdens førende produ
center og eksportører af olie. Hovedæren
tilfalder dog den russiske stat, der gik foran
i udviklingen og indså det fornuftige i at
give entreprenante udlændinge vide udfol
delsesmuligheder.
Hans Bagger

L inda K litmøller: Som en skorsten. M e
je rib ru g e ts uddannelser i D anm ark
7 -/9 7 2 . (Landbohistorisk Selskab
I Museet på Sønderskov, 2008). 268 s.,
224 kr.
Den lidt kryptiske titel dækker, at mejerister
som en skorsten skulle rage op i forhold
til andre erhvervsgrupper. Det ønskede
forstander Niels Pedersen på landets første
teoretiske skole for mejerister i 1887. Eller
som Jeppe Aakjær skrev om mejeristerne
et lille tiår senere: "I de sidste 10-20 år
har der uformærket dannet sig en ny og
interessant type i vort samfund, nemlig den
danske mejerist. Han er udgået fra Bonde
standen, men er særdeles let at kjende fra
bonden i almindelighed. Han udmærker
sig frem for denne ved større belevenhed
og en betydligere intelligens."
De nye m ekaniserede m ejerier havde
behov for uddannede mejerister, og det er
disse mejerier og oplæring a f arbejdskraft
til deres drift, som nærværende bog handler
om. Mejerierne havde en naturlig forbin-
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delse til landbruget, som det sidste vigtige
led i værdikæden, og den teoretiske uddan
nelse tog da også afsæt i landbrugsskoler.
Allerede i 1870’erne fandtes kurser i me
jeridrift på høj- og landbrugsskoler mens
mejeridrift endnu foregik rundt om på går
dene. I disse første år var undervisningen
vendt mod piger, idet gårdmandskonerne
var ansvarlige for mejeridriften på gården.
Da de mekaniserede fælles- og andelsme
jerier blev etableret, overgik mejeridrift
til at være et mandefag. I 1887 startede
den nævnte uddannelse med udspring fra
Ladelundgård Landbrugsskole ved Brørup,
og to år senere på Dalum Landbrugs- og
Mælkeriskole ved Odense.
Det var disse to skoler m ejeriuddan
nelsen fortrinsvis udgik fra. Den blev ef
terhånden standardiseret efter bidrag fra
mejeristernes forening, selvom man ikke
ønskede en egentlig statsstyret lærlinge
uddannelse, som den fandtes i de fleste
traditionelle håndvæ rksfag; erhvervet
foretrak en frivillig ordning. I årene efter
1910 kom uddannelsen for alvor i system
med et 8 måneders skoleforløb. Skoleplan
og afgangsprøve blev ensrettet på de to
mælkeriskoler, men de vedblev at være frie
skoler under Højskoleloven med en fri og
ikke kompetencegivende uddannelse, men
som i praksis var en forudsætning for, at
man kunne blive mejeribestyrer. Først i
1962 blev de 8 måneders kursus erstattet
af et kursus for mejeriteknikere.
Selve lærlingeforløbet gik tilsvarende
fra en frivillig ordning til en tvunget. Mens
man i 1912 var blevet enig om, at uddannel
sen var frivillig, begyndte den alligevel at
være vigtig for mejerister, som ønskede en
god stilling. Læretiden blev snart udvidet
til fire år, hvor lærlingen skulle fremstille
såvel smør som ost samt lære at fyre og
passe maskiner. I forbindelse med lønfor
handlinger i 1918 blev arbejdsgivere og
m ejerister enige om at uddannelsen nu
skulle være obligatorisk.
I store træk fortsatte uddannelsen uæn
dret i mange årtier. Først i 1960’erne havde
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organisatoriske og tekniske forandringer på
mejerierne været så omfattende, at ordnin
gen helt måtte omdannes. De mange små
mejerier med en rimelig simpel teknologi
var ved at blive afløst af store industria
liserede specialvirksomheder. Ladelund
Mejeriskole blev lukket i 1972, mens Da
lum Mejeriskole blev skilt fra Dalum Land
brugsskole og fik egen forstander. Her blev
mejeribruget siden 1979 et lærefag under
Lærlingeloven som en teknisk skole under
Direktoratet for Erhvervsuddannelserne.
Linda Klitmøller har med sin afhandling
skrevet en klassiker i dansk landbrugshisto
rie. Vægten ligger på de tidlige år, hvor den
tekniske udvikling skete ved en indsats af
private ildsjæle med teknisk indsigt, som
agiterede for den ny teknik og som selv var
med til at oprette mejerier på stribe. Den
teknologiske viden blev udviklet efter en
praktisk medvirken fra Landbohøjskolen,
som oprettede forsøgsstationer rundt om i
landet. Alene denne beskrivelse af mejeri
erhvervets udvikling er bogen værd.
Vi må håbe, at forfatteren får lejlighed
til at følge sit meget flittige arbejde op
med en sammenligning med udviklingen
i udlandet. Et interessant spørgsmål kunne
være: Hvordan blev en moderne uddan
nelse bygget op i lande, hvor højskole
bevægelsen ikke var bærende. Svaret vil
sam tidig kunne kaste lys over, om og i
hvilken udstrækning, den danske udvikling
var enestående eller om den blot fulgte det
samme spor.
Jørgen Burchardt
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ERHVERVSHISTORIE
Søren Ellemose: Århundredets stjerne.
A.P. Møller-Mærsk Gruppen 1904-2004.
H andelshøjskolens Forlag, 2004. 435
s., 525 kr.
I 2004 kunne A.P. M øller-M æ rsk A/S
fejre hundredårsjubilæum, og i den for
bindelse blev der udsendt en række bøger,
blandt dem Søren Ellemoses Århundredets
stjerne. Bogen bygger på et tidligere værk
fra 1996 a f samme forfatter, men er gen
nemarbejdet og ajourført.
Søren Ellemose deler bogen op i tre kro
nologiske afsnit, 1904-1965, 1965-1993
og 1993-2004. Inddelingen følger selska
bets ledelse. 1904-1965 var A.P. Møller le
der, 1965-1993 var det Mærsk Mc-Kinney
M øller og fra 1993 (-2007) var det Jess
Søderberg. Søren Ellemose karakteriserer
de tre perioder på den måde, at A.P. Møl
ler gjorde rederiet nationalt, Mærsk McKinney Møller gjorde det internationalt og
Jess Søderberg gjorde det globalt.
Opdelingen i de tre perioder kan være
rimelig nok, selvom hverken begrundelse
eller karakteristik uden videre holder stik.
Med hensyn til ledelse er det ganske vist
rigtigt, at Jess Søderberg varetog den dag
lige ledelse efter 30. juni 1993, men Mærsk
Mc-Kinney Møller fortsatte som bestyrel
sesformand frem til december 2003, da han
blev afløst a f Michael Pram Rasmussen,
og hverken i 1993 eller i 2003 betød æn
dringerne, at Mærsk Mc-Kinney Møller
afstod fra at øve indflydelse på selskabets
ledelse. Det er heller ikke korrekt at sige,
at A.P. Møller gjorde selskabet nationalt.
Fra starten var D/S Svendborg, som var
navnet på det aktieselskab, der blev stiftet
i 1904, internationalt. Rederiets første skib
blev købt i Storbritannien og dets første
rejse var med kul til Rusland. I de første ti
år koncentrerede selskabet sig om sejlads
i europæiske farvande, men derefter kom
oversøiske destinationer til. I 1919 etab

lerede A.P. Møller selskabet ISMOLCO
i USA i samarbejde med sin fætter Hans
Isbrandtsen, og de etablerede i løbet a f
mellemkrigstiden linjefart fra såvel USA's
øst- som vestkyst til fjernosten. Det inde
bar altså sejlads både på Atlanterhavet og
Stillehavet. I 1930 erhvervede A.P. Møller
en plantage i Østafrika. Det virker derfor
misvisende at sige, at A.P. Møller skabte et
nationalt rederi. Inden for rederiets første
30 år lykkedes det A.P. Møller at give sel
skabet eller rettere selskaberne, for der var
kommet flere til, en global tilstedeværelse
og et globalt virkefelt, og den position er
siden blevet udbygget både i Mærsk McKinney M øllers og Jess Søderbergs tid
som daglig leder.
De tre kronologiske hovedafsnit har faet
en ensartet opbygning med seks gennem
gående underafsnit. Der bringes først en
kort karakteristik a f den behandlede pe
riode og den leder, der styrede selskabet.
Derefter omtales de fire forretningsom 
råder, skibsfart, olie og gas, industri og
detailhandel og afslutningsvis et afsnit
om ledelse og selskabsstruktur. Afsnittet
om forretningsom rådet industri har dog
i perioden 1993-2004 fået overskriften
»Industri, luftfart og IT«. Denne tilføjelse
har for den sags skyld lige så stor gyldighed
for perioden 1965-1993, og der findes da
også en redegørelse for både Maersk Air
og Maersk Data i afsnittet om industrien i
denne periode, men i øvrigt er opdelingen
god, og den hjælper læseren til at skabe
sig et overblik.
I de 61 år, hvor A.P Møller stod i spid
sen for rederiet, voksede det fra at være
et rederi med ét beskedent dampskib til
at blive Danm arks suverænt største re
deri. Det skyldtes i høj grad A.P. Møllers
personlige egenskaber, hans evne til at
træffe langsigtede beslutninger, og hans
vilje til at få dem ført ud i livet. Perioden
omfattede to verdenskrige og de vanskelige
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konjunkturer i mellemkrigstiden, og når
selskabet trods alle ydre vanskeligheder
opnåede så markant en vækst, lå der na
turligvis en lang række faktorer bag. Her
skal peges på fire, som i hvert fald bidrog
til virksom hedens frem gang. U nder 1.
Verdenskrig førte A.P. Møller en forsig
tig udbyttepolitik, og de ekstraordinært
gode fragtindtægter blev brugt til at kon
solidere selskaberne frem for at forgylde
aktionærerne. Derved adskilte rederiet sig
positivt fra de fleste andre danske rederier,
og det gav det et bedre udgangspunkt ved
indgangen til mellemkrigstiden. Dernæst
bidrog det positivt både i 1930’erne og i
1950’erne, at rederiet sikrede sig nogle
gunstige langtidskontrakter i forbindelse
med opbygningen a f en tankskibsflåde.
Rederiet undgik derved de vanskelighe
der, som andre rederier løb ind i. Endelig
bidrog det også til at hjælpe virksomhe
den gennem tidens vanskeligheder, at A.P.
Møller optog sin søn Mærsk Mc-Kinney
Møller som parthaver i virksomheden i
maj 1940, umiddelbart inden Mærsk McKinney Møller rejste til USA, hvorfra han
frem til 1947 kunne varetage og udbygge
selskabets interesser. Særlig vigtigt blev
det, at Mærsk Mc-Kinney Møller kunne
bringe selskabet ud af dets afhængighed
af A.P. Møllers fætter Hans Isbrandtsen,
som havde faet fuldmagt til at handle på
A.P. Møllers vegne, da Danmark blev besat.
De fire eksempler er led i en lang kæde af
vellykkede dispositioner og kan stå som
eksempler på efterlevelsen af den maksime,
som A.P. Møller vel især er blevet kendt
for i eftertiden, nemlig at undgå tab ved
at udvise rettidig omhu.
Ikke alle dispositioner gav det ønskede
resultat. A.P Møller løb ind i langvarige
vanskeligheder i 1950’erne i forsøget på
at gå ind i den kemiske industri gennem
etablering a f et pyrolyseværk, og diesel
motor- og traktorfabrikken Bukh gav ind
imellem utilfredsstillende resultater. Men i
sine sidste år traf A.P. Møller to beslutnin
ger, som fik stor betydning for selskabets
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videre udvikling, nemlig overtagelsen af
eneretten til olieefterforskning på dansk
territorium i 1962 og investeringen i etab
lering af Dansk Supermarked i samarbejde
med Herman Salling. De viste sig begge
sidenhen at være meget kloge beslutninger.
Fra A.P. Møllers død i juni 1965 stod
Mærsk Mc-Kinney M øller som leder af
selskabet og videreførte det i A.P. Møllers
ånd. Det har gennemsyret hele virksomhe
den i de store linjer og i detaljerne. Endnu
43 år efter stifterens død bruges signaturen
‘A.P. Møller’ som forpligtende underskrift
på selskabets vegne. Blandt de vigtigste
beslutninger, som er blevet truffet af Mærsk
M c-K inney Møller, hører beslutningen
i begyndelsen a f 1970’erne om at satse
målrettet på containerfragt. Når man ved,
hvordan det er gået, kan det synes indly
sende, men i situationen var det langtfra
nogen selvfølgelig beslutning, og den blev
truffet stik imod anbefalingerne fra et ud
valg, som virksomheden havde nedsat til at
udrede vilkårene for containerisering. Den
blev også gennemført med en konsekvens
og et perspektiv, der blev afgørende for det
gunstige resultat. Betydningen a f dette
bliver lysende klar, når man sammenligner
med udviklingen i Ø.K., der var pioner i
Danmark med hensyn til containertrafik,
men som greb sagen helt anderledes an og
endte med at måtte sælge sin containerflåde
til A.P. Møller i foråret 1993.
De største vanskeligheder i perioden
1965-1993 har virksomheden formentlig
haft med olieudvindingen i Nordsøen. Ikke
så meget tekniske som politiske, fordi po
litikerne flere gange forlangte og gennem
førte ændringer i koncessionsbetingelserne.
De var også helt usædvanligt gunstige for
selskabet, da den første koncessionsaftale
blev underskrevet i 1962, og skønt det har
været under stadig protest, at virksomhe
den er gået med til, at betingelserne er
blevet ændret, er der vel dækning for at
sige, at selv på de ændrede vilkår har det
været en god forretning. Indtægterne fra
Nordsøen har været et fundament under
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virksom hedens indtjening og gjort den
mindre afhængig a f skibsfartens op- og
nedture.
S kibsfarten er kerneaktiviteten, og
ud over det allerede nævnte skyldes de
gode resultater også en meget fin timing
a f køb og salg a f skibe. Gennemgående
har A.P. M øller benyttet sig a f moderne
skibe og haft en flåde med en forholdsvis
lav gennemsnitsalder. Denne strategi er
blevet hjulpet a f besiddelsen a f Odense
Stålskibsværft. Det blev oprettet i 1918
a f A.P. Møller og blev fra 1959 udflyttet
fra O dense til Lindø. V ærftet er blevet
udvidet flere gange, så det kan påtage sig
bygning a f endog meget store skibe, og det
er løbende blevet moderniseret. Den tætte
forbindelse mellem rederi og værft gjorde
det muligt for A.P. Møller at erhverve me
get avancerede skibe, som gav rederiet et
teknologisk forspring på et par år. Lindø
havde ikke mange ordrer uden for A.P.
Møller, men kunne altså også nogenlunde
klare sig på det grundlag. Værftsindustrien
kom i vanskeligheder på grund a f udbredt
offentlig støtte til virksomhederne og på
grund a f konkurrence fra lavtlønslande.
Det overlevede de øvrige danske værfter
ikke, og Lindø er i dag det eneste større
tilbageværende værft i Danmark.
Mærsk Mc-Kinney Møller fortsatte det
opkøb og etablering a f industrivirksom
heder, som A.P. Møller havde påbegyndt.
Det var til stadighed biaktiviteter i forhold
til skibsfarten, men det fik et lidt større
omfang i løbet a f 1970’erne og var led
i disse års generelle diversificeringsten
dens. Pyrolyseværket og en plasticfabrik,
Danbritkem blev slået sammen i 1973 i et
forsøg på at bedre indtjeningen, men det
endte med en afvikling af virksomhederne
inden for denne branche i 1980.1 stedet var
to plasticvarefabrikker blevet opkøbt, Rosti
i 1971 og Pharma Plast samt nogle mindre.
Inden for metalindustrien var A.P. Møller
m edejer a f Stål valseværket, som måtte
have hjælp fra staten i årene 1975-1978,
men derefter fik nogle økonomisk gode år
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i 1980’eme. Desuden havde A.P. Mølleren
støre aktiepost i Dansk Industri Syndikat,
en fortsættelse a f Rekylriffelsyndikatet,
som senere fortsatte under navnet DISA.
D et blev om struktureret i 1973 og delt
op i fire divisioner, men klarede sig ikke
særlig godt i 1970’erne. Det havde i 1971
overtaget den tidligere traktorfabrik Bukh,
som ligeledes var ejet a f A.P. Møller, og
som havde sin storhedstid i slutningen af
1950’erne, men som fra 1962 havde givet
underskud. Til metalindustrien hørte også
den containerfabrik, som virksomheden
anlagde i Tinglev i Sønderjylland i 1990.
Til industriområdet hørte også Roulunds
fabrikker, som var blevet overtaget i 1960,
og som bl.a. fremstillede bremsebelægninger. Gennemgående voksede A.P. Møllers
industrivirksomheder i perioden, men som
helhed var deres indtjening ikke tilfreds
stillende.
Til diversifikationen hørte også etab
leringen af Maersk Air og Maersk Data,
begge oprettet i 1970. Maersk Air kom med
i Danairsamarbejdet med SAS fra starten
og udviklede fra midt i 1980’erne nogle
europæiske flyveruter med udgangspunkt
i Billund Lufthavn til stor glæde for denne.
De aktiviteter uden for skibsfarten, der
klarede sig bedst, var olieudvindingen
og detailhandelen. På det sidste punkt
havde A.P. M øller overladt ledelsen helt
til Herman Salling, og selvom A.P. Møller
fra begyndelsen a f 1980’erne havde haft
aktiem ajoriteten i Dansk Supermarked,
blandede rederiet sig ikke i driften. Dansk
Supermarked blev en eksempelløs succes
i dansk dagligvarehandel og oprettede nye
butikstyper, som dannede skole såsom føtex og Bilka, og etablerede sig hurtigt inden
for det nye område discount, hvor Nettokæden blev en hastigt voksende succes,
ikke kun i Danmark, men også i Tyskland
og - efter nogle ikke helt små indkørings
vanskeligheder - også i Storbritannien.
Den 30. juni fratrådte Mærsk Mc-Kinney
Møller stillingen som daglig leder a f A.P.
Møller. Det betød som allerede nævnt ikke,
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at Mærsk Mc-Kinney Møller opgav ledel
sen a f virksomheden. Han fortsatte som
bestyrelsesformand i yderligere ti år. Ny
daglig leder blev Jess Søderberg. Forud for
hans udnævnelse var gået et udskilnings
løb, formentlig en direkte magtkamp. I
hvert fald forlod en række kronprinser virk
somheden i årene 1989-1991. Det gjaldt de
to svigersønner Leif Arnesen og Michael
Olufsen og det gjaldt skibsreder Karsten
Borch. Nu blev det Jess Søderberg og i hans
tid som leder voksede containeraktiviteten
markant. Allerede før han tiltrådte, havde
A.P. Møller lagt sig fast på en målsætning
om at etablere en i bogstavelig forstand
verdensom spæ ndende transportservice
fra dør til dør. Det indebar at selskabet
genoprettede linjefart mellem Europa og
Amerika, hvor det på kort tid gennem en
priskrig tilkæmpede sig en ikke ubetyde
lig markedsandel, og det skete gennem
etablering a f et net af havneterminaler og
supplerende transportm uligheder i form
a f speditions-, vognm ands- og je rn b a 
neselskaber. I løbet a f anden halvdel af
1990’erne foregik der en mærkbar kon
centration inden for containertrafikken. En
række store firmaer blev opkøbt a f endnu
større. A.P. Møller deltog i processen ved at
købe det sydafrikanske selskab safmarine
og i 1999 købtes det amerikanske selskab
SeaLand. Det var oprettet i 1955 a f den
mand, der som den første havde etableret
containerforsendelse, Malcolm MacLean.
A.P Møller konsoliderede sin position som
den største containervirksomhed i verden.
Det senere opkøb af P&O Nedlloyd er sket
efter bogens udgivelse.
Industrivirksomhederne gik gennemgå
ende ikke særlig godt, og i første omgang
forsøgte A.P. Møller under Jess Søderbergs
ledelse at ekspandere sig ud a f proble
merne, men nogle a f virksomhederne gav
meget store tab, og det blev nødvendigt at
afhænde dem. Værst var tabene i fabrikken
Rosti, men der kom også betydelige tab i
andre af selskabets virksomheder. Opkøb
af en række IT-selskaber i år 2000 viste
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sig også uheldige. Maersk Air kom også i
vanskeligheder, dels på grund a f en kost
bar og fejlslagen priskrig med SAS, dels
som følge af afmatningen for luftfarten i
kølvandet på angrebet 11. september 2001
og endelig på grund af lavprisselskabernes
succes. Det er endt med, at Maersk Air blev
solgt til Sterling, men også det er sket efter
bogens udgivelse.
Maersk Air blev en belastning også på en
anden måde. EU myndighederne interesse
rede sig for, om Maersk Air og SAS havde
dannet kartel i strid med EU's regler, og
nærmere undersøgelser viste, at det havde
de. Sagen endte med en betydelig bøde til
begge selskaber. Ud over det økonomiske
tab ramte det selskabet på et sårbart punkt:
det gode renommé. Der kom andre sager,
der stillede selskabet i et dårligere lys, end
det ønskede at stå i. I erkendelse af hvor
vigtigt det var for selskabet at opretholde
den fulde tillid og troværdighed, blev der i
2002 indført et kursus for medarbejderne,
APM Group Compliance Programme, så
de kunne lære de gældende regler for inter
national konkurrence. Det viser, hvordan
globaliseringen a f markederne ikke blot
skabte nye økonomiske muligheder, men
også nye vanskeligheder.
En a f vanskelighederne ved at skrive
A.P.Møller-Mærsk gruppens historie er den
temmelig uoverskuelige selskabsstruktur.
Virksomheden begyndte med etableringen i
1904 af D/S Svendborg A/S. Aktiekapitalen
blev ikke kun tilvejebragt af familien Møl
ler, men også af personer uden for familien.
I 1912 stiftede A.P. Møller et nyt aktie
selskab D/S a f 1912, hvor A.P. Møller fra
starten havde en solid majoritet af aktierne.
De to dampskibsselskaber blev grundstam
men i virksom heden, men det var ikke
dem, der varetog driften. Det gjorde det
private firma A.P. Møller, stiftet i 1914 med
A.P. Møller som eneejer. Det var i dette
selskab Mærsk Mc-Kinney M øller blev
optaget som medejer i maj 1940. Da A.P
Møller i 1920’erne optog tankskibsfart,
skete det ikke i de to dampskibsselskabers
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eget regi, men i et nyt partsrederi oprettet
til formålet. Det var ejet ligeligt a f de to
dampskibsselskaber, men var altså formelt
et selvstændigt selskab og blev i daglig tale
kaldt fællesrederiet. I takt med at gruppen
oprettede eller opkøbte flere selskaber, blev
strukturen stadig mere kompliceret. Grund
modellen var, at to aktieselskaber ejede
værdierne, mens driften var overladt til et
tredje selskab. Således blev flyene i Maersk
Air ejet a f de to selskaber A/S M aersk
Aviation og Flyaktieselskabet Maersk A/S.
De to selskaber ejede i fællesskab Maersk
Air I/S, der drev flytrafikken. Det skabte en
selskabsstruktur, som kun kunne overskues
og forstås indefra, og selv det begyndte at
blive besværligt. Der blev i mange år ikke
offentliggjort noget samlet regnskab for
koncernen, fordi den juridiske konstruktion
var sådan, at der formelt ikke var tale om
nogen koncern. Først fra 1990 blev der
gjort en begyndelse på at offentliggøre
et sam let regnskab. Selskabsstrukturen
var imidlertid administrativt besværlig, og
skandaler i amerikansk erhvervsliv med
Enron som fremtrædende eksempel skabte
et vist pres for at skabe øget gennemsku
elighed i de store selskabers aktiviteter.
Det medvirkede til en beslutning om at for
enkle selskabsstrukturen i koncernen. Det
vigtigste skridt blev taget i 2003, da de to
grundlæggende selskaber D/S Svendborg
og D/S af 1912 blev fusioneret. Formelt
skete der det, at D/S Svendborg overtog
D/S af 1912 og derefter skiftede navn til
A.P. Møller-Mærsk A/S. Det ledes fortsat
af firmaet A.P. Møller, medens Rederiet
A.P. M øller A/S (stiftet 1974) fungerer
som adm inistrationsselskab. Der findes
desuden fortsat en lang række selskaber,
f.eks. Maersk A/S, hvis rolle i den samlede
konstruktion ikke lader sig overskue ude
fra, så trods forenklingen er der ikke tale
om nogen umiddelbar gennemskuelighed.
‘A.P. M øller’ er altså navnet på virk
somhedens stifter, et firma, et rederi og fra
2003 det oprindelige aktieselskab samt den
forpligtende underskrift. Hvis man vil tale
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om A.P Møller, skal man altså præcisere,
hvad man mener.
Med den betydning selskabet har og har
haft for det danske samfund er det ikke
forbavsende, at der er en betydelig interesse
for dets historie. Her stiller selskabets luk
kethed sig imidlertid i vejen. Det forhindrer
dog ikke, at der bliver skrevet om selska
bets historie. Der findes en del bøger om
emnet, og de spænder fra persondyrkelse i
den ene yderlighed til mistænkeliggørelse
i den anden. En afbalanceret og videnska
beligt funderet beskrivelse må vente, indtil
der åbnes adgang til selskabets arkiver. I
mangel af en sådan giver Søren Ellemoses
bog en rimeligt god oversigt over selskabets
udvikling. Hans vurderinger kan enkelte
steder virke ukritiske, men han fremlægger
både de positive og de negative oplysninger
og bidrager derved til et billede a f 100 års
historie, der som alt menneskeligt er på
godt og ondt.
Jørgen Fink

F rank A llan Rasmussen: Holmen - fra
flåde til folk. Gyldendal, 2009. 259 s.,
299 kr.
Det første indtryk, man får a f Frank Allan
Rasmussens bog H olm en-fra flåde tilfolk,
er den meget fine opsætning og det righol
dige billedmateriale, som gør bogen til en
visuel oplevelse. Cirka halvdelen af de 259
sider er fotografier og illustrationer, og den
anden halvdel tekst. Bogens målgruppe
er da også i mindre grad faghistorikere
og i højere grad et bredere publikum med
interesse i Holmens historie.
Bogen er opbygget på en sådan måde,
at man veksler mellem kapitler, der om
handler Holmens bygningsmæssige samt
arkitektoniske udvikling, og kapitler der
giver en grundig beskrivelse af de vigtigste
historiske begivenheder knyttet til Holmen
og samtidig sætter Holmens historie ind i
en større historisk sammenhæng. På trods
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a f denne vekslen er bogen nogenlunde
kronologisk opbygget. Således starter Ras
mussen med et kapitel om den ældste af
de fem holme - som Holmen i dag består
af - Nyholm. Siden 1500-tallet havde or
logsflådens værft ligget på Bremerholm
(senere Gammelholm), men i slutningen
af 1600-tallet var faciliteterne ikke længere
gode nok, og der var ikke plads til at bygge
de større og større skibe, der var brug for.
Derfor begyndte en udflytning til den nyopfyldte Nyholm i 1690’erne, hvor de første
bygninger på Holmen blev opført. Kapitlet
om Nyholm benyttes således til at fortælle
Holmens bygningshistorie før 1800.
I det efterfølgende kapitel fortælles i
oversigtsform om baggrunden for konflik
ten med England under Napoleonskrigene
og dernæst meget levende om Slaget på
Reden i 1801. Kapitlet om opførelsen af
flådens arsenal på Arsenaløen i 1740’erne
danner herefter et lille intermezzo, før stor
politikken igen inddrages i fjerde kapitel
om Københavns bombardement i 1807.
Flåden var herefter - ligesom landet - i
dyb krise, hvilket også var baggrunden
for, at der ikke forekom nogen egentlig
udbygning a f H olm en før i 1850’erne.
Efter 1850 foregik udbygningen især på
Frederiksholm og Dokøen, som de næ 
ste kapitler omhandler. Samtidig er disse
kapitler fortællingen om industrialiserin
gen af Holmen, som tog fart fra midten af
1800-tallet, og hvor overgangen fra træ og
sejl til jern og damp i skibsproduktionen
var et centralt aspekt. Denne nye tekno
logi krævede ikke blot nye materialer, men
også nye bygninger, med hvilke et mere
industrielt arkitektonisk udtryk gjorde sit
indtog på Holmen. Et vigtigt led i denne
udbygning a f Holmen var anlæggelsen
af en ny og større dok på Dokøen i 1858.
Allerede fra begyndelsen a f 1900-tallet
var der diskussion om, hvorvidt flåden fort
sat skulle ligge på Holmen, da man fra flere
sider ønskede en udflytning af de militære
institutioner. Flåden forblev imidlertid på
Holmen, hvor man udvidede med faciliteter
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til byggeri af ubåde og fly. Således var det
her tyskerne, da samarbejdspolitikken brød
sammen den 29. august 1943, forsøgte at
inddrage flåden. Man var dog blevet adva
ret på Holmen og nåede at sænke flåden,
før tyskerne kunne komme frem. Ligesom
med Slaget på Reden og bombardemen
tet i 1807 går Rasmussen her helt tæt på
begivenheden og fortæller historien time
for time. Alle tre steder fungerer det i en
form idlingsm æssig sammenhæng rigtig
godt, da det virker spændingsopbyggende
og samtidig bryder den mere oversigtspræ
gede fremstilling.
Første større skridt i retning a f en ud
flytning af flåden kom først i 1972, hvor
regeringen bestem te, at Orlogsværftet i
fremtiden kun skulle fungere som repa
rationsværft. Det sidste skib bygget på
Holmen blev således søsat i 1970, og man
besluttede i 1989 at nedlægge værftet, og
det lukkede helt i 1991. Det betød, at det
lukkede militære område nu blev åbnet for
den brede offentlighed, og efter en længere
kommunal planlægningsperiode begyndte
der at flytte boliger og erhverv ind på det
tidligere militære anlæg.
Bogens vekslende struktur fungerer
godt, og de mange billedtekster og oplys
ningsbokse supplerer brødteksten fint. De
mere bygningshistoriske og arkitektoniske
kapitler minder flere steder om en registrant
over Holmens bygninger. Således bliver
bygningernes arkitektoniske udtryk og
sammenhæng med resten a f bebyggelsen
ikke kun grundigt beskrevet, men i mange
tilfælde også bedømt a f forfatteren. Dette
gøres for at beskrive det helt specielle kul
turmiljø, som findes på Holmen, hvilket
Frank Allan Rasmussen slipper godt a f
sted med, fordi bogen er bygget op som
den er.
Opbygningen a f bogen medfører des
uden, at forfatteren flere gange ‘foregriber’
kronologien, så der opstår gentagelser. Det
skæmmer teksten en smule, men er givet
vis valgt, for at man kan læse kapitlerne
om de enkelte holm e hver for sig. N år
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man desuden tager i betragtning, at bo
gen beskriver Holmens bygningshistoriske
udvikling meget grundigt, kan det undre,
at man ikke har valgt at benytte sig noget
mere af kort. Der er kun ét kort bagerst i
bogen, som viser de bygninger der er på
Holmen i dag. Udover et par prospekter af
det allertidligste Holmen må man således
selv skabe sig et helhedsbillede af Holmen
ud fra de mange bygningsbeskrivelser og
årstal.
Mens det oprindeligt var håndværket der
dominerede på Holmen oplevede Holmen
ligesom resten af København en industria
liseringsfase i løbet af 1800-tallet, og lige
som i de danske byer generelt er Holmen
fra midten a f 1900-tallet et klart eksempel
på den generelle tendens til afindustria-

lisering a f de danske bykerner. Således
fremstår Holmen i dag efter åbningen som
et typisk postindustrialiseret centerområde,
der med sit specielle kulturhistoriske miljø
samtidig er helt unikt. Frank Allan Rasmus
sen giver i Holmen - fra flåde til folk en
glimrende fremstilling af dette kulturmiljøs
historie samtidig med, at han far formidlet
et stort og til tider kompliceret stof, på en
levende og afvekslende måde, der, sammen
med bogens opbygning og de mange flotte
illustrationer, fastholder læseren.
Sebastian Fogh Nordentoft

ØKONOMISK HISTORIE
Preben Etwil og Søren Kolstrup ( red.):
Økonomisk teori - i historisk belysning.
(Knuths Forlag, 2009. 239 s., 180 kr.
For historikere af min generation har det
været slående, at kravene til teoretisk for
ankring a f de historiske undersøgelser er
blevet skærpet. Den tid, hvor man kunne
nøjes med at henvise til, at man brugte
kildekritik, er i hvert fald længst forbi.
I sin søgen efter teoretisk inspiration
og forankring vender man naturligt blik
ket mod samfundsvidenskaberne, og hvis
man arbejder med økonomisk historie da
mod den økonomiske videnskab. Og bliver
uvægerligt skuffet. Ikke blot er der tale om
en noget uoverskuelig mængde af forgre
ninger af faget, men den retning, der siden
1980’erne har været den fremherskende og
omtales som main stream økonomi, den
neoklassiske teori har udviklet sig i en ret
ning, som i stigende grad har gjort økonomi
til ren matematik. Det gør den som bekendt
ved at abstrahere fra alle generende kends

gerninger og detaljer, som en historiker er
forpligtet på. Den er derfor meget vanske
lig at arbejde med for en historiker, og den
skaber indsigter, som kun har middelbar
interesse. Men vanskelighederne ved at
forholde sig til den økonomiske videnskab
fritager jo ikke historikeren fra at finde en
teoretisk forankring.
Det er derfor meget fortjenstfuldt, at der
nu udgives en bog, der har til formål at
bygge bro mellem den økonomiske historie
og den økonomiske teori. Bogens hoved
synspunkt er at vise, hvordan de forskellige
økonomiske teorier er udsprunget a f en
bestemt historisk kontekst.
Efter et forord og en kort indholdspræ
sentation består bogen af 13 afsnit, der kan
læses hver for sig. Søren Kolstrup giver
en kort gennemgang a f den økonomiske
videnskabs udvikling og derefter følger
kapitler om merkantilisme, fysiokratisme,
de klassiske økonomer, Adam Smith, Ri
cardo og Karl Marx.
Om neoklassisk teori, Keynes og Schum-
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peter og monetarisme. Endelig afsluttes
bogen med tre kapitler om henholdsvis
institutionalism e og dens anvendelses
muligheder ved historiske undersøgelser,
den igangværende globaliseringsbølge
og den endnu (aug. 2009) ikke afblæste
finanskrise. Den sidste har måske været
en inspiration til at udsende bogen. Det
bebudes, at krisen vil føre til et økonomisk
paradigmeskifte - måske.
Bogens målgruppe er historiestuderende,
og den giver en introduktion til hoved
træk i den økonom iske teorihistorie og
udfylder som sådan en funktion. Men den
efterlader hos mig et indtryk af, at det er
lidt tilfældigt, hvad der er kommet med.
F.eks. kunne transaktionsomkostningsteo
rien eller -teorierne godt have fortjent en
samlet præsentation, og Søren Kolstrups
gennemgang af den økonomiske viden
skabs udvikling ville have vundet meget
ved en kritisk gennem skrivning. Størst
glæde har jeg haft a f Ina Drejer og Esben
Sloth Andersens kapitel om Schumpeter.
Tilbage står, at det under alle omstæn
digheder er godt, at emnet er taget op, og
interesserede studerende har nu en letlæst
bog at tage udgangspunkt i.
Jørgen Fink
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