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“Byloven står over Kongens Lov”1
Et mikrohistorisk studie af fællesskabet på Drejø 1792-93
om retsudviklingen fra bylov til Danske Lov
Michael Dupont
Fortid, og Nutid, marts 2006, s. 3-20.
Artiklen handler om kultursammenstød og bondestandens ændrede rets
opfattelse i slutningen af 1700-tallet. Den tager sit udgangspunkt i en
konflikt på Drejø i årene 1792-93 mellem øens bønder og deres præst;
en konflikt, der bl.a. opstod som et resultat af landbrugets udvikling i
denne periode. Som bekendt levede bønderne i Danmark i lokale jord
fællesskaber, hvor hver gårdmand havde sin jord spredt på mange små
lodder. Når der skulle piøjes, sås eller høstes, gjorde alle i landsbyen det
samtidig. Men staten ønskede i sidste halvdel af det 18. århundrede med
landboreformerne, der skulle styrke Danmarks økonomi, at hver bonde
skulle have sin jord samlet eet sted og dyrke den uden direkte indblan
ding fra naboerne. I fællesskabets tid rettede man sig efter bylove, der
blev vedtaget på lokalt plan, og som derfor ofte var forskellige fra by til
by. Deres hovedfunktion var at regulere samarbejdet mellem landsbyfæl
lerne og sørge for ro og orden, så med jordfællesskabernes ophævelse blev
de efterhånden sat ud af spil. Overgangen fra en lokal jurisdiktion til en
generel udbredelse af rigslovgivningen på landet må regnes for centralt
for forståelsen af bøndernes forandrede levevilkår i disse år. Det er klart,
at der pga. jordfællesskabernes ophævelse og de ændrede holdninger til
landbosamfundenes økonomiske struktur skete en ændring i retsopfat
telsen, således at man begyndte at rette sig efter Danske Lov i stedet for
bylovene. Hvordan blev befolkningen påvirket af dette skift? Og begynd
te denne udvikling allerede før de enkelte ejerlavs udskiftninger som et
resultat af tidens strømninger? Det er nogle af de spørgsmål, der søges
besvaret.2

Michael Dupont, født 1980. Stud. mag. ved Saxoinstituttet, afd. for
Historie, Københavns Universitet. Ansat som dokumentalist og vej
ledningsvagt på Landsarkivet i København. Artiklen er et omskrevet
BA-projekt. Privatadresse: Stenager 216, st. th., 2600 Glostrup. E-post:
michaeldupont@wanadoo.dk

Drejø
Drejø er den største ø i sognet af sam
me navn, der desuden består af øerne
Skarø, Hjortø og Birkholm. Den ligger
i Sunds Herred næsten midt imellem
købstæderne Svendborg, Faaborg og
Ærøskøbing i det sydfynske øhav. I slut
ningen af 1700-tallet var øen ejet af her

skabet Bille Brahe på Hvedholm, som i
1766 havde købt den af Sophie Krag på
Egeskov.3
I folketælling 1787 levede der i alt
227 mennesker på Drejø. De boede al
lesammen i Drejø By, der var øens ene
ste. I denne labyrint af bygninger fand
tes 1 præstegård, 26 gårde og 16 huse.
Hovedindtægtskilden var kornavl, og i
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Drejø by. (Henrik Ussing: Mellern sydfynske Sunde, 1934, s. 69)

slutningen af 1700-tallet foregik der en
livlig handel mellem Drejø og de nærme
ste købstæder.4
Drej øs jorder blev først udskiftet om
kring 1833, så i 1790’erne havde hver
bonde stadig sin fæstejord fordelt på
mange små agre rundt omkring på øens
tre marker: Vestermark, Østermark og
Skoven. Jorden langs vandet blev brugt
til græsning af øens dyr. På Drejø rettede
man sig i fællesskabets tid efter en bylov
fra 1705. Den var udarbejdet med hjælp
fra øens daværende herskab på Egeskov
og underskrevet af samtlige Drejøs gårdmænd.5 Bystævnet, hvor øens bønder
samledes og vedtog nye vedtægter, blev
holdt på en åben plads ved øens maj træ
midt i Drejø By. Her fik man rigeligt at
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diskutere, da øen i slutningen af 1700årene fik en ny præst.

Præsten og oldermanden
Jacob Christensen var en ung præst, der
var blevet ansat på Drejø i 1788. Han var
født i 1757 i Køng Sogn som søn af hånd
værkeren Christen Tømmermand, og
han havde derfor selv i sin barndom le
vet på lige fod med bønder og husmænd.
Men som vi skal se, gjorde det ham ikke
bedre til at forstå Drejø Sogns beboere.6
Oplysningstidens præster var ofte be
læste mennesker, der bragte nye tan
ker ud til folket. Hr. Christensen tilhør
te denne skare, for allerede få år efter
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sin ansættelse ser vi, at han prøvede at
ændre sognets skik og brug og føre be
folkningen ind i en ny tidsalder. Fx satte
han sig nøje ind i sine præsterettigheder og slog hårdt ned på uoverensstem
melser mellem disse og de faktiske for
hold. I 1791 forsøgte han således at få
bønderne på Drejø til at udbetale ham
hans korntiende in natura, dvs. i natu
ralier.7 De ydede i forvejen hans løn ef
ter et par gamle kontrakter fra 1589 og
1693, og det er klart, at de ikke ønske
de forandringer. Kontrakterne havde de
nemlig rettet sig efter siden Arilds tid,
og gammel sædvane skattedes højt. Men
mest af alt var det vel et spørgsmål om
økonomi, da de ved at følge loven måske
kom til at tiende mere end tidligere. Det
er svært at vurdere ud fra de bevarede
kilder.
I 1791 eller begyndelsen af 1792 an
modede hr. Christensen desuden bøn
derne om, at han gerne ville have præ
stegårdens jorder udskiftet. Han havde
formentlig fulgt udviklingen i resten af
Danmark og set, at de store jordrefor
mer gavnede økonomien - både for lan
det og for de enkelte jordbrugere. Forny
else skulle der til, mente han tydeligvis.
Flere gange siden sin ansættelse havde
han også nægtet at følge Drejø Bys vider
og vedtægter. For selv om han var præst,
tilhørte han fællesskabet og skulle ret
te sig efter de kollektive bestemmelser.
Dette ses meget tydeligt på ”Bysens
Bræt” fra 1776. Her er alle gårdenes bo
mærker indskåret, så oldermanden med
et stykke kridt kunne angive hvem, der
skyldte hvad i bøde. Nederst findes også
præstegårdens bomærke, hvilket viser,
at sognepræsten på lige fod med gårdmændene var underlagt byloven. Han
havde som sine byfæller jord i bymarken
og dermed samme forudsætninger for at
tilhøre fællesskabet samt retten til en
plads på bystævnet.
I 1792 hed oldermanden Niels Ras-

Landsbyfællesskabet på Drejø manifesteret i
“Bysens Bræt” fra 1776. Alle gårdmændene
på Drejø var repræsenteret ved deres gårds
bomærke, og oldermanden angav med kridt,
hvem der havde overtrådt byloven. Præsten
Jacob Christensens bomærke ses nederst til
højre på brættet og er nu næsten slidt bort.
(Otto Jonasen: Drejø ”øen midt i verden”,
1989, s. 28)
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müssen. Han havde ”efter gammel Sæd
vane” betrådt embedet Aske Onsdag,
hvilket det år faldt på den 22. febru
ar. Oldermandens stilling, der var for
beholdt gårdmænd, gik på omgang fra
nabo til nabo, og hver mand sad eet år
ad gangen.8 Niels Rasmussen var født
samme år som præsten, nemlig i 1757,
og var altså som han i midten af 30’erne.
I 1790 havde han fæstet gården matr.
27, der ikke lå langt fra præstegården,
efter sin kones stedfar.9 Han skulle
som oldermand få præsten til at betale
græsningsafgiften. Ellers kunne han ri
sikere at tabe ansigt over for de andre
gårdmænd, og det var slemt i et så luk
ket samfund. Som et resultat af sine lov
overtrædelser samt sine øvrige forhold
blev hr. Christensen generet af bymændene med oldermanden i spidsen og ud
stødt af fællesskabet. Det kom til at stå
på i årevis.

To stævninger
Sommeren 1792 blev chikanen for meget
for præsten, og den 29. juni indstævne
de han sognefogeden Christen Morten
sen på bymændenes vegne, samt older
manden Niels Rasmussen på egne veg
ne for Sunds-Gudme Herredsting.10 Den
15. juni 1792 havde bymændene opta
get præstens vædder af dens græsgange
og slæbt den hjem til præstegården, og
dagen efter - den 16. juni 1792 - havde
de sat præstens gæs i byens fold og la
det dem gå der, indtil gæslingerne var
døde. Senere samme aften havde Niels
Rasmussen opsøgt præsten i præste
gården og krævet løsepenge for dyre
ne. Her havde han bl.a. kaldt præsten
for en ”Skiælm” og spurgt, om han ville
slås. Det, Jacob Christensen forlangte af
de indstævnede, var bl.a. betaling for de
døde gæs samt en undskyldning og mortifikation af oldermandens handlinger og
6

påstande. Præsten havde Danske Lov i
ryggen, for både æreskrænkelse og drab
på andres dyr var ulovligt.11 Så han stod
meget stærkt i forhold til bønderne.
Retssagerne begyndte den 19. juli
1792 ved Sunds-Gudme Herredsting på
Sydfyn, der menes at have ligget midt
imellem byerne Kirkeby og Lunde i nær
heden af den lokale galgebakke. Rets
møderne foregik formentlig udendørs.
Når man læser sagsakterne, må man
erindre, at tingstedet lå meget langt
fra Drejø. For det første tog det et godt
stykke tid at sejle fra Drejø ind til Fyns
land; dernæst skulle vidnerne skaffe kørelejlighed eller gå ud til tinget. Det har
uden tvivl kostet både mange penge og
lang tid at komme frem og tilbage. Især
i høsten, hvor landboerne havde eks
tra travlt, var det besværligt for dem at
bruge en dag væk fra øen. På sognepræ
stens vegne mødte birkedommer og pro
kurator Andreas Toftgaard fra Svend
borg. Og som forsvarer havde de tiltalte
gårdmænd og oldermanden ansat bir
kedommer og prokurator Hans Jørgen
Trøjel fra Odense. Herredsfogeden (dvs.
dommeren) var Adrian Bekker og her
redsskriveren Peder Bager.

Præstens vædder og gæs
Vidnerne i sagen om præstens væd
der mødte ved Sunds-Gudme Herreds
ting midt i høsten den 2. og 16. august
1792 og afgav deres vidneforklaringer.
De bestod af præstens tjenestefolk Poul
Christian Nielsen, Anne Rasmusdatter,
Sara Margrethe Schultz og Dorthe Ma
ria Schultz samt tjenestekarlen Rasmus
Hansen, der tjente gamle Rasmus Niel
sen på Drejø. Desuden kom der mere
frem om sagen under senere afhøringer
i november og december, hvor adskillige
husmænd vidnede.
Sommeren 1792 havde hr. Christen-
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Drejø 1792. Rentegning af landmåler Fabers kort. (LAO, Kortsamlingen, Drejø 5)

sen sin vædder gående på Skovens græs
gange. Det var sædvane, at præsterne
plejede at leje sig ind hos bymændene,
da de ikke selv havde noget jord her.
Men det faktum, at Jacob Christensen
nægtede at betale den sædvanlige 1 mk.
i græsningsafgift, skabte røre i landsby
en.12 Når en af byfællerne brød Drej øs
vider og vedtægter (eller sædvaner),
hvad kunne oldermanden da gøre for
at straffe vedkommende? Det fremgår
af byloven, at det i så fald var alminde
ligt at udstede en bødestraf. Men hvad
hvis lovbryderen nægtede at betale bø
den eller som i hr. Christensens tilfælde
en græsningsafgift? Der nævnes faktisk
intet direkte alternativ til bødestraffen i
byloven. Men under retssagerne mellem
præsten og bønderne får vi et indblik i,
hvordan landsbyfællesskabet i praksis
ordnede slige sager.
Den 15. juni 1792 hen under aften
befalede Niels Rasmussen alle Drejøs
gårdmænd ud på Skoven for at ”oprende
og fange Vædderen”, der gik løs.13 De op
tog den for at genere og irritere præsten

1 håb om, at han ville komme på bedre
tanker og til sidst bøje sig for den lokale
ordensmagt: oldermanden og byens lov.
Som vi skal komme nærmere ind på se
nere, var det ikke første gang, at bønder
ne beslaglagde præstens dyr.
Da gårdmændene ankom til byen
med vædderen, opsøgte de hr. Christen
sen i præstegården. Her forbød de ham
at lade vædderen komme på græs igen,
”uagtet han skal have tilbudet at ville be
tale 1 mk for den”}4 Nu ville han plud
selig gerne betale. Det lader imidlertid
ikke til, at præsten og bymændene kom
til nogen enighed, for allerede den føl
gende dag, den 16. juni, var den gal igen.
Nu udviklede sagen sig yderligere i ne
gativ retning.
Det havde i mange år været forbudt
at holde gæs på Drejøs græsgange; men
sommeren 1792 havde præsten 1 gase,
2 gæs og 6 gæslinger gående på græs.15
Til at starte med gik de på et lille styk
ke indhegnet jord ved kirken, der hørte
til præstekaldet. Hr. Christensens tje
nestefolk fortalte i retten, at gæssene
7
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ikke hver dag, men ofte var kommet i
bygmarken, og at de selv havde drevet
dem ud derfra. Det samme vidste flere af
husmændene.16 Gæssene kunne med de
res fødder og næb gøre stor skade på det
spirrende byg, der var blevet sået i slut
ningen af maj måned. Desuden trampe
de præstens tjenestefolk også afgrøder
ned, når de prøvede at drive gæssene ud.
Markfred var en meget vigtig ting, som
man havde adskillige vedtægter om, da
en evt. skade på kornmarkerne kunne
ramme fæstebønderne hårdt.17 Især for
di foldudbyttet langtfra var så stort, som
det er i dag. En senere præst på Drejø
- Peder Tommerup - angav i 1823 de tre
typer korn - byg, rug og havre - til at
give et udbytte på ca. 6-7 fold.18 Oftest
var markerne indhegnede, mens dyrene
gik fri.19
Præstens tjenestepige Dorthe Ma
ria Schultz fortalte i retten, at hun den
16. juni 1792 drev gæssene ud på Fæl
leden.20 Dette område lå ikke langt fra
præstegården og blev almindeligvis
brugt til græsning af sognets dyr.21 Da
oldermanden hørte, at præsten havde
sine gæs gående på byens græsgange,
lod han trommen - som han brugte til
at kalde bymændene sammen med - slå,
”hvorpaa de [dvs. gæssene] bleve strax
optagne og sadt i Folien”. Præsten havde
aftenen i forvejen tilbudt at ville betale
græsningsafgiften for vædderen. Måske
håbede oldermanden, at hr. Christensen
endnu engang ville bøje sig. Senere sam
me eftermiddag opsøgte oldermanden og
to andre mænd ham i præstegården.

Skænderiet i præstegården
Afhøringerne i retten fandt sted 19. juli
og 2. august 1792. Præstens tjenestefolk
samt husmanden Rasmus Ditlevsen,
der på det tidspunkt arbejdede i præ
stegården, var indkaldt. Senere under
8

retssagen, den 27. september, fik også
oldermandens følgesvende - sognefoge
den Christen Mortensen og gårdman
den Morten Rasmussen - lejlighed til at
vidne. Præsten havde ikke tidligere vil
let bruge dem som vidner, da han mente,
at de ville lyve (eller måske kunne for
tælle for meget?). Alligevel havde han to
gange indkaldt dem for retten, hvilket
havde ”foraarsaget dem Hindring i deres
Arbeide i een saa travel Tiid, samt Rei
sens Bekostninger”22 Vi befandt os midt
i høsten, og især for gårdmændene var
det yder st vigtigt at være hjemme. Med
en stævning af 11. september 1792 ind
stævnede prokurator Trøjel præsten for
retten og dermed muligheden for selv at
indkalde de to omtalte vidner.23
Christen Mortensen og Morten Ras
mussen fortalte, at de om eftermidda
gen den 16. juni ankom til præstegår
den sammen med oldermanden. Her til
bød de præsten at løse hans gæs mod en
”billig Løsepenge”. Samtalen foregik i
en stue i præstegården. Både præstens
tjenestepiger, der var til stede i nogle
tilstødende værelser, samt de to gårdmænd bevidnede, at præsten nægtede
at betale den forelagte vide.24 I stedet
tilbød han mændene at se den gamle ti
endekontrakt fra 1589, der som følge af
sædvanen stadig var gyldig, og som be
viste, at han havde ret til græsning af
gæs.25 Hr. Christensen ville altså holde
på sin ret, selv om det stred imod bymændenes vedtægter. Derfor kan det
også ses som en bevidst provokation, at
han samme dag havde ladet sine gæs gå
på byens græsgange. Han vidste uden al
tvivl, at det var forbudt.
Herpå svarede oldermanden hr. Chri
stensen: ”at Hand [dvs. præsten] kunde
skrive hvad Hand ville”.26 Det viser tyde
ligt, at oldermanden ikke stolede på hr.
Christensen. Niels Rasmussen anklage
de med denne udtalelse præsten for selv
at have skrevet den fremviste kontrakt
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Drejø By 1792. 1) Drejø Præstegård, 2) oldermanden Niels Rasmussens gård, 3) sognefogeden
Christen Mortensens gård, 4) Morten Rasmussens gård. Udsnit af landmåler Fabers kort, som
landvæsenskommissionen mødtes omkring i Faaborg. (LAO, Kortsamlingen, Drejø 5. En regi
stratur over Drejøs gårde og huse findes i Otto Jonasen: Drejø ”øen midt i verden”, 1989, s. 92137)

eller at ville læse noget højt, som ikke
stod skrevet i den. De tre gårdmænd
kunne ikke læse og ville derfor ikke
være i stand til at kontrollere præstens
påstande. Desuden sagde Niels Ras
mussen, ”at det var et Skielms Stykke af
Ham [dvs. præsten], at Hand ville lade
Hands Giæs gaae udi Korn Marken”.21
Hermed mente oldermanden, at hvis hr.

Christensen fortsatte med at holde gæs,
ville de uden tvivl komme i kornet igen
og ødelægge bøndernes udbytte.
Oldermanden og præsten talte kon
stant forbi hinanden. Niels Rasmussen
lagde meget vægt på, at dyrene var ble
vet beslaglagt, fordi de ofte gik i korn
marken, mens hr. Christensen hele ti
den argumenterede for, at det var hans
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ret at græsse gæs på øens græsgange.
Efterhånden ændrede diskussionen sig
til et regulært skænderi, og tjenestepi
gen Sara Margrethe Schultz forklarede
i retten, hvordan præsten tilsidst ”greeb
Niels Rasmussen i Skulderen for at træk
ke ham ud af Døren”Oldermanden føl
te sig voldsomt provokeret af præstens
skubberi. Ifølge Toftgaards spørgsmål,
som blev bekræftet af præstens tjene
stepiger, vendte han sig derfor mod hr.
Christensen ”og under Gyselige Eeder”
sagde, ”at Hand ikke var nogen Kaste
Kiep, samt [...] Lofter Hands Haand
imod Ham, og spørger Ham, om Hand
vil slaaes med Ham”.23
Tidligere samme år havde olderman
den og præsten også været oppe at top
pes. Under et møde, hvor Niels Rasmus
sen højlydt kritiserede hr. Christensen,
havde han sagt, da bymændene bad
ham være anstændig og larme mindre:
”Ej hvad, han er jo ikke meere end Præst,
og i det samme dreÿet sig jmod Præsten
og bandet een slem Eed”29 Omsider fik
sognefogeden Christen Mortensen older
manden ud af stuen.30 Men ude i gangen
mellem stuen og gårdspladsen vendte
Niels Rasmussen sig på ny om og sag
de ifølge tjenestepigen Dorthe Maria
Schultz til præsten: ”Faer! I giør som en
Skiælm, og som et Skarn, det siger jeg for
Gud og hver Mand, og dernæst bad han
den Onde gale i ham, og at han var en
Kieltring og grøn Landløber”.31 Derefter
gik han.
I en tid med store standsforskelle,
hvor bønderne skulle være de højere
stænder ”hørig og lydig”, er det interes
sant at se, at den mangel på respekt,
som oldermanden udviste over for hr.
Christensen, ikke kom til at spille en
rolle i retssagerne. Selvfølgelig fordrede
præsten i stævningen til Niels Rasmus
sen at få æresoprejsning; men kun eet
andet sted blev det nævnt, at olderman
den og hans følgesvende ”har Til siide10

sadt den Respect de skylder Citanten og
hans Stand”.32 Ellers blev der mærkeligt
nok ikke lagt vægt på forholdet mellem
stænderne. Men måske er grunden, at
man med datidens øjne ikke regnede det
for nødvendigt at nævne noget så selv
følgeligt.
Herefter lod bymændene gæssene gå
i folden i henved 14 dage, da præsten
fortsat nægtede at betale for deres frigi
velse.33 Imens døde gæslingerne, og iføl
ge en skrivelse fra Toftgaard dateret 27.
september 1792 ville bymændene ikke
løslade dyrene, før dette var sket.34 Bre
vet var adresseret til herredsfoged Bek
ker, og det er forståeligt, at Toftgaard tog
et klart parti i sagen. Han gjorde, hvad
han kunne for at overbevise dommeren
om, at bønderne bevidst handlede ondt.
Om dette var sandt, er svært at svare
på. Ifølge drejøbøndernes lokale love var
det strengt forbudt at dræbe andres dyr,
og lovbryderen skulle ”angifues for Hosbonden”, dvs. godsejeren.35 Ville bønder
ne virkelig gå imod egne love? Hoved
sagen er dog, at gæslingernes død blev
startskudet til præstens sagsanlæg.

Hr. Christensens øvrige lovbrud
Gårdmændenes forsvarer, prokurator
Trøjel, ønskede at vise dommeren Adri
an Bekker, at præsten flere gange havde
nægtet at rette sig efter fællesskabets
beslutninger. Det var for at retfærdig
gøre bøndernes aktioner mod hr. Chri
stensen. Derfor indkaldte han i novem
ber og december 1792 mange af Drejøs
husmænd til at vidne om præstens øv
rige forhold.
I justitsprotokollen fremgår det, at
præsten den 16. maj 1792 havde ladet
sine køer gå på Skovens græsgange uden
først at indhente tilladelse hos bymæn
dene.36 Bymændene havde endnu ikke
selv sat deres kvæg på græs, så det stred
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Ejeren af herregården Hvidkilde,
Poul Abraham Lehn, der var en
inspirationskilde for hr. Chri
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imod byens vider og vedtægter, der des
uden krævede, at præsten skulle have
sine fællers accept.
Bønderne blev selvfølgelig vrede over
præstens slette handling. Så da vid
nerne Hans Jensen og Johan Frederich
Jacobsen blev tilspurgt, om bymændene derfor opsøgte præsten og forelagde
ham hans lovovertrædelser, svarede de:
”Ja, det vidste de, men at Præsten skulle
have viist dem haanligt bort, har de al
leene hørt af Mændene”?1 Det fremgår
også af vidnesudsagnene, at hr. Chri
stensen fortsatte med at lade sine køer
gå på Skovens græsgange.38 Derfor tog

bymændene hævn og ”bragte Præstens
6 Kiør fra Skoven til Præstegaarden”.
Det var som bekendt den mest anvendte
måde at straffe ham på.
Også på andre områder gik Jacob
Christensen imod de lokale sædvaner.
Ved Drejø Kirke havde han en lille ind
hegnet engbund, som havde hørt til kal
det siden tidernes morgen, og den brug
te han bl.a. til at græsse sine dyr på.39
I 14 dage havde han mod byloven ladet
sine svin gå uringede, dvs. uden ring i
trynen.40 Desuden havde hans so på et
tidspunkt været i bøndernes korn.
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Præstetienden
Bønderne på Drejø ydede deres præstetiende efter nogle gamle overenskomster:
præsten Claus Albretsens kontrakt fra
158941 og præsten Johan Schmeickels
fra 1693.42 Der er ingen grund til at
komme nærmere ind på indholdet af
disse aftaler. Hovedsagen er, at de inde
holdt en mængde naturalieydelser: korn,
græsning, m.m.43 Ifølge Danske Lov be
stod tienden af 1/10 af hver gårdmands
kornproduktion. Afgiften skulle splittes
i tre lige store dele: en til kongen, en til
kirken og en til præsten.44 Hr. Christen
sen havde altså ifølge loven ret til 1/30 af
den årlige kornavl på Drejø.
Drejø Kirke var ejet af Poul Abraham
Lehn på Hvidkilde, som derfor skulle
have kirketienden. I årene 1787-89 hæ
vede han denne ydelse mere og mere. Til
sidst nægtede drejøbønderne at bøje sig
for Lehn, og derfor truede han dem med
at ville ”lade oppebære Korn Tiende hos
dem in natura” - altså det samme som
Jacob Christensen senere ønskede. Til
at begynde med ville bønderne selvføl
gelig ikke finde sig i det; men da høsten
stod for hånden, indvilligede de dog i
hans krav.45 Jacob Christensen må have
fået nogle gode idéer. Det var Poul Abra
ham Lehn, der i 1788 havde kaldet ham
til Drejø Sogn, og nu blev godsejeren for
mentlig et slags forbillede for ham. Fx
opkaldte hr. Christensen i 1796 sin ny
fødte søn efter Lehn, hvilket siger noget
om hans gode forhold til Hvidkilde.
Formentlig i 1791 begyndte hr. Chri
stensen at anmode Drejøs gårdmænd om
at få præstetienden udbetalt efter loven
og ikke efter de lokale overenskomster.
Som jeg var inde på tidligere, holdt bøn
derne fast på sædvanen og anså givet
vis denne udgift for højere end præstens
gamle rettigheder. Derfor nægtede de at
annullere de gamle kontrakter. Den 15.
august 1792 samlede hr. Christensen
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alle gårdmændene i sognefogeden Chri
sten Mortensens gård og forelagde dem
følgende spørgsmål: ”om de [dvs. gård
mændene] paa deres Samvittighed ville
angive for Præsten naar de fik ophøstet,
hvad Korn de havde og i Fald han fik
Grund til at tvivle paa een eller andens
rigtige angivelse om de da ville udviise
Vedkommendes Jorder? Hvorpaa samtli
ge Drejøe Mænd vendte os Ryggen og gik
uden at svare: Derpaa effter velbemeldte
Hr Christensens Begiering begÿnte vi Op
tælling i Marken af det Korn som var hø
stet”.46 Hr. Christensen ønskede at vide,
hvor meget korntiende han ifølge loven
havde ret til, og det ville bønderne selv
følgelig ikke hjælpe ham med. Hvilken
frækhed må de ikke have set præstens
anmodning som? - At de skulle stikke
hinanden og gå imod deres indbyrdes
gode fællesskab.
I begyndelsen af 1792 havde hr. Chri
stensen tænkt på at indstævne gård
mændene for retten angående tienden.
Han anmodede kongen om hjælp og fik
kongeligt reskript samt beneficium paupertatis, dvs. bevilling til fri proces grun
det fattigdom. Bevillingen var dateret
30. marts 1792 og gav ham ret til uden
omkostning at føre retssag mod Drejøs
gårdmænd angående deres nægtelse af
præstekorntienden in natura samt den
halve kongekorntiende.47
Men først den 8. oktober 1792 ind
stævnede Jacob Christensen Drejøs bymænd for herredstinget om tiendens
udbetaling. Stævningen lød desuden på
mange interessante ting, der på ingen
måder havde noget med præstekorn
tienden at gøre. De var mere et udtryk
for præstens frustration. Han ville ud
med alle de ting, bønderne gennem ti
den havde gjort ham. Først og fremmest
skulle de have nægtet ham hans korn
tiende, samt halvdelen af kongetien
den, som præsterne på Drejø havde fået,
fordi deres indtægter var ringe. Da han
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(Henrik Ussing: Mellem sydfynske Sunde,
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havde tilkendegivet over for bønderne at
ville have tienden in natura, vedtog de
følgende punkter under bødestraf: In
gen må være præsten til tjeneste, ingen
må låne præsten båd eller hjælpe med
at sejle, hvis han selv skaffer en, ingen
må ofre mere end 2 sk. i kirken pr. per
son, og ingen må ofre med kirkegangsko

nerne.48 Desuden havde bønderne flere
gange været uhøflige imod præsten ved
holdte forretninger og opført sig uan
stændigt i deres handlinger, bl.a. hvad
angik hans kreaturer og deres græsning.
Alt sammen for at chikanere ham så me
get som muligt.49
Her får vi et indblik i landsbyens fæl
lesskab. Fællerne holdt sammen, mens
de, der var udenfor, blev holdt nede og
generet. Hvis man hjalp præsten, blev
man regnet for det samme som han og
udstødt. Om hans tjenestefolk ligeledes
blev ramt af denne skæbne, røber kil
derne ikke; men man kan let forestille
sig det. Man får det indtryk, at præsten
var som en pestramt. Når han gik gen
nem byen, lukkede man sin dør, stop
pede samtalen hvis han nærmede sig og
prøvede på alle måder at undgå kontakt
med ham. Derfor var Jacob Christensen
totalt afskåret fra fællesskabet på Drejø
og landsbyens sociale liv. Det må have
været hårdt for ham og hans familie.
Alle tiendeyderne på Drejø samt ad
skillige husmænd og indsiddere var ind
kaldt til at møde ved Sunds-Gudme Her
redsting den 18. oktober 1792. Men in
gen mødte! Derfor blev sagen udskudt
tre uger til den 8. november, hvor bøn
derne ”under deres Falsmaals Straf"
blev indstævnet på ny.50 Nu mødte alle
de indkaldte vidner for retten, hvilket
vil sige samtlige Drej øs 26 gårdmænd
samt adskillige husmænd og indsiddere.
Det var en dag, man kunne huske længe
efter på den lille ø. For ikke nok med at
det var sjældent, at så mange tog af sted
til fastlandet samtidig; bønderne kom
heller ikke til at afgive vidnesbyrd. De
havde med andre ord rejst forgæves.51
Nu fremlagde Toftgaard sin klient hr.
Christensens beneficium paupertatis. Da
bøndernes prokurator Trøjel havde læst
det, protesterede han imod, ”at intet un
der Skiul af dette Benef: Paupertatis bli
ver tilladt omvundet eller ventilert under
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denne Sag, undtagen det som egentlig
Beneficium lyder paa”, dvs. tienden efter
loven samt den halve kongetiende. For
som Trøjel selv formulerede det, måtte
hans klienter ellers ”berÿgte at blive for
armede ved Hr Christensens intenderte
vidtløftige Søgsmaale, om det kunne til
lades saaleedes, uden Omkostninger for
ham at forfølge dem”.52 Dommeren valg
te at udsætte retssagen yderligere, så
han selv fik lejlighed til at læse de for
skellige dokumenter igennem og danne
sig et overblik. Hr. Christensen havde
tidligere i retssagen mod oldermanden
og bymændene indkaldt vidner, som han
vidste, ikke ville blive afhørt. Det samme
gjorde han denne gang. Han havde ind
stævnet i alt 33 personer, som det selv
følgelig ville være umuligt at forhøre på
een dag. Men hvorfor indkaldte hr. Chri
stensen dog så mange vidner? På Drejø
var det ham, der var den lille; men her
havde han mulighed for at give igen med
samme mønt og genere bymændene.
Den 15. november 1792 fortsatte rets
sagen. Nu havde herredsfogeden, Adri
an Bekker, fået tænkt over Trøjeis pro
test. Kendelsen lød således: ”At, endskiønt allernaadigste Beneficium ikke
positive melder alle de forstævnte Poster,
saa kan dog ufeilbar deraf concluderes,
at naar det er Citanten bevilget, at beviise Benægtelsen af Tiendens Ydelse, saa
kunde ham ei heller afskiæres de Aarsager hvorpaa han formeener at Benægtel
sen grunder sig, eller de Følger og den
Omgang som derved kan være began
gen”. Det er klart, at drejøbønderne nu
var meget dårligere stillet end tidligere.
Det var en sag, der kunne trække ud og
koste dem mange kræfter og penge. Der
for ankede Trøjel kendelsen for landstinget.53
I sagen ved Fynbo Landsting, der be
gyndte den 19. december 1792, skete der
dog ikke de helt store ting. Oftest blev
den udsat igen og igen pga. formalite
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ter. Og da den endelig var på vej til at
udvikle sig til en evt. domsafsigelse, lå
præsten og bønderne i forlig og gjorde
sagen ved landstinget overflødig.54 I ti
endesagen ved herredstinget skete der i
lang tid heller ikke meget. Man ventede
stadig på landstingsdommen, der skulle
afgøre, om præsten fik fri proces til at
forfølge bønderne ud over tienden. Nu
fik gårdmændene og præsten et puste
rum til at overveje fremtiden i og opnå
forlig.

To forligsforslag og retssagernes
afgørelse
Hr. Christensen var den første, der tog
initiativ til et forlig. På hans foranled
ning udfærdigede Toftgaard en skrivel
se til Drejøs tiendeydere dateret 30. no
vember 1792. Her sagde hr. Christensen
via sin prokurator, at årsagen til forligs
forslaget var, at det var bøndernes øn
ske, og fordi Toftgaard havde anmodet
ham om det. Det var selvfølgelig for ikke
at tabe ansigt, at han gav disse grunde,
mens virkeligheden var en anden. I et
brev til kongen fra 1794 så hr. Christen
sen tilbage på denne tid og fortalte: ”men
da jeg dog fandt mig for uformuende til
at udholde Processen, der kostede mig
Penges Udgivter, saae jeg mig nødt til at
slutte Forliig”.55 Præsten ønskede kon
gens gunst, så selvfølgelig sørgede han
for at gøre sin situation meget ussel for
at opnå medlidenhed. Alligevel må dette
citat være nærmest sandheden. For selv
om han havde fået bevilling til fri proces
grundet fattigdom, må han have brugt
store summer i de to andre retssager
mod oldermanden og bymændene. Des
uden var det besværligt at føre retssag.
Hr. Christensens forligsforslag in
deholdt to punkter, nemlig 1): At han
ville følge de gamle tiendekontrakter,
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hvis han fik sin korntiende udbetalt i
neg rug å 12 pund, neg byg å 14 pund og
neg havre å 16 pund eller 8 sk. pr. neg.
Ligeledes ville han have sin agerjord og
græsmark anvist og indhegnet inden 1.
maj 1794. Hvis bønderne ikke accepte
rede dette, havde hr. Christensen endnu
et forslag, nemlig at 2) han i stedet for
at følge de gamle kontrakter ville have
300 skippund korn i korntiende årligt el
ler for hvert skippund korn 8 mk. i pen
ge samt have den grund på 12 tdr. land,
der lå til præstegården, udskiftet og ind
hegnet. I begge punkter ville hr. Chri
stensen have mere i korntiende og sam
tidig have præstegårdens jorder samlet
eet sted og indhegnet. Ligesom bønder

nes agerjord fandtes præstegårdens til
liggender nemlig spredt på bymarken.
Han havde siden kortlægningen af Drejø
i 1792 (eller givetvis tidligere) forsøgt at
få sine jorder fraskilt, men havde tyde
ligvis ikke opnået sine byfællers accept.
Der gik lang tid, før bønderne svarede
Jacob Christensen på hans forligsforslag.
Først et kvart år senere sendte deres pro
kurator en rekvisition til ham, hvor de
nægtede at godtage hans tilbud.56 Drejøbøndernes eget forslag til præsten af 9.
marts 1793 indeholdt følgende punkter,
nemlig 1) at de gamle kontrakter skulle
ophæves, og 2) at hr. Christensen her
efter skulle nyde sit korn efter loven.
Desuden ville bymændene som en villig-
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hed pløje og harve hans jord. Her bøjede
bønderne sig altså fuldstændigt for præ
stens tidligere ønske om at få tienden
udbetalt efter loven. De må have ment,
at det ville være billigere for dem at ac
ceptere præstens første anmodning om
at tiende efter loven i stedet for det, han
nu tilbød dem i forligsforslaget. Bønder
ne ville under alle omstændigheder have
en ende på retssagerne. For selv om de
kunne dele udgifterne imellem sig, var
det dyrt og besværligt at føre flere sager
ved herredstinget og landstinget. Hele
affæren må efterhånden være begyndt
at tære på deres formuer.
Hr. Christensen blev noget fortørnet
over bøndernes forslag, da det gav ham
ret i alt. I en skrivelse, dateret Drejø 14.
marts 1793, svarede han: ”At ligesom ieg
ved den om Tiendens ydelse anlagte Sag,
aldrig har haftt andet til Formaalle, end
at faae de gamle efter nærværende Tü
ders Beskaffenhed, upassende og mig alt
for fornærmende Contracter hævede, saa
havde ieg ønsket, at mine Sognemænd
og deres Raadgivere ville have indseet
Billigheden af det de nu tilbyder, forin
den mand aftvang mig, at anlægge de
Sager, der Svæver jmellem dem og mig.
Jeg havde derved Sparet de betydelige
Udgiftter ieg har haftt, og bleven befriet
for den Ære fornærmende og forhaanende Angreeb man har giort jmod mig”.51
Man fornemmer, at præsten var godt sur
over, at bønderne ikke med det samme
rettede sig efter hans ønske. Det ligger
også i luften, at det blot var for at irrite
re og ruinere ham, at de ikke tidligere i
retssagerne accepterede hans krav. Han
godtog dog deres tilbud om at få tienden
udbetalt efter loven. De skulle selvfølge
lig først trække sagen ved landstinget
tilbage.
Men hvad med retssagerne om older
manden samt vædderen og gæssenes op
tagelse? Her meldte præsten i samme
brev, at han ville eftergive det hele og

16

frafalde anklagerne, hvis blot olderman
den i retten tilstod at have fornærmet
ham, undskyldte og betalte en lille bøde
til Drejø Sogns fattigkasse. Det beviser,
at hele sagen i bund og grund drejede
sig om betalingen af tienden og ikke om
mindre tvistigheder og skænderier mel
lem præsten og Drejøs bymænd. Dis
kussionerne og præstens udstødelse var
blot et resultat af Jacob Christensens
anmodninger.58 Da hr. Christensen øn
skede, at øens ejer på Hvedholm skulle
samtykke til forliget, før det kunne reg
nes for bindende, trak sagen ud igen.59
Først den 16. maj 1793 kunne prokura
tor Trøjel fremlægge herskabets appro
bation ved herredstinget.60 Samme dag
mødte oldermanden Niels Rasmussen
og undskyldte til præsten.61 Hr. Chri
stensen var dog ikke personligt til stede,
men havde sendt Toftgaard til at over
være det.
Nu havde retssagerne ”svævet” i hen
ved 11 måneder ved Sunds-Gudme Her
redsting; men den 30. maj 1793 blev de
endelig afgjort med en dom i tiendesa
gen. Alle præstens krav var blevet ind
friet, og dommer Adrian Bekker var
klar til at dømme: ”hvorudj kiendes for
Rett: at det forbemelte jmellem Sogne
Præsten Hr Christensen og Gaardmændene paa Dreyøe sluttede forliig vorder
hermed til een bestandig Regel jmellem
dem ved Magt kiendt og i alle sine Puncter og Clausuler Confirmeeret”. Hermed
var præsten og bymændenes uenigheder
overstået - for nu.

Afslutning
I 1792 havde landmåler Faber været på
Drejø for at opmåle øen og dens mar
ker i forbindelse med hr. Christensens
ønske om udskiftningen af præstegår
dens jorder. Øens bønder satte sig dog
imod. I deres forligsforslag til præsten
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Gård i Drejø by. (H.
Zangenberg: De sydfyn
ske Øers gamle Bønder
bygninger, Fynsk Hjem
stavn, 1932, s. 70)

af 9. marts 1793 havde de således ikke
godtaget hans ønske om at lade præste
gårdens jorder fraskille.62 De ønskede
ingen forandring. Men utroligt nok ac
cepterede gårdmændene snart - uden at
det blev nødvendigt med en ny retssag
- at udskiftningen kom til Drejø. Det var
i tiden mellem retssagernes forlig og en
delige dom, så man kan mistænke præ
sten og bønderne for at have lavet afta
ler ”under bordet”.
Den 17. maj 1793 mødtes en landvæ
senskommission i Faaborg. Den havde
til opgave at udfærdige en udskiftnings
forretning af præstegårdens jorder og
bestod bl.a. af mange høje embedsmænd
samt hr. Christensen og fire drejøgårdmænd. De blev alle til sidst enige i, at
udskiftningen og hegningen skulle ske
inden 1. maj 1794, og at udførelsen hvi
lede på bøndernes skuldre - altså præ
cis som hr. Christensen havde anmodet
bymændene om i forligsforslaget af 30.
november 1792. Endnu engang fik han
sin vilje.
Det er klart, at udskiftningen ske
te af to årsager. For det første var det
et led i udviklingen. Udskiftningen af
Danmarks jorder var som omtalt blevet
påbegyndt i sidste halvdel af 1700-tal

let, og givetvis håbede hr. Christensen
på at øge sin kornavl.63 Men det betød
også, at han meldte sig ud af fællesska
bet. Med det satsede han på, at alle tvi
stigheder med bønderne var et afsluttet
kapitel. Den 17. november 1794 skrev
Jacob Christensen imidlertid et brev til
kongen med en klage over sine sognemænd.64 Endnu engang kunne han og
byfællerne ikke komme overens, for de
nægtede ham størstedelen af de afgif
ter, han havde ret til for sine kirkelige
handlinger. De ville ikke længere beta
le: 1) påskerente, 2) mikkels- eller alle
helgensoffer samt 3) offer af kirkegangs
konernes følge. Desuden nægtede de at
pløje og harve hans jord, som de jo ellers
havde lovet ham efter retssagen 179293.1 et nyt forlig af 30. januar 1795 love
de bønderne dog at rette sig efter ham.65
Men sognepræsten kunne ikke længere
tro, at han nogensinde kom til at leve
”i god Forstaaelse” med sin menighed.
Derfor søgte han ny stilling, og den 21.
juli 1797 blev han kaldet til præst til 01lerup og Kirkeby sogne på Fyn.66 Her
med var tvisterne mellem ham og Drejøs
gårdmænd endelig ovre.
Konflikterne på Drejø bunder i et kul
tursammenstød mellem præsten Jacob
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Christensen, der på den ene side repræ
senterede landbrugsreformerne og ny
tænkningen, og Drejøs bymænd, der på
den anden side repræsenterede det gam
le og traditionsbundne fællesskab. De to
parter havde et meget forskelligt syn på
samfundet. Hr. Christensen ønskede re
former, fordi det kunne betyde en mu
lig økonomisk gevinst, mens bønderne
helst ville blive ved med at drive jord
brug, som de havde gjort det i århundre
der. Thi for bønderne kunne en ændring
af dagligdagen og deres livsgrundlag,
nemlig kornproduktionen, betyde sulten
og i sidste ende døden. Hvem andre end
sig selv og sine fæller kunne man stole
på? Ingen. Derfor frygtede de det nye og
fremmede.
Retssagerne vidnede også om fælles
skabets styrker og svagheder. I lokal
samfundet stod byloven øverst; men ved
domstolene herskede Danske Lov, og her
havde byloven og fællesskabet intet at
skulle have sagt. Lokalsamfundets styr
ke ses konkret ved, at landsbyfællerne
kunne genere og udstøde personer, der
ikke rettede sig efter byens vedtægter.
For at chikanere kunne de fx optage lov
bryderens dyr, hvis der var forbud mod
dem, hvis de kom i kornmarkerne, eller
hvis deres græsning stred imod byloven.
Som jeg har vist, blev denne form for
modstand brugt adskillige gange mod
hr. Christensen.
Almindeligvis kunne dette formentlig
være en fredelig måde at ordne uover
ensstemmelser på, for derefter forstod
lovbryderen måske at indordne sig un
der fællesskabets beslutninger. Virke
ligt problematisk blev det først, når bymændene begyndte at vedtage love, der
bevidst havde til formål at udstøde en
person af fællesskabet. Fx finder vi, at
Drejøs gårdmænd kun få år efter præ
stens ansættelse vedtog, at ingen læn
gere måtte hjælpe ham med noget. Her
var årsagen dog ikke, at hr. Christen
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sen nægtede at følge byloven; men at
han ønskede at få tienden udbetalt efter
Danske Lov. I denne sag var han også en
fare for fællesskabet.
Toftgaard havde ret, da han i stæv
ningen til Drejøs gårdmænd betegnede
deres samlede handlinger under udtryk
ket ”ondskabsfuldt”.61 Selvfølgelig var
det drilagtigt at optage en byfælles dyr
og vedtage love, der bevidst havde til for
mål at skade ham. Men det var også en
nødvendighed for bønderne at vise ham,
at man stod fast på sine vedtægter, og
at alle byens beboere var underlagt dem.
Landboerne var afhængige af hinanden
i dagligdagen, og derfor værnede de om
sammenholdet og stod stejlt over for
folk, der forsøgte at bryde lokalsamfun
dets regler og sædvaner. Da hele sagen
om udstødelsen af Jacob Christensen
tog en ny drejning, og uoverensstemmel
serne endte ved Sunds-Gudme Herreds
ting, fremstod fællesskabets og bylovens
svagheder. Lokalt var byloven mægtig;
men uden for øen havde den ringe be
tydning. Retssagerne mellem hr. Chri
stensen og drejøbønderne sluttede som
bekendt med forlig; men hvis sagen var
endt med rettens afgørelse, skulle den
ne beslutning følges på trods af de lokale
interesser på Drejø.
I 1790’erne ser vi en ændring i bøn
dernes holdninger. Til at begynde med
ønskede de ingen forandringer af afgif
terne og landbruget. Men som et resul
tat af retssagerne gik de med til at ind
føre Danske Lov på tiendeområdet. Selv
om det ikke var helt frivilligt, var det
alligevel et skridt bort fra det lukkede
fællesskab i retning mod en mere åben
indstilling over for nytænkning. I hvil
ken forbindelse bønderne gik med til at
udskifte præstegårdens jorder, har jeg
ikke været i stand til at opklare. Det kan
være sket som et led i forligsforhandlin
gerne, selv om bymændene ganske vist
ikke nævner det i deres forslag. Det kan
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også tænkes, at de alligevel indså, at de
ikke kunne stå tilbage for det fremskridt
inden for landbruget, der var godt i gang
i resten af Danmark. Udskiftningen af
præstegårdens jorder var jo ikke blot
til fordel for hr. Christensen, men også
for bønderne selv. På den måde kunne
de mere eller mindre ”fjerne” ham fra
fællesskabet og lade ham passe sig selv.
Den eneste form for kontakt, de nu skul
le have til ham - i forbindelse med hans
nye rettigheder - var at aflevere præste
tienden til ham samt pløje og harve hans
jord. De kirkelige handlinger kunne de
ikke undgå.
Både retssagerne om tienden samt
udskiftningen af præstegårdens jorder
viser tydeligt den udvikling, Danmark i
slutningen af 1700-tallet var godt i gang
med. Som omtalt forsvandt bylovene og
jordfællesskabernes betydning i forbin
delse med udskiftningen. Men som vi ser
på Drejø i 1790’erne kunne lokalsamfun
dene allerede før deres udskiftning blive
påvirket af tidens tendenser og på flere
områder indføre rigslovgivningen. Men
det er klart, at der først efter udskiftnin
gen skete en massiv ændring i den loka
le holdning til bylovene og fællesskabet.
Herefter mistede bylaget sin praktiske
funktion, men fortsatte dog på mange
måder med at fungere - dog nu kun som
en tradition og et samlingspunkt for by
ens sociale liv. Til sidst kom kongens lov
til at stå over byloven.
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Kvarterdannelse, industrilokalisering og
byudvikling i Århus 1870-1920
Jeppe Norskov
Fortid og Nutid, marts 2006, s. 21-42.
De fleste købstæder i Danmark gennemgik store fysiske forandringer i
tiden efter 1870, da industrialiseringen og befolkningsvæksten skabte be
hov for mere plads til byudviklingen. Købstædemes kompakte og lukkede
byrum, der omkring 1870 i mange henseender stadig bar flere førindu
strielle præg, blev åbnet og spredte sig først ud på områderne uden for de
gamle byporte og senere til forstæderne både inden og uden for de gamle
kommunegrænser. Herved blev den førindustrielle by afløst af den indu
strielle med dens klart definerede strukturer. Artiklen behandler byudvik
lingen i landets næststørste by, Århus, fra 1870 til 1925 og sætter fokus
på blandt andet kvarterdannelse, industrilokalisering samt kommunal
byplanlægning.

Cand. mag. Jeppe Norskov, f. 1974, er ph.d. stipendiat ved Dansk Center
for Byhistorie, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.
Han har tidligere publiceret om blandt andet byplanlægning, byudvikling
og industrialisering i bog- og artikelform; senest Købstadens Metamorfose.
Byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920, der udkom på Aarhus
Universitetforlag i 2005 (sammen med museumsinspektør ved Odense
Bys Museer, Jens Toftgaard Jensen).

De fysiske forandringer af byerne udgør
et centralt element af industrialiserings
processen. Centralt i forskningen inden
for dette felt er den såkaldte bygeogra
fi.1 Genstandsfeltet herindenfor er sel
ve rummet og de rumlige mønstre, der
skabes af såvel økonomiske, sociale som
politiske forhold. Både for den førindu
strielle og industrielle by gør sammen
hængen mellem socialstruktur, boligfor
hold samt lokaliseringen af håndværk,
erhverv og senere industri, at der i al
mindelighed dannes en række træk og
strukturer i arealudnyttelsesmønstret,
som er fælles for en lang række byer.
Temaet for denne artikel er forandrin
gerne af byens indre struktur i Århus i
perioden fra 1870 til 1920. Undervejs vil
det blive diskuteret, om nogle af de ty
piske strukturer og træk for såvel den

førindustrielle som industrielle by kan
genfindes her. Det vil ske ved at inddra
ge to centrale forskningstraditioner, der
beskæftiger sig hermed.

Den førindustrielle by
- Århus 1870
Århus udgjorde i tiden omkring 1870
et overskueligt miljø. Indbyggertallet
var ifølge folketællingen dette år godt
15.000, hvilket knap var en 4-dobling i
forhold til folketallet i 1801, der da var
på 4.000.2 Denne tilvækst var foregået,
uden at bygrunden, det vil sige den be
byggede del af købstadens jorder, var
blevet forøget synderligt. Derfor udgjor
de byen stort set det samme areal, som
det havde gjort siden middelalderen.
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Byens sparsomme fysiske vækst - set i relation til at indbyggertallet næsten var firedoblet - var
i perioden efter 1800 hovedsageligt foregået syd for åen. Her var Fredens Torv, Fredensgade,
og den endnu ikke navngivne Banegårdsgade blevet anlagt. Denne strækning fungerede indtil
opførelsen af Skt. Clemens Bro som forbindelseslinie mellem byen og banegården. Desuden var
Søndergade, hvor blandt andet Frichs Fabrikker var beliggende, kommet til, mens der var ble
vet opført en del etagebyggeri op langs Frederiksgade, der var byens sydlige indfaldsvej. Nord
for åen var den første bebyggelse i det område, der senere blev til Øgadekvarteret, skudt op nord
for Nørregade.
Stadsingeniørens kortsamling, Erhvervsarkivet.

De mange nye indbyggere i byen betød,
at nye huse var blevet opført. Mange af
disse havde klemt sig ind mellem allere
de eksisterende, mens andre var blevet
opført på de få tomme byggegrunde, der
lå spredt rundt omkring i byen. Samtidig
var man begyndt at bygge i højden for på
denne måde at udnytte grundene bedre.
Byen blev derfor tættere end tidligere og
befolkningskoncentrationen højere, men
den havde endnu ikke mistet sit førindu
strielle præg.
Udover befolkningsvæksten og ny
byggeriet var der dog et par andre ting
i bybilledet, der indikerede, at man ikke
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længere befandt sig i 1800. Det drejede
sig om den nye moderne kysthavn, der
var blevet udbygget fra 1845-61 og aflø
ste den gamle åhavn, åbningen af jern
banen i 1862 samt en række relativt ny
etablerede industrivirksomheder. Sidst
nævnte vender vi tilbage til senere. Syv
år senere, da hele den jyske længdebane
var etableret, kom Århus til at ligge som
et centrum herfor, hvilket kombineret
med en god havn skulle vise sig at være
en position for gode ekspansionsmulig
heder.
Anlægget af jernbanen og etablerin
gen af banegården påvirkede byens hid-
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tidige strukturer. Det handelsmæssige
og politiske centrum havde hidtil væ
ret området omkring Store Torv, rådhu
set og domkirken på den nordlige side
af åen. Jernbanen og banegården trak
imidlertid byen i denne retning, hvorved
den begyndte at brede sig hastigt syd for
åen. I løbet af de følgende godt 25 år blev
det samtidig klart, at et infrastrukturelt
og erhvervsmæssigt centrum langsomt
voksede frem heromkring. Byen havde
nu to centre, men da de ikke varetog de
samme funktioner, var der ikke tale om,
at det gamle blev opløst og afløst af et
nyt, men i stedet at de to fungerede side
om side.
Den fysiske forbindelse mellem cen
trene var dog ikke af optimal karakter,
idet åen, der i mange år havde været by
ens grænse mod syd, adskilte de to. Det
fik man løst i 1884, da Skt. Clemens Bro
blev indviet, hvorved de blev forbundet
i en lige linie via broen, Søndergade og
Ryesgade. Mentalt vedblev åen dog med
at adskille byen i en sydlig og nordlig
del, og de udviklede sig også forskelligt
frem mod århundredeskiftet.

Bosættelsesmønstre
Inden for den del af den bygeografiske
forskning, der beskæftiger sig med den
førindustrielle by, er den amerikanske
historiker og sociolog Gideon Sjöberg en
af de centrale forskere. Ifølge ham var
var byens politiske elite og de bedre be
midlede borgeres boliger typisk koncen
treret i bykernen langs de centrale ga
der, torve og pladser i den førindustri
elle by.3 De øvrige sociale grupper i byen
blev derved fortrængt til de tilstødende
gader, veje og smøger. Herved dannedes
der nærmest et system af koncentriske
cirkler, hvori den sociale status faldt, jo
længere man bevægede sig væk fra cen
trum. Det er væsentligt for forståelsen af

dette mønster, at bolig og arbejdsplads
sjældent var adskilt i den førindustriel
le by. Håndværkeren havde således ofte
knyttet et værksted til sin bolig, hvor
også hans svende og lærlinge i mange
tilfælde var bosat. Købmandsgården
rummede ud over et udsalg, kornloft, va
relager mv. også en bolig for både køb
manden, hans familie samt hovedparten
af de, der var knyttet til forretningen.
Når bykernen var det mest attrakti
ve område, skyldtes det blandt andet, at
en række betydelige religiøse, politiske
og økonomiske institutioner almindelig
vis var placeret her. Der kom herved til
at ligge et anstrøg af prestige over by
kernen, som ikke fandtes i byens øvrige
kvarterer. Det var dog ikke kun prestige,
der gjorde, at de bedre bemidlede borge
re i byerne foretrak at være bosiddende
i bykernen. At have en bolig i dette om
råde betød også, at man herved opnåe
de en placering ved - og derved også en
nem og hurtig adgang til - de væsentlig
ste institutioner af økonomisk, religiøs
og poliltisk art, hvorpå deres magt netop
hvilede.
Store Torv og Lille Torv, der var de
centrale torve i Århus, illustrerer ud
mærket dette forhold. Her lå omkring
1870 foruden domkirken også bispe
gården, provsteboligen, katedralsko
len, rådhuset, banken og apoteket. I de
omkringliggende gader lå desuden Vor
Frue Kirke, endnu et apotek, byens tea
ter samt en klub, hvis medlemmer ho
vedsagelig bestod af folk fra det bedre
borgerskab.
Ved hjælp af den såkaldte ligning fra
1880, der er en opgørelse over formueog lejlighedsskatten, er det muligt at be
stemme bosættelsesmønstret for de rige
ste 10 % af skatteyderne i byen for det
te år.4 Denne gruppe bestod fortrinsvis
af købmænd, men også fabrikanter, en
apoteker, en bankdirektør, en læge, bi
skoppen og byens borgmester var repræ-
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senteret. Hovedparten af denne befolk
ningsgruppe var bosat på Store Torv,
Lille Torv, Mejlgade og i Vestergade,
der var den centrale indfaldsvej fra vest.
Desuden var der også en koncentration
ved de 8 byporte i byens udkant. De, der
boede her, var udelukkende købmænd,
som herved kunne fange bønderne og
andre udenbys, når de kom ind til byen
for at handle. Dette bryder med Sjöbergs
model, men ser man bort fra det, lignede
Århus i øvrigt på mange måder den typi
ske førindustrielle by.
På trods af den klare tendens i bo
sættelsesmønstret for de rigeste 10 % af
skatteyderne i byen, eksisterede der dog
ikke noget skarpt skel mellem rig og fat
tig i det førindustrielle Århus. De boede
i bogstaveligste forstand side om side. I
de små smøger og mindre gader, der lå i
umiddelbar nærhed af Store Torv og Lil
le Torv, var der således bosat flere min
dre bemidlede familier.5
De dårlige infrastrukturelle forhold
og det ringe transporttekniske niveau
betød samtidig, at al færdsel inden for
bygrænsen som oftest var en besværlig
og langsommelig affære. Disse forhold
gjorde, at man kun inden for et fåtal af
byens erhvervsgrupper havde en egent
lig adskillelse mellem bolig og arbejds
plads. For de få, der havde, gjaldt det,
at afstanden herimellem ikke var særlig
stor, hvilket betød, at de var placeret in
den for gåafstand af hinanden.
Tilgængelighed og centralitet var så
ledes af stor betydning for, hvor folk bo
satte sig. Herved var transporten og pla
ceringen af økonomiske aktiviteter ved
strategiske punkter af afgørende betyd
ning for bestemmelsen af arealudnyttel
sesmønstret.
Dette forhold understreges yderlige
re ved en undersøgelse af grundværdi
erne i byen. En sådan kan foretages med
udgangspunkt i Jordebogen for Aarhus
Købstad, der findes for årene 1872 og
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1873.6 Grundværdierne når et højde
punkt i bykernen, det vil sige på Store
Torv og Lille Torv for ellers at aftage, jo
længere man bevægede sig væk fra cen
trum. Undtaget herfra var dog grund
værdierne langs hovedindfaldsvejene i
form af Vestergade, Frederiksgade og
Mejlgade samt i byens få centrale tra
fikknudepunkter, der nåede et markant
højt niveau.

Industriens lokalisering 1870
Placeringen af byens industri under
streger, hvor stor en betydning tilgæn
gelighed og centralitet havde for areal
udnyttelsen. En sådan undersøgelse kan
foretages ved hjælp af de såkaldte hånd
værks- og industritællinger, der blev af
holdt i 1871 og 1872.7 Disse indeholder
blandt andet oplysninger om arten af
den enkelte fabrik, antallet arbejdere,
deres lønforhold, om der blev anvendt
mekanisk kraft og i givet fald størrelsen
heraf.
I henhold til den definition, der blev
anvendt ved diverse forskellige offentli
ge industritællinger i perioden fra 1870
til 1925, betegnes bedrifter med mere
end 6 arbejdere som industrielle fore
tagender. Derfor er kun håndværks- og
industritællingernes oplysninger om be
drifternes antal af arbejdere af interesse
i denne sammenhæng.8
Denne definition rummer dog en ræk
ke svagheder. Eksempelvis blev man
ge halvstore virksomheder drevet efter
principper, der ikke adskilte sig væsent
ligt fra håndværksvirksomheder. Der vil
derfor uden tvivl i det følgende være be
drifter, der på trods af deres håndværks
mæssige karakter vil blive henregnet
under betegnelsen industri. Samtidig vil
der heller ikke blive skelnet nærmere
mellem de forskellige former for indu
stri.
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Af de i alt 45 virksomheder med mere
end 6 arbejdere, der i 1870 var beliggen
de i Århus købstadskommune, var mere
end halvdelen lokaliseret langs byens
indfaldsveje og de to centrale torve. Det
te understreger først og fremmest betyd
ningen af tilgængelighed og centralitet.
Derudover peger dette lokaliserings
mønster også på, at disse virksomheder
først og fremmest arbejdede for det lo
kale marked i form af byen og det nære
opland, hvor indfaldsvejene havde stor
betydning med hensyn til tilførsel af rå
varer og afsætning af produkter.
Hovedparten af den lokaliserede indu
stri var beliggende i baggårde, dette både
hvis man måler på antallet af bedrifter
og på størrelsen af arbejdsstyrken. Und
tagelserne herfra var de større og mere
pladskrævende virksomheder, hvis be
hov for store bygningsanlæg betingede
en placering uden for centrum i byens
udkant. Årsagen til denne lokalisering
var først og fremmest, at grundpriserne
her var lavere, hvilket minimerede om
kostningerne ved nybyggeri og senere
udvidelser. Fælles for de virksomheder,
der lå uden for bykernen, var desuden,
at de enten var lokaliseret i umiddelbar
nærhed af havnen, jernbanen eller åen.
For bryggeriet Ceres vedkommende var
placeringen tæt ved åen eksempelvis
nødvendig, da det havde behov for store
tilførsler af vand til produktionen. For
virksomhederne nær havnen og jernba
nen var denne placering betinget af, at
de for de fleste vedkommende arbejde
de for mere end det lokale marked. De
havde derfor brug for en nem og hurtig
adgang til tidens to centrale tranportformer, for derved at optimere produktaf
sætningen og tilførslen af råvarer.
Udover kravet om tilgængelighed,
var der også en række andre forhold,
der var bestemmende for industriens lo
kalisering. I perioden fra 1870 til 1920
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blev der vedtaget en række bygnings- og
sundhedsvedtægter, hvorigennem de of
fentlige myndigheder kunne påvirke og
i nogle tilfælde diktere industrivirksom
hedernes placering.
Allerede i et regulativ fra 1857 blev
en række erhverv betegnet som skadeli
ge for sundheden. Regulativets bestem
melser blev senere i 1861 indarbejdet
i sundhedsvedtægterne.9 Dette betød,
at blandt andet slagterier, garverier,
en række kemiske virksomheder samt
kalk- og cementbrænderier ikke i frem
tiden måtte placeres inden for en nær
mere fastsat grænse omkring den indre
by. En række andre erhvervs placering
skulle desuden godkendes af sundheds
kommissionen. Her fandtes dog intet
fast regelsæt, idet man fra Sundheds
kommissionens side tog stilling fra sag
til sag.
Bygningsvedtægternes bestemmelser
vedrørte først og fremmest brandfare.
De virksomhedstyper, der var omfattet
heraf, kunne i de fleste tilfælde få lov til
at etablere sig eller opføre nye bygnin
ger, når blot de overholdt bygningsved
tægten og de ”... særlige Bestemmelser,
som Bygningskommissionen i hvert en
kelt Tilfælde anser fornødne”.™ Det vil
sige, at man også her tog stilling fra sag
til sag.
Effekten af bestemmelserne i byg
nings- og sundhedsvedtægterne lader
sig ikke aflæse i industriens lokalise
ringsmønstre omkring 1870. Man skal
frem til omkring 1890, før de slår igen
nem.
o

Den industrielle by - Arhus 1920
11920 var byen vokset betragteligt. Ind
byggertallet var steget fra 15.000 i 1870
til 75.000 - eller 84.000 hvis man reg
nede de seks forstadskommuner med.11
Det var man efterhånden var nød til, da
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Byen var både areal- og befolkningsmæssigt blevet mangedoblet i perioden siden 1870. Nord for
den gamle bykerne var Øgadekvarteret nu fuldt udbygget, mens der endnu var spredte huller i
bebyggelsen på Trøjborg, som først blev fyldt ud i 1930’erne. På Frederiksbjerg havde man reali
seret dele af den byplan, somAmbt og Kampmann præsenterede i 1898. Umiddelbart syd herfor
var der opstået en større villabebyggelse omkring gaderne Rungstedvej, Holtevej mv. Dette om
råde var udlagt som et forsøg på at holde på byens gode skatteborgere, som ellers i stor stil flyt
tede fra kommunen og ud til de naturskønne forstadskommuner i form af blandt andet Højbjerg
og Risskov. Læg også mærke til, at den senere anlagte ringgade er projekteret på kortet.
Stadsingeniørens kortsamling, Erhvervsarkivet.
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de alle udgjorde en del af bydannelsen.
Byen var også vokset arealmæssigt, og
flere nye kvarterer var skudt op. Umid
delbart nord for den gamle bygrænse op
stod i tiden efter 1870 Øgadekvarteret,
mens kvarteret Frederiksbjerg i samme
periode udbyggedes syd for banegården.
Kvateret lå fysisk adskilt fra den øvri
ge del af byen af den i 1860’erne anlagte
banegrav. Frem til midten af 1870’erne,
hvor Bruunsbro blev bygget over bane
graven, skulle man således ned til Hads
Herredsvej, der løb langs med bugten,
for at komme fra det nye kvarter og ind
til byen. Senere dannedes omkring 1900
Trøjborg-kvarteret, der lå nord for og ad
skilt fra den øvrige by af en række store
offentligt ejede arealer, der var udlagt til
kirkegård, alderdomshjem og kommune
hospital. Spredt rundt omkring nord for
den gamle bykerne blev der i tiden efter
1870 opført flere store villaer. Selv om
der med byggeriet af disse var ansatser
til det før, blev der først dannet egentli
ge villakvarterer efter 1900.
Som det fremgår, rettede byens vækst
sig frem til 1900 mod nord og syd. Ka
rakteren af udviklingen var dog vidt for
skellig. Nord for åen bestod den fortrins
vis af arbejderboliger, villaer og mindre
industri, mens der syd for var tale om
arbejderboliger samt både større og min
dre industri. Åen fungerede derfor sta
dig som en skillelinie i byen, hvad angår
social status og arten af byggeriet. Først
efter 1896, hvor kommunen erhvervede
Marselisborg gods og de dertil hørende
jorder syd for byen, blev byggeriet her af
en mere blandet karakter. Man lod nem
lig udarbejde en byplan for de bynære
dele af området, der indeholdt klart de
finerede områder forbeholdt henholdsvis
borgerskabet, middel- og arbejderklas
sen samt industri- og erhvervsvirksom
heder, hvorved de to førstnævnte grup
per også fandt plads i byens sydlige del.
Udvidelser mod vest blev i første om
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gang blokeret af Århus Mølle og mølle
dammen. I 1873 indgik kommunen og
mølleejeren en overenskomst, hvor man
enedes om at nedlægge sluserne og lade
dammen forsvinde.12 Det skete, fordi
kommunen var interesseret i at udnyt
te åens vand som drikkevand og på læn
gere sigt inddrage områderne mod vest
til bebyggelse. Jordbunden forblev dog i
en lang årerække for sumpet til, at der
kunne opføres bygninger i området. I
1890’erne kom der så småt gang i bygge
riet, men hovedparten af kvarteret blev
først udbygget i 1920’erne.13

Bosættelsesmønstre
Ser vi på Århus i 1920 og tiden umid
delbart herefter, var bosættelsesmøn
stret for den rigeste 10 % af byens skat
teydere markant forandret i forhold til
1870. Hvor de tidligere hovedsageligt
var bosat i bykernen omkring Lille Torv
og Store Torv, var de nu i højere grad bo
sat i byens udkant. Enten i de store og
mondæne lejligheder langs Kystvejen el
ler i de villaer, der i tiden efter 1900 var
opført nord og syd for byen. Det frem
går af den ligning, der blev udarbejdet
for byen i 1925.14 Desuden var der uden
for bygrænsen i de omkransende sogne
kommuner opstået en række store villa
kvarterer, der tiltrak mange velhavere.
At mange af disse foretrak at flytte ud
i forstadskommunerne, hvor skatterne
var lavere, var et problem for købstads
kommunen. Årsagen hertil var, at køb
stadskommunen derved mistede mange
skattekroner. Mange af beboerne ejede
enten selv virksomheder eller arbejdede
inde i købstadskommunen, men betalte
skat af deres indkomst i den pågælden
de forstadskommune, hvor de var bosat.
Dette var et problem, som eksisterede
i de fleste større købstæder. At det var
noget, som optog politikere og embeds-

Kv arterdannelse, industrilokalisering og byudvikling i Århus 1870-1920

mænd i købstadskommunerne, fremgår
af, at man diskuterede det løbende på
en række møder købstadskommunerne
imellem allerede fra 1860’erne.15 Dette
var starten på en diskussion, som først
blev afsluttet godt 100 år senere med
kommunesammenlægningen i 1970. I
hele perioden forsøgte specielt de store
købstadskommuner således at få ind
lemmet de omkringliggende sognekom
muner, for derved at få del i de velha
vendes skattekroner, hvilket sognekom
munerne naturligvis forsøgte at undslå
sig.

Øgadekvarteret
Et af de nye kvarterer, der var opstået i
byen i tiden efter 1870 var Øgadekvar
teret, der var beliggende nord for den
gamle bykerne. De første beboelsesejen
domme i området blev opført omkring
1870 i form af store villaer. Da de før
ste blev bygget, blev de opført på grund
stykker, som på dette tidspunkt fore
kom landlige. Grundene var store og lå
i smukke omgivelser med udsigt over
byen og havet. Det stigende boligbehov
hos den voksende arbejderbefolkning i
byen betød dog, at de private grundeje
re i området kunne tjene store penge på
at udstykke grundene i mindre parcel
ler, hvorpå der kunne opføres etageejen
domme. På denne måde kom villabebyg
gelserne få år efter opførelsen til at ind
gå som dele af en stadig fremvoksende
karréstruktur.
Dette betød også, at den sociale sam
mensætning i kvarteret ændrede karak
ter. Ligningen viser, at en fortrinsvis
stor procentuel andel af beboerne i 1880
tilhørte middel- og overklassen, det vil
sige folk, der tjente mere end 10.000 kr.
om året.16 Denne andel var stort set lig
nul i 1925.17 Årsagen hertil var, at kvar
teret nu var domineret af etageejendom

me, der fortrinsvis var forbeholdt arbej
derklassen, det vil sige folk, der i 1925
ikke tjente mere end 3.000 kr. om året.

Frederiksbjerg
En tilsvarende social sammensætning
fandtes i 1925 på Frederiksbjerg. Kvar
terets baggrund er dog en lidt anden end
Øgadekvarterets. En væsentlig forud
sætning for kvarterets vækst var place
ringen af banegården i 1862 i byens syd
lige ende, hvilket trak byudviklingen i
denne retning. Udbygningen af Frede
riksbjerg startede omkring 1870, hvor
der hovedsageligt langs Jægergårdsga
de blev bygget en række beboelsesejen
domme. Ifølge folketællingen fra sam
me år boede der omtrent 300 personer i
kvarteret.18
I de efterfølgende år gik det stærkt. I
1872 blev Århus Palmekernefabrik an
lagt, der i mange år frem og senere un
der navnet Århus Oliefabrik skulle kom
me til at sætte sit præg på kvarteret. Fa
brikken tiltrak arbejdskraft til området,
hvorved der kom en kraftig stigning i
antallet af nyopførte boliger. Som en
konsekvens heraf steg kvarterets ind
byggertal markant, og i 1875 boede der
allerede omkring 2000 personer i kvar
teret.19
Det nye kvarter skabte dog en del ad
ministrative problemer, da dele af det
ikke var beliggende i købstadskommu
nen, men derimod i Viby sognekommu
ne. For det første var der mange, der flyt
tede frem og tilbage mellem de to kom
muner, hvilket skabte en del papirarbej
de. For det andet indså byrådet, at der
var ved at opstå et kvarter lige uden for
byen, som det hverken med hensyn til
gadeudlæg, afløbsforhold, bygnings- el
ler sundhedsvæsen havde nogen kontrol
med. Da størstedelen af beboerne i kvar
teret tillige arbejdede i købstadskommu-
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ne, men ikke bidrog til byens udgifter i
kraft af deres skattemæssige tilhørsfor
hold til Viby sognekommune, var det i
byrådets interesse at få Frederiksbjerg
indlemmet i købstadskommunen.
Samtidig var man i Viby sogneråd
også bekymret over udsigten til, at by
ens vækst ville betyde, at et kvarter, der
fortrinsvis var beboet af arbejdere, skul
le skyde op, da man kunne forudse, at
det ville påføre sognekommunen store
udgifter til skoler m.v. uden at give til
svarende skatteindtægter.
Som en konsekvens heraf henvendte
de to kommuner sig i 1872 til Indenrigs
ministeriet, hvor man søgte om godken
delse til at indlemme de 88 tdr. land, der
lå mellem købstadskommunens sydlige
grænse, defineret ved jernbaneterrænet,
og Marselisborgs hovedparcel.20 God
kendelsen blev givet, og fra 1874 lå by
ens grænse mod syd, hvor Odensegade
og Ingerslevs Boulevard løber i dag.21
Folketællingerne fra 1870 og 1880
samt de kommunale mandtalslister vi
ser, at Frederiksbjerg fra starten var do
mineret af folk, der typisk var beskæfti
get som faglærte eller ufaglærte arbej
dere inden for håndværks- og industri
fagene.22 Derved var Frederiksbjerg i
modsætning til Øgadekvarteret fra star
ten, hvad man vil kalde et typisk arbej
derkvarter.

Trøjborg
Trøjborg lignede derimod mere Øgade
kvarteret. Kvarteret blev som sagt dan
net fra omkring 1900 og frem, og lå som
anført adskilt fra den øvrige by af en
række store offentligt ejede arealer, der
var udlagt til kirkegård, alderdomshjem
og kommunehospital.23
Den bebyggelse, der blev opført i tiden
efter 1900, var udelukkende etageejen
domme og byggeri til industri. I perioden
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fra 1860 til 1890 blev der dog opført en
række villaer i området. Disse var for
trinsvis beliggende med udsigt over van
det, hvorfor de ikke direkte blev inde
sluttet af etagebyggeri. Opførslen af de
mange både 3, 4 og 5 etagers ejendomme
betød dog, at områdets status faldt, og
i tiden efter 1900 blev der ikke bygget
flere villaer i kvarteret.24
Den sociale sammensætning i kvar
teret var i 1925 meget lig den i Øgade
kvarteret og på Frederiksbjerg, da en
klar majoritet af kvarterets beboere var
beskæftiget inden for håndværks- og in
dustrifagene.25

Marselisborg
I tiden efter 1900 blev Frederiksbjergs
status som et entydigt arbejderkvarter
ændret. 11896 lykkedes det at skaffe po
litisk flertal i byrådet for, at kommunen
skulle opkøbe et større område umid
delbart syd herfor i form af Marselis
borg gods. Årsagen til købet var, at by
ens vækst mod syd endnu engang havde
nået grænsen til Viby sognekommune.
Århus kommune havde stået i en lig
nende situation i 1872, hvor man havde
ladet en del af Viby sognekommune ind
lemme, men det indlemmede areal var
nu stort set fuldt udbygget.26
Ved bebyggelsen af de nyerhvervede
jorder, ønskede man ikke at lade tilfæl
dighedernes spil råde, hvad angår anlæg
af gader og veje og deres linieføring. Det
havde i vid udstrækning været tilfældet
tidligere i blandt andet Øgadekvarteret
og på den ældre del af Frederiksbjerg.
Årsagen var, at hovedparten af matrik
lerne i disse områder var ejet af private.
De gældende bestemmelser, hvad angår
anlæg af gader og veje, var nedfældet i
købstædernes bygningslov ffa 1858.27
Denne gav kommunen en mulighed for
at øve en vis indflydelse på kommende
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Ambt og Kampmanns byplan var omfattende, og man regnede med, at det ville tage 30-40 år, før
området var fuldt udbygget. Planen fik stor ros i offentligheden, men desværre var der store dele
af planen, der aldrig blev realiseret. Hvad der blev gennemført var den let buede Hans Brogesgade, Tietgens Plads, Dalgas Avenue og dele aflngerslevs Boulevard, mens Marselis Boulevard
og Ringgade i nogen grad blev anlagt i overensstemmelse med planen.
Stadsingeniørens kortsamling, Erhvervsarkivet.

gadeudlæg, men i henhold til loven var
de dog på ingen måde givet ret til at
udarbejde gadeplaner, som de private
grundejere skulle følge. Kommunens op
gave var at godkende, at planlagte gader
og veje tog hensyn til det allerede eksi
sterende gadenet, og at de havde en hen
sigtsmæssig retning ud til offentlig vej.
Initiativet ved anlæg af gader og veje
var derfor i vid udstrækning overladt til
de private grundejere.
Det nyerhvervede område var deri
mod ejet af kommunen, og man kunne
derfor selv afgøre og udstikke retningsli
nierne for, hvorledes og efter hvilken li

nieføring gaderne skulle anlægges. Der
for nedsatte man allerede kort tid efter
købet Udvalget for Marselisborg Jorder,
der hurtigt gik i gang med at undersøge
mulighederne for at lade en bebyggel
sesplan udarbejde for området.
I første omgang satte man byens
stadsingeniør, Oscar Jørgensen, på sa
gen. Jørgensens planforslag delte dog
byrådet i to: Nogle mente, at Jørgensens
plan hurtigst muligt skulle realiseres, så
”... Kommunen kan faa nogle af de Penge
ind, den har givet ud ved Kjøbet af Mar
selisborg”. Andre derimod var ikke til
fredse med resultatet af hans arbejde, og
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ønskede ”... en overlegen Bedømmelse af
disse Planer - en Bedømmelse af Mænd,
der ere vor Stadsingeniør overlegen".28
Enden på diskussionen i byrådet blev,
at man kontaktede Jørgensens kollega i
København, Charles Ambt, og den Kgl.
Bygningsinspektør for Nørrejylland,
Hack Kampmann, for at lade dem vurde
re stadsingeniørens planer. De to havde
dog så mange indvendinger, at de i ste
det lod et helt nyt forslag til en byplan
udarbejde.
Ambt og Kampmanns plan udmær
kede sig specielt ved to forhold. For det
første præsenterede de et udkast til en
bebyggelse af det nyerhvervede område,
der i en dansk sammenhæng udviste en
hidtil uset grad af interesse for formgiv
ningen af det offentlige rum. Planen in
deholdt ud over forslag til selve anlæg
get af gadenettet således også udkast
og skitser til, hvordan husenes facader
skulle tage sig ud samt opførelsen og an
læggelsen af forskellige større byggerier,
pladser, udkigspunkter osv.29 Det, som
er interessant i denne sammenhæng,
er dog, at de i deres planudkast opere
rede med en deling af kvarteret efter so
cialklasser og funktioner. Planen inde
holdt således et villakvarter beliggende
på det mest attraktive område nær van
det, hvor det var tænkt, det bedre bor
gerskab skulle bo, et karrékvarter, hvor
der skulle opføres boliger for den jævne
mand i skikkelse af funktionærer, hånd
værksmestre og de bedrestillede arbej
dere samt et fabriks- og industrikvarter.
Denne deling af kvarteret rummede nok
en adskillelse af de sociale klasser, men
også intentioner om at skabe et både so
cialt- og erhvervstopografisk velafbalan
ceret område i byen.
Det er unikt, og en af de første gan
ge man ser et sådant forslag i en dansk
sammenhæng. Planen blev kun til en
vis grad realiseret, men ideen om en op
deling af området efter socialklasser og
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funktioner blev bibeholdt. De ældre dele
af Frederiksbjerg vedblev efter bebyg
gelsen af det område, som kommunen i
1896 erhvervede, at være et rent arbej
derkvarter. Den nye del, der lagde sig
uden på den ældre som en halvcirkel,
kom derimod til at rumme kvarterer for
såvel arbejder-, middel- som overklassen.30

Social deling
I modsætning til tiden omkring 1870
var der i 1925 en klar social deling af
byen. Overordnet set var de sociale klas
ser delt og bosat i hver deres kvarterer.
Arbejderklassen var fortrinsvis bosat i
Øgadekvarteret, på Frederiksbjerg og
på Trøjborg. Velhaverne var bosat i vil
lakvartererne i forstadskommunerne, i
villaerne nær kysten nord for den gamle
bykerne og i de nye Marselisborgkvarter
samt i de store og mondæne lejligheder
på kystvejen. Byens sociale geografi var
således ændret radikalt, hvorved den
opdelte industriby var en realitet.
Sammenholder man grundværdierne
i byen med de sociale klassers bosættel
sesmønstre, opstår der et paradoksalt
forhold. På et såkaldt grundværdikort
over Århus, der blev udarbejdet i 1932,
kan man se, at grundværdierne nåede
et højdepunkt i bykernen omkring Store
Torv og Lille Torv for ellers at aftage, jo
længere man bevægede ud i byens perifiri. Undtaget herfra var grundværdier
ne langs hovedindfaldsvejene i form af
Vestergade, Frederiksgade og Mejlgade
samt i byens få centrale trafikknude
punkter, der også nåede et markant højt
niveau.31 Udover at betydningen af til
gængelighed og centralitet afspejles ty
deligt i byens grundværdier, viser kortet
også, at jo tættere man kommer byker
nen, det vil sige området omkring Store
Torv og Lille Torv, des dyrere var grun-
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dene.32 Byens arbejdere var altså hoved
sageligt bosat i de områder, hvor grund
priserne var høje, mens velhaverne ho
vedsageligt var bosat i villakvartererne i
byens periferi og de omkransende sogne
kommuner med lave grundpriser.
Dette mønster genfindes i flere andre
byer og har givet anledning til en række
interessante diskussioner.33 Overordnet
set forklares forholdet ved, at de mindrebemidledes rådighedsbeløb til trans
port var lille, hvorfor de boede nær ar
bejdspladsen i små boliger. De velha
vende var bosat mere luksuriøst i byens
udkant på større arealer. Den nære til
knytning, der hidtil havde været for de
erhvervsdrivende mellem virksomhed
og bolig, var blevet opløst. Den moder
ne virksomhedsejer, var således ikke bo
sat ved fabrikken, men derimod typisk
ude i forstæderne. Det var nu forbundet
med prestige, at flytte fra hovedstrøge
ne til villakvartererne, hvor der ikke var
større erhvervsvirksomheder. Den gam
le bykerne var blevet mere beskidt. Bag
gårdsbyggeriet betød, at det var blevet
mindre grønt og tættere i byen. Samtidig
var færdslen taget til. Hensyn til grønne
omgivelser, lys og luft spillede således
nu for de bedre bemidlede en større rolle
end hensynet til afstand og centralitet.
Centralt for forståelsen af den socia
le adskillelse er også, at de, som flyttede
ud, var de, som havde råd. Det var de
økonomisk velstillede. Først i mellemog efterkrigstiden fik de øvrige social
grupper på grund af forbedrede økono
miske forhold mulighed herfor.
Udviklingen af den offentlige trafik
og forbedrede transportmuligheder var
dog også af betydning, idet betingelser
ne for tilgængelighed derved ændrede
karakter. Hidtil var det for arbejderen
en nødvendighed at være bosat nær ar
bejdspladsen. Arbejdsdagen var lang,
og ofte indeholdt den en middagspause
på 1-2 timer, hvor man typisk tog hjem

for at spise. Etableringen af et velfunge
rende offentligt transportnet ændrede
på dette mønster. I Århus blev den før
ste sporvejsrute, der dække større dele
af byen, taget i drift i 1904.34 Stræknin
gen gik fra Marselisborg i syd til Trøjborg i nord. Der gik dog noget tid, inden
etableringen heraf slog klart igennem og
for alvor ændrede på folks bosættelses
mønster. En gennemgang af mandtalsli
sterne for Trøjborgkvarteret for 1911 vi
ser således, at en overvægt af kvarterets
mandlige beboere havde under 2 kilome
ter til arbejde, det vil sige mindre end 15
minutter til fods.35
Samtidig med at de sociale klasser i
vid udstrækning blev adskilt i perioden
fra 1870 til 1925, blev det førindustrielle
forhold, hvor folk typisk boede og arbej
dede samme sted, også opløst. En hastigt
faldende andel af arbejdsstyrken indgik
således i arbejdsgiverens husstand, som
typisk ville have til huse i samme ejen
dom som virksomheden.
Udover øget velstand blandt arbejder
ne og bedre transportmuligheder spille
de også fagforeningerne en vigtig rolle i
denne forbindelse. De arbejdede således
længe for, at de mange svende og lærlin
ge, der tidligere var tvunget til at være
bosat hos deres mester, fik mulighed for
at stifte eget hjem og familie. Gradvist
blev det normen, at mesteren, hans fa
milie samt den arbejdskraft, der var til
knyttet hans værksted, ikke længere
var bosat hos under samme tag, som det
eller havde været sædvane fra gammel
tid. Herved blev det patriarkalske for
hold, der havde været mellem mester,
svend og lærling delvist opløst for at bli
ve afløst af et arbejdsgiver- og lønmodta
ger forhold.36
Byens stadig større udstrækning in
debar således ikke alene betydelige for
skydninger i befolkningens relative geo
grafiske fordeling, men tillige en ny
struktur med hensyn til forskellige so33
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Frichs Jernstøberi omkring 1890. Virksomheden var fra 1870 og godt 100 år frem en af byens
største arbejdspladser. Den beskæftigede både faglærte håndværkere inden for jern- og metal
industrien samt træfagene og mange ufaglærte maskinarbejdere og arbejdsmænd. Ved dens
anlæggelse var den beliggende i byens sydlige udkant, men blev dog relativt hurtigt indhentet
af byens vækst og omkranset af bolig og erhvervsbyggeri. Fabrikken flyttede omkring 1910 ud
til forstadskommunen Aabyhøj, hvor man anlagde nye fabriksbygninger nær det eksisterende
jernbanenet. Herved blev Frichs forbundet med såvel gods- og hovedbanegården som havne
arealerne, hvorfra der var videre adgang til de nationale og internationale markeder. Foto: Er
hvervsarkivet, Århus

ciale gruppers indbyrdes lokalisering.

Industriens lokalisering
Samtidig med at de forskellige socia
le grupper i byen i stigende grad blev
adskilt, ændredes industriens lokali
seringsmønster sig også markant i pe
rioden efter 1870. I 1925 var der såle
des opstået egentlige industrikvarterer
i byen.
I 1925 var der mere end 300 virksom
heder af industriel karakter i Århus. For
disse var tilgængelighed og centralitet
stadig væsentligt i deres valg af place
ring. Men mens tilgængelighed i 1870
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var betinget af en lokalisering ved en af
byens indfaldsveje, var det i 1925 i lige
så høj grad betinget af en placering ved
havnen eller jernbanen. Specielt for de
større virksomheder var en beliggenhed
i umiddelbar nærhed af havnen og jern
banen af stor betydning.
Det var blandt andet gældende for
Århus Oliefabrik, der med knap 800
ansatte i 1925 var blandt de største ar
bejdspladser i byen. Den egentlige fa
brik var beliggende syd for banegården,
men virksomheden havde siden 1915
flyttet en del af produktionen ned på
sydhavnen. Placeringen her, hvor virk
somheden havde sit eget kajanlæg, var
fordelagtig, da man blandt andet und-
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Kortet er baseret på statistisk materiale, lønindberetninger 1917 i Dansk Arbejdergiverforenings arkiv, Erhvervsarkivet, Arbejdsgiverforeningens Haandbog 1917 og 1920, Er
hvervsarkivet, Industriforeningens fortegnelse over danske virksomheder 1914-1920, Er
hvervsarkivet og Danmarks Statistisk: Industrielle Produktionsstatistikker for 1917 (S
16/102-104) og (S 16/107-108), Rigsarkivet.
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Århus Oliefabrik omkring 1920. Under navnet Århus Palmekernefabrik opførtes i begyndelsen
af 187O’erne en række markante fabriksbygninger i byens sydlige udkant. Ret hurtigt herefter
blev fabrikken omgivet af erhvervs- og boligbyggeri. Senere udvidelser måtte derfor foregå an
detsteds. Af hensyn hertil og de gældende sundheds- og bygningsvedtægter opførtes flere nye pro
duktionsanlæg til oliefabrikken på Sydhavnen fra 1915 til 1918. På billedet ses disse kort efter
indvielsen. Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus

gik at skulle omlade og transportere rå
stofferne over længere afstande på land.
Samtidig drog virksomheden også fordel
af at være lokaliseret ved havnen i for
bindelse med afsætningen af de færdige
produkter. Hertil kom, at man via en
sporforbindelse til godsbanegården hav
de direkte adgang til såvel det regionale
som nationale jernbanenet.
Af andre større virksomheder på hav
nen var Korn- og Foderstofskompagniet
(KFK), der ved placeringen på havnen
nød de samme fordele som Århus Olie.
Endelig var der en række af mindre virk
somheder med 10 til 20 ansatte, der var
lokaliseret her i henhold til sundheds
vedtægten. Årsagen hertil var, at de var
omfattet af den paragraf, der sagde, at
erhverv, der var skadelige for sundhe
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den, ikke måtte placeres inden for nær
mere fastsat grænse omkring den indre
by.37 Det drejede sig blandt andet om
Det Offentlige Slagtehus, der blev opført
på Sydhavnen i 1895.
En tungtvejende årsag til havnens
stigende betydning var blandet andet
de gradvise men store udvidelser, der
havde fundet sted siden midten af 1800tallet. Dette havde ikke blot betydet, at
skibstrafikken var øget, men også at der
var skabt plads for opførelse af flere sto
re industrianlæg både på havnen og i
områderne i nærheden.
Mens byens industrielle tyngdepunkt
i 1870 var baggårdsindustrien langs by
ens indfaldsveje og hovedstrøg, lader
dette sig ikke entydigt bestemme i 1925.
Baggårdsindustrien udgjorde i 1925 sta-
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dig en stor del af den samlede lokalisere
de industrielle arbejdsstyrke, men dens
andel var faldende. Desuden var der en
stor koncentration af virksomheder på
Frederiksbjerg omkring Århus Oliefa
brik og Centralbaneværkstedet ved jern
banen samt omkring Frichs fabrikker,
der lå placeret uden for byen i Åbyhøj.
De sidstnævnte steder var koncentra
tionen af arbejdere så høj, at man kan
tale om, at der her var opstået egentlige
industrikvarterer. Industrien udgjordes
altså af en blanding af baggårdsindustri
og fritliggende industrianlæg.
Lige som Frichs fabrikker havde en
række andre virksomheder også valgt
at flytte produktionen uden for byen i
forstadskommunerne. Årsagerne hertil
var flere. For det første var grundpri
serne lave. Dette var selvsagt en fordel,
specielt for de virksomheder hvis pro
duktion betingede store bygningsanlæg.
For det andet muliggjorde en udflyt
ning, at en placering i umiddelbar nær
hed af jernbanen blev mulig. Jernbanen,
og de transportmuligheder den gav, var
derved en væsentlig forudsætning for,
at der opstod industrikvarterer på Fre
deriksbjerg, i Åbyhøj og i Viby. For det
tredje betød placeringen uden for køb
stadskommunen også, at virksomheden
kunne krybe i skattely. Kommuneskat
ten var nemlig lavere i sognekommuner
ne end i købstadskommunen.

Byen funktionsopdeles
Den svage tendens, der i 1870 var til en
funktionsopdeling af byen, var blevet
mere markant med dannelsen af egen
tlige velhaver-, arbejder- og industri
kvarterer. De større industrielle fore
tagender, der i 1870 var lokaliseret i
byens udkant, var blevet indhentet af
byens vækst og lå i 1920 omkranset af
boligbyggeri. Disse virksomheder havde

tydeligvis skabt grobund for nye bebo
elseskvarterer på grund af deres efter
spørgsel på arbejdskraft.
Fabrikkerne kom herved til at få en
væsentlig indflydelse på den fremtidige
arealudnyttelse i de omkringliggende na
bolag. I området omkring Aarhus Oliefa
brik og Centralbaneværkstedet blev de
hovedsageligt landbrugsorienterede er
hverv, der hidtil havde ligget i området,
fortrængt. De fritliggende landejendom
me blev nedrevet og fabriksbygninger og
etagebyggeri opført. Havde en industri
først etableret sig, lader det til, at de an
dre arealbrugere valgte at fortrække på
grund af de ulemper og gener, den på
førte området. Denne tendens ses i en
række både større og mindre industri
byer fra midten af 1800-tallet og frem.38
Virksomhedernes valg af lokalitet var
således af stor betydning for byens ud
formning. Specielt i tiden efter 1900,
hvor de stadig større foretagender kræ
vede mere plads.
Arbejderkvartererne lader også til at
have samme tendens til at forskubbe
andre grupper af arealbrugere. Det ses
blandt andet i Øgadekvarteret nord for
den gamle bygrænse. Den første bebyg
gelse, der blev opført her omkring 1870,
bestod hovedageligt af villaer. Det var
en boligform, der var ved at vinde ind
pas i byen på dette tidspunkt. Da de
første villaer blev bygget i denne del af
byen, blev de opført på grundstykker,
som lå i landlige omgivelser. Grundene
var store og lå med en smuk udsigt over
byen og havet samt en umiddelbar nær
hed til skoven.
Det stigende boligbehov hos den vok
sende arbejderbefolkning i byen betød
dog, at de private grundejere i området
kunne tjene store penge på at udstykke
grundene i mindre parceller, hvorpå der
kunne opføres etageejendomme. På den
ne måde kom villabebyggelserne få år
efter opførelsen til at indgå som dele af
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en stadig fremvoksende karréstruktur. I
et kvarter, hvor etagebyggeri var klart
overrepræsenteret, var det ikke længere
nær så attraktivt for de bedre bemidlede
at bosætte sig, da der for denne gruppe
var sket en forringelse af områdets miljø
i forhold til tidligere. Den sociale sam
mensætning i kvarteret ændrede derved
karakter. Mens en fortrinsvis stor pro
centuel andel af beboerne i 1880 tilhørte
middel- og overklassen, var denne an
del stort set lig nul i 1925. Kvarteret var
nu domineret af etageejendomme, der
fortrinsvis var forbeholdt arbejderklas
sen.39 I perioden fra 1870 til 1920 var
der således sket en delvis specialisering
og afgrænsning af de enkelte kvarterer.
Denne udvikling foregik i vid udstræk
ning uden nogen form for kommunal
styring eller indgriben. Der eksisterede
ikke nogen byplanlov eller lovgivning af
anden art, der muliggjorde dette, sålæn
ge byggeriet og etableringen af gade- og
vejanlæg skete på privatejet jord. Ander
ledes forholdt det sig derimod på det af
kommunen ejede Marselisborg Jorder.
Her ser man klart kommunalt styret by
planlægning, hvorved der også skabtes
et område i byen, hvis fysiske strukturer
adskilte sig klart fra de, der var udviklet
de foregående 60-70 år.

Århus som det typiske eller sær
egne tilfælde
Ser man på forandringerne af arealud
nyttelsesmønstret i industribyen, var de
overordnet set ret ensartede. Det typiske
mønster var, at de velstillede gradvist
fraflyttede centrum. I tilknytning til fa
brikkerne opstod der arbejderkvarterer.
De dele af den indre by, der stødte op til
de nye fabrikker og industrianlæg, blev
således langsomt forslummet og proleta
riseret, hvorved det tidligere mondæne
anstrøg forsvandt herfra. Her var det
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hverken for byernes gamle borgerskab
eller det nye industriborgerskab attrak
tivt eller prestigiøst at bo, og de valgte
derfor i stor stil at flytte ud i de nye for
stadskvarterer, hvor egentige villakvar
teret skød op.
Et godt eksempel herpå er Mejlgade i
byens østlig ende, der, indtil Kystvejen
blev anlagt i begyndelsen af 1870’erne,
havde været en fin gade. Bygningerne
her havde på den ene side af gaden haft
grund ned til stranden, men de kom nu
til at vende over mod baggårdene til de
nye fine herskabsboliger på Kystvejen.
Gradvist blev de gamle købmandsgårde
i Mejlgade afløst af mindre industri og
håndværk. På denne vis kom Mejlgade
derved til at ligge tilbage med ændrede
funktioner og dalende prestige, hvilket
var et typisk træk for udviklingen i den
gamle bykerne.
De forandringer, som industriby
en gennemgik, ses i England fra tiden
omkring 1800 og frem, hvor industria
liseringen indtraf først. Her forandre
des byer som London, Liverpool, Leeds
mv. efter det ovennævnte mønster. Fra
1850’erne ses en lignende udvikling i
København og et par tiår senere også i
de større danske provinsbyer.
Inden for den byhistoriske forskning
eksisterer der en række forskellige teo
rier, der beskæftiger sig med denne for
andringsproces. Den ældste - og stadig
helt centrale - af disse er den såkaldte
koncentriske zoneteori. Den blev præ
senteret i 1925 af den amerikanske so
ciolog E. Burgess i artiklen Growth of the
City. Teorien var blevet til på baggrund
af en række studier udført i 1920’erne af
social- og erhvervsstrukturerne i Chica
go.40 Hovedtesen var, at den gamle førin
dustrielle by lidt efter lidt blev omgivet
at nogle karakteristiske zoner, der hver
især var karakteriseret ved nogle sær
præg.
I selve bykernen findes det centra-
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Fra Ole Degn:
Urbanisering og
industrialisering,
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CONCENTRIC ZONE THEORY

le forretningsområde, det vil sige selve
hjertet i byens kommercielle, industri
elle, sociale og kulturelle liv. Herefter
følger i anden zone et overgangsområde,
der er domineret af udlejningsejendom
me i forfald og let industri, der er flyttet
ud fra byens centrale område. I tredje
zone findes boligområder for den min
dre bemidlede del af befolkningen, mens
der i ijerde zone er et boligområde for be
folkningen med middelindkomster. Den
ne zone består hovedsageligt af enfami
lieshuse og eksklusive udlejningsejen
domme. Den yderste og femte zone er et
forstads- og satellitbysamfund, der fun
gerer som soveby for folk, der arbejder i
det centrale byområde og dagligt pend
ler frem og tilbage. Som det ses, antages
det i den koncentriske zone-teori over
ordnet set, at grundværdierne - sam
menhængende med tilgængeligheden - i
den industrielle by falder kontinuerligt,
jo længere væk man bevæger sig fra cen
trum. Sidstnævnte stemmer godt over
ens med den struktur, som det omtalte
grundværdikort over Århus viste.
Burgess teori tegner naturligvis et
noget forenklet billede af industribyens
struktur. Man skal derfor erindre, at by
ernes udvikling blev påvirket af en lang
række forskelligartede faktorer, herun

der mange der var lokalt betingede. Der
for lader det sig næppe noget sted gøre
at finde eksempler på en idealiseret in
dustriby med en struktur, der har form
efter klart afgrænsede koncentriske
cirkler. De faktiske forhold var således
mere nuancerede, end Burgess teori gi
ver udtryk for.
Undlader man at lede efter nøjagtigt
definerede zoner, er der i eksemplet År
hus en række klare tendenser, der lader
sig afdække. For det første lå såvel sto
re som små industri- og håndværksvirk
somheder her placeret strategisk ved de
centrale infrastrukturelle anlæg. For
det andet viste undersøgelsen af byens
grundværdier, at disse tydeligt nåede et
højdepunkt i centrum for derefter at fal
de ud mod periferien. Andre højdepunk
ter optrådte langs de centrale trafikårer,
og specielt der hvor disse skar hinanden.
Den helt afgørende faktor for grundvær
diernes niveau var derfor tilgængelig
hed. Vej- og jernbanenettet tenderede
således mod at give byen et stjernefor
met mønster og påvirkede derved tyde
ligt byens struktur.
De ovennævnte forhold kan også gen
findes i andre byer. En række undersø
gelser viser således, at lignende tenden
ser kendetegner arealudnyttelsesmøn-
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stret i København og Odense.41 Hertil
kommer, at der i Århus med udgangs
punkt i det industrielle tyngdepunkt
synes at være en række områder - el
ler zoner - med en kraftig koncentrati
on af arbejdspladser. Mest markant var
dette i området omkring Centralbaneværkstedet og Aarhus Oliefabrik samt
Frichs. Egentlige boligzoner kan identi
ficeres i villakvartererne i Åby, Risskov
og i byens sydlige del i det nye Marselisborgkvarter, langs og bag ved den davæ
rende Hads Herredsvej, samt i arbejder
kvartererne på Frederiksbjerg, Trøjborg
og i Øgaderne, om end der i de tre sidst
nævnte tilfælde også fandtes en mængde
både større og mindre industri- og hånd
værksvirksomheder.
Vil man forsøge at tilpasse disse zo
ner ind i Burgess’ teori, kan man iden
tificere et bånd af industrivirksomhe
der rundt om den gamle bykerne. Her lå
blandt andet De Forenede Jernstøberi
er, Mønsteds Margarine Fabrik, Thomas
Ths. Sabroe samt Centralbaneværkstedet, Aarhus Oliefabrik og Frichs. Om
kring dette lå en zone bestående af de
tre ovenfor nævnte arbejderkvarterer og
her udenpå et boligområde for overklas
sen i form af de omtalte villakvarterer.
Men kan altså genfinde elementer fra
Burgess teori i Århus, om end der skal
lidt god vilje til, for at det kan lade sig
gøre at bestemme de koncentriske zoner
i byen. De forskellige kvarterstyper hav
de således en tendens til at glide ud og
ind mellem hinanden, og de havde der
for karakter af at være temmelig udfly
dende og ikke klart definerede. Eksem
pelvis bestod Øgadekvarteret udover en
stort andel af etagebyggeri, der fortrins
vist var bebobet af arbejdere, både af fle
re mindre håndværksvirksomheder og
enkelte villaer.
Nogle af de centrale elementer fra den
koncentriske zoneteori synes således
- om end ikke entydigt - at være kon
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kretiseret i den århusianske bystruktur.
Teorien kan med dens forenklede og ide
aliserede billede af den klassiske indu
striby dog ikke tjene som en fuldstændig
forklaringsmodel på industriens lokali
sering og bosættelsesmønstret. De øko
nomiske, sociale, politiske og topografi
ske forhold bibragte således hver især
billedet af byens struktur lokale facet
ter.
I Århus påvirkede åen, mølledammen
samt anlægget af jernbanen - herun
der også banegraven - og udvidelsen af
havnen specielt byens fysiske udvikling
i tiden efter 1850. Åen virkede i mange
år både som en fysisk og mental skille
linie i byen. Den vanskeliggjorde i før
ste omgang en egentlig forbindelse mel
lem byens gamle centrum omkring Store
Torv og det nye ved banegården. Efter
denne var etableret i 1884, udviklede de
to dele syd og nord for åen sig stadig i
forskellig retning med hver deres klart
definerede karakteristika. Først med kø
bet af Marselisborg i 1896 og Ambt og
Kampmanns byplan udviklede området
syd for åen sig til at være andet en in
dustri og arbejderkvarter. Banegraven
virkede i en årrække indtil opførelsen
af Bruunsbro på samme måde som åen
som en fysisk barriere for byens fysiske
ekspansion, idet den afskar området om
kring banegården fra det nye arbejder
kvarter Frederiksbjerg. I byens vestlige
del satte Mølleengen, indtil denne blev
drænet, en naturlig begrænsning for by
ens vækst i denne retning.
I tiden efter 1925 kom en række nye
bygningsværker og infrastrukturelle an
læg til, som var med til at påvirke byen
fysiske struktur. Det drejer sig om den
nye godsbanegård fra 1920’erne, der blev
anlægt vest for byen på dele af den gam
le mølleegn, ringgaden fra 1930’erne,
der omsluttede store dele af den eksiste
rende by, og det nye rådhus fra begyn
delsen af 1940’erne.

Kvarterdannelse, industrilokalisering og byudvikling i Århus 1870-1920

Godsbanegården havde hidtil været
beliggende på det areal ved Sønder Allé,
hvor rutebilstationen ligger i dag. Flyt
ningen skete af flere årsager. Arealet
var for lille, der var ikke plads i områ
det til udvidelsesmuligheder, og ende
lig var tilkørselsmulighederne elendige.
Flytningen til Mølleengen var ideel, da
der har var masser og plads til spor og
pakhuse. Desværre forstørrede godsba
negården den kile, som det eksisterende
banelegeme i forvejen udgjorde for der
ved at uddybe skellet mellem den nord
lige og sydlige bydel.
Etableringen af ringgaden fra
1920’erne og frem til slutningen af
1930’erne rettede delvist op herpå. An
lægget af denne var en gammel ide, og
forslag hertil ses blandt andet i den by
plan for Marselisborg, som Ambt og
Kampmann udarbejdede i 1898. Den
skabte med den markante bro over ba
negraven og godsarealerne en tiltrængt
forbindelse mellem byens nordlig og syd
lige del og aflastede derved de tre eksi
sterende ved Spanien, M.P. Bruunsgade
og Frederiks Allé.
Den status, som Store Torv tidligere
havde haft som byens religiøse, politiske
og økonomiske centrum blev mere og
mere udtømt frem mod 1940. Etablerin
gen af banegården var det første skridt
på vejen, senere søgte meget af handels
livet op langs Søndergade og Ryesgade,
der senere udviklede sig til at blive by
ens egentlige strøggader. Bispegården,
der havde ligget bag ved Domkirken og
umiddelbart op til torvet blev nedrevet i
1882 og gav senere plads til blandt an
det det ny Århus Teater, og endelig flyt
tede man i 1941 rådhuset op til det nu
værende placering mellem Park Allé og
Frederiks Allé. Herved var byens politi
ske centrum også flyttet.
De førindustrielle fysiske strukturer,
der stadig prægede byen omkring 1870,
var derved brudt op. I stedet havde man

fået en by, der indeholdt tydelige ten
denser til en egentlig funktionsopdeling
med dannelsen af egentlig velhaver-, ar
bejder- og industrikvarterer.
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Sebastian Olden-Jørgensen, f. 1964, ph.d., adjunkt ved SAXO-Instituttet,
Københavns Universitet.

Hvad skal historiefaget dog stille op
med kildekritikken? Jeppe Nevers’ svar
i hans bearbejdede odenseanske prisop
gave er klart: Der må ”én gang for alle
gøres op med den forestilling, at kilde
kritikken primært er et begrebsappa
rat, der refererer til metodiske princip
per, som dansk historievidenskab har
bygget sin empiriske praksis på basis
af’ (s. 198). Eller med andre ord: Kilde
kritikken dur ikke, hverken i teori el
ler praksis. Det efterlader selvfølgelig
det store spørgsmål, hvorfor i alverden
der så er skrevet så meget om kildekri
tik og undervist så meget i den. Nevers’
korte svar på dette spørgsmål er, ”at kil
dekritikken aldrig var blevet en »sag« i
dansk faghistorie, hvis det ikke var for
di, faget skulle være en videnskab i em
pirisk forstand, og den var aldrig forble
vet en »sag«, hvis det ikke havde været
for først et meget lille miljø og siden det
særlige spil, som fandt sted København
og Århus imellem” (s. 215). Også dette
kan oversættes til mere jævnt dansk:
Kildekritikken var aldrig blevet en stor

ting, hvis ikke Erslev havde haft behov
for at etablere sig som videnskabeligt
skoledannende, og den var for længst
gået i graven, hvis ikke der i København
havde raset et slagsmål om hvem, der
skulle være Erslevs sande arvtager, og
hvis ikke Århus-historikerne siden hav
de haft behov for at profilere sig med det
funktionelle kildesyn.
Man kan således ikke anklage Ne
vers for manglende mod eller klarhed,
når det gælder de bærende teser og fag
politiske standpunkter. Noget lignende
gælder hans metodisk-teoretiske appa
rat, der trækker på tysk begrebshisto
rie i Reinhart Kosellecks aftapning sup
pleret med angelsaksisk begrebsretorik
à la Quentin Skinner og mindre doser
diskursanalyse. Disse teorier og meto
der introduceres i et særligt kapitel og
anvendes med stor konsekvens og et højt
selvrefleksivt niveau. En anden positiv
egenskab ved bogen er dens forsøg på at
anskue verden fra Odense, dvs. anlæg
ge en kritisk og ofte velgørende ironisk
distance til de respektive århusianske
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og københavnske traditioner med til
hørende identitetsskabende ”store for
tællinger”. Det må dog fra københavnsk
hold bemærkes, at Nevers af forståelige
grunde, som bl.a. har at gøre med hans
personlige kontakt til nu afdøde metode
nestor i Århus, Jens Chr. Manniche, har
noget bedre fat om Århus-traditionen
end om den tilsvarende københavnske.
Som man måske kan gætte sig til af
de ovenfor anførte konklusioner, har
store dele af bogen karakter af en kritik
af kildekritikken. Det sker i tre skridt.
Først gennemføres en begrebshistorisk
analyse af levnsbegrebet, som spores
fra dets første opståen og tyske rødder
til dets ”funktionalisering” i 1960’erne.
Analysen afsluttes med den sproglige
vendings opgør med kildekritikken, som
Nevers i øvrigt selv forholder sig kritisk
til. Næste store kapitel skifter fra den
tætte kronologiske analyse af et enkelt
begreb, in casu levnet, og stiller i stedet
skarpt på tre afgørende etaper i den kil
dekritiske terminologis historie som hel
hed: etableringen omkring 1900 (dvs.
Erslev), funktionaliseringen i 1960’erne
og 70’erne (i høj grad H.P. Clausen)
og feltets opbrud i det seneste årti (bl.
a. Dorthe Gert Simonsen). Disse to ka
pitler rummer mange gode oplysninger
og fine iagttagelser, der sammenfatter,
supplerer og viderefører den eksisteren
de historiografiske og metodiske littera
tur. Konklusionen bliver i begge afsnit
den samme: Kildekritikken holder ikke.
Den er logisk inkonsistent, og den leve
rer ikke den vare, den angiveligt lover.
Og så er den i øvrigt alt for belastet af et
forældet positivistisk videnskabssyn.
Forklaringen på, at kildekritikken
alligevel ikke alene har overlevet, men
også udviklet sig, giver Nevers i det tred
je hovedafsnit, hvis konklusion ovenfor
er refereret i yderste korthed, men som
her skal gentages: Kildekritikken har
primært fungeret som retorisk våben i
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de kultur-, videnskabs- og fagpolitiske
kampe fra Erslev til i dag. Sideløbende
og sammenhængende hermed har kilde
kritikken været en undervisningsbase
ret socialiserings- og disciplineringsin
stans.
På denne baggrund forstår man godt
Nevers’ i grunden fuldstændig negative
konklusion: Den kildekritiske termino
logi ”er en blindgyde for en teoretisering
af den historiske erkendelse” (s. 219). I
stedet hylder han en ”flerstrenget histo
rieforskning”, der arbejder tværfagligt,
og hvor de forskellige miljøer, de enkelte
historikere, hver eneste bog selv påtager
sig ansvaret for at fremlægge og doku
mentere den bærende metodisk-teoretiske refleksion (s. 220-21).
Sidstnævnte opfordring er det svært
at være uenig i, men jeg kan ikke følge
Nevers i konklusionen om, at kildekri
tikken som sådan er en blindgyde. Jeg
vil derfor tillade mig at bruge resten af
denne anmeldelse på ganske kort at re
flektere over, hvorfor jeg også efter endt
læsning fortsat vil tillade mig at være
uenig.
På sine givne forudsætninger er Ne
vers’ analyse svær at modsige, og det
er evident, at kildekritikken med fordel
kan underkastes den begrebshistoriske,
diskursanalytiske og retoriske analyse,
som han gennemfører. Analysen funge
rer, fordi kildekritikkens historie også
handler om retorisk strategi og viden
skabspolitik. Det har man også kunnet
læse sig til hos Jens Chr. Manniche {Den
radikale Historikertradition, 1981), og
det er for nyligt blevet gentaget fra vi
denskabsteoretisk og politisk helt mod
sat hold af Jon Gissel {Den indtrængen
de Forstaaelse. Johannes Steenstrups hi
storiesyn, 2003). Ethvert metodisk valg
er imidlertid samtidig et fravalg, og det
valgte fokus på kildekritikkens begrebs
historie og karakter af retorisk strategi
har derfor som naturlig konsekvens, at

Sebastian Olden-Jørgensen

Nevers helt bevidst og konsekvent har
ladet kildekritikken som faglig praksis
ligge. Hans emne er et andet, og det er
helt legitimt.
Dette valg og fravalg har imidlertid be
tydning for rækkevidden af analysen og
dermed også for de fagpolitiske konklu
sioner. Groft sagt kan man sige, at Ne
vers vejer kildekritikken på den viden
skabsteoretiske guldvægt og finder den
for let. End ikke de teoretisk velklædte
århusianere finder i sidste instans nåde
for hans krav om, at deres definitioner
skal leve op til strengere logik (f.eks. s.
89-99). Det er imidlertid et godt spørgs
mål, om metodisk-teoretiske begrebers
værdi på den måde står og falder alerte
med deres filosofiske stringens. Mange
historikere vil mene, at det er begreber
nes praktiske anvendelighed og frugt
barhed, der må være afgørende. Dertil
kommer, at hvis man som jeg opfatter
vort fags metodisk-teoretiske tradition
inklusive det kildekritiske begrebsappa
rat som et refleksionsniveau, der forud
sætter praksis, relaterer sig til praksis
og skal bidrage til at kritisere, stimule
re og forbedre praksis, så kan kravet om
absolut filosofisk stringens per definiti
on ikke være altafgørende. Fagets prak
sis må også tælle med ved en vurdering.
Ud over anklagen for manglende lo
gisk stringens synes dog også et andet
moment at være afgørende for Nevers’
hårde dom over kildekritikken. Det er
den positivistiske dødvægt, han mener
kildekritikken er behæftet med. Uan
set hvordan vi vrider og vender os, så vil
ifølge Nevers den slemme positivistiske
nisse altid flytte med, så længe vi fort
sætter med at tale om levn og beretning,
primære og sekundære kilder etc. Vi må
altså bryde med de traditionelle begre
ber, hvis vi vil gøre os håb om at frigøre
os fra den positivistiske arvesynd. Også
på dette punkt finder jeg Nevers alt for
kategorisk, for er positivismen virkelig

den eneste videnskabsteoretiske posi
tion, der kan forbindes med kildekritik
ken? Nevers er selv inde på, at kildekri
tikken og dens begrebsapparat har filo
logiske rødder tilbage før positivismen,
og at Erslev således ikke startede på bar
bund, da han systematiserede kildekri
tikken og byggede den ind i et klassisk
positivistisk videnskabssyn (nøglebe
greb: kildekritikken som teknikken ved
indirekte iagttagelse). Men stopper hi
storien her? Ifølge Nevers burde den gøre
det, og alt, hvad der teoretisk er sket for
kildekritikken siden Erslev, fremstår
derfor som kunstigt åndedræt og hjer
temassage i en situation, hvor eutana
si ville være det rigtige svar. Doktoren
med morfinsprøjten har dog ladet vente
på sig og dukker ifølge Nevers først op i
de seneste år i skikkelse af den sproglige
vendings profeter.
Kunne man ikke med lige så stor ret
fortælle en noget anden historie? Nevers’
historie er som nævnt en tragedie i tre
akter, hvor helten dør til sidst: det kilde
kritiske begrebsapparats etablering om
kring år 1900 (Erslev), dets funktionalisering omkring år 1970 (H.P. Clausen) og
dets sammenbrud omkring år 2000 (den
sproglige vending). Hvad med en alter
nativ treakter med et mere ”komisk” plot
(for at tale med Hayden White)? Første
akt ville da være den filologisk inspire
rede historistiske (kilde)kritik ved mid
ten af 1800-tallet. Andet akt ville være
identisk med Nevers’ andet akt, nemlig
den positivistiske fase omkring 1900.
Tredje akt ville derefter udspille sig i to
scener med den fælles overskrift: funktionalisering og hermeneutik. ”Funktionalisering” er her kodeord for den grund
læggende indsigt, at historisk forskning
ikke begynder med kilderne, men med
spørgsmålet, hypotesen, problemstillin
gen. Hvad der er kilder, og hvor gode kil
derne er, afgøres af spørgsmålet: Kilden
er en funktion af problemstillingen. Kil-
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dekritikkens funktionalisering er altså i
filosofisk forstand en ”kopernikansk re
volution”, fordi den installerer forskeren
og hans eller hendes spørgsmål, metode
og teori som udgangspunktet i stedet for
kilden med dens materielle og tekniske
problemer.
Sådan som jeg ser det, foregår denne
kopernikanske revolution parallelt i År
hus og i København. I Århus ledsages
den af og formuleres i et videnskabste
oretisk sprog med påvirkning fra Pop
per og den hypotetisk-deduktive metode
(nøglebegreb: falsifikation), mens man
i København mere benyttede sig af et
fænomenologisk-hermeneutisk inspire
ret sprog. Dette gælder selvfølgelig ikke
Skyum-Nielsen, men jeg kan oplyse,
at Jens Henrik Tiemroth for nylig har
fremdraget sine private notater fra sine
første metodetimer med Aksel E. Chri
stensen i september 1964. Ifølge disse
notater stillede Christensen spørgsmå
let: ”Hvor begynder historie?” og besva
rede det ved at modstille ”positivismen”
omkring 1900 eksemplificeret ved Erik
Arup med en ”moderne” praksis. Ordret
hedder det i notaterne: ”Kildeforskning
noget sekundært. Som udgangspunkt for
forskning er nok nu en problemstilling”.
Ordet ”funktionel” optræder ikke i nota
terne, men det grundlæggende mentale
skift er gennemført.
Sagt på en anden måde: For Nevers
er det positivistiske element i kildekri
tikken ikke et traditionslag blandt flere
andre (f.eks. filologiske, popperske og
hermeneutiske), men slet og ret kon
stituerende for kildekritikkens væsen.
Derfor står kildekritikken for ham ikke
til at redde, fordi positivismen ikke står
til at redde. Jeg ser derimod kildekritik
ken som en levende tradition med rød
der bag om positivismen og et potentiale
for fornyelse og udvikling f.eks. ved at
blive kombineret med et hermeneutisk
videnskabssyn. Det er det, jeg har for
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søgt i Til kilderne! Introduktion til histo
risk kildekritik (2001).
Selv om Nevers kender Til kilderne!
og henviser til den flere steder, indgår
den ikke i hans analyse som det, den er
tænkt som og fungerer som: nemlig som
en opdateret fremstilling af den køben
havnske tradition for kildekritik. Denne
tradition er i Til kilderne! præsenteret
inden for rammerne af et klart herme
neutisk videnskabssyn, og måske vil en
og anden finde det overdrevent på den
måde at ophøje hermeneutikken til kø
benhavnsk ortodoksi. Det er den selv
følgelig heller ikke i streng forstand
- historikere er jo individualister frem
for alt - men jeg vil gerne fremføre et
argument for, at hermeneutikken i Til
kilderne! faktisk afspejler en faglig tra
dition og ikke blot et individuelt stand
punkt. Da Kai Hørby og Hans Vammen i
1987 forsynede tiende oplag af anden ud
gave af Erslevs Historisk Teknik (1926udgaven) med et efterskrift, dvælede
de med forkærlighed ved Erslevs ”her
meneutiske indsigter” og hævdede, at
”Erslev så ... sig selv som en parthaver
i en humanistisk-hermeneutisk traditi
on”. Det positivistiske i Historisk Teknik
så de derimod som ”til udvortes brug og
...et værn mod angreb på historiefaget
for svigtende videnskabelighed”. Der er
nok ikke megen tvivl om, at Hørby og
Vammen ved denne lejlighed betonede
Erslevs hermeneutiske side langt mere,
end rimeligt er (jf. bidragene om Erslev
og kildekritikken af Dorthe Gert Simon
sen og mig selv i Historisk Tidsskrift
2001). Netop den urimelige ensidighed
i at fremstille Erslev som skabshermeneutiker er imidlertid et stærkt vidnes
byrd om Hørbys og Vammens ønske om
at understrege det hermeneutisk-humanistiske element i faget i almindelighed
og i kildekritikken i særdeleshed. På sin
egen og for Kai Hørby typisk underspil
lede måde er dette efterskrift nok det
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nærmeste, man kommer et teoretisk
manifest om den københavnske kilde
kritik.
Men hvorfor har Nevers så ikke ta
get den københavnske hermeneutiske
tradition alvorligt? Hvorfor er den lige
som blevet usynlig i hans bog? Svaret er
nok hans filosofiske stringens, for i hans
optik er hermeneutik og metode nemlig
uforenelige størrelser (s. 210). Her må
det imidlertid være tilladt at komme
med en indsigelse. Nevers’ hjemmels
mand for uforeneligheden af metode og
hermeneutik er den nyligt afdøde her
meneutiske patriark Hans-Georg Gadamer. Han stod overordentlig kritisk over
for metode, og det lille ord ”og” i hans ho
vedværk Wahrheit und Methode (1960)
markerer ikke en sideordning, endsige
en samordning, men en til modsætning
grænsende spænding. Den hermeneuti
ske tradition er imidlertid mere end Gadamer, og hos teoretikere som Emilio
Betti, E.D. Hirsch og Paul Ricoeur fin
der man ikke denne antagonisme mel
lem metode og hermeneutik.
Resultatet af, at Nevers på den måde
har skrevet hermeneutikken ud af kil
dekritikkens begrebshistorie, bliver,

at den københavnske tradition i hans
fremstilling slutter i 1970’erne med Kar
sten Thorborgs Arbejdspapirer til histo
risk metode og Niels Skyum-Nielsens
”Film-Erslev”. Derefter er det blot stil
hed før stormen, dvs. før kildekritikkens
sammenbrud i form af Mads Mordhorsts
og Dorthe Gert Simonsens ikonoklastiske ph.d.-afhandlinger fra de seneste
år. Havde Nevers ikke haft et så snæ
vert begreb om hermeneutik, og havde
han været mere opmærksom på sam
mentænkningen af hermeneutik og kil
dekritik i den københavnske tradition,
så ville hans historie om kildekritikkens
begrebshistorie måske ikke med samme
følgerigtighed være endt i ”en blindgy
de”.
Afslutningsvis om formalia: Bogen er
skrevet på et klart, skønt ofte lidt tungt
dansk og som antydet mange steder med
en stille, forfriskende humor. Johannes
Steenstrups historiografiske forfatter
skab bliver lidt stedmoderligt behandlet,
men en fyldigere analyse ville ikke have
rokket ved Nevers resultater. Det ville
dog afgjort have forøget bogens brugs
værdi, hvis den var blevet forsynet med
et navneregister.
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Liden tue kan vælte lærd læs
Morten Fink-Jensen
Fortid og Nutid, marts 2006, s. 48-50
Jakob Danneskiold-Samsøe (DS) tilskriver mig i sin replik til min anmel
delse (jf. Fortid og Nutid december 2005) den visionsløse krakilers rolle.
Selv har han anderledes opdrift under vingerne med retning mod Parnas,
og som hans repliks første note viser, anser han alle læsere for pedanter,
hvis de ikke af egen kraft indser, hvor elegant han har omformet Goethes
ord i sin overskrift. Men jeg vil da gerne spille med på komedien og kvit
tere med en overskrift, der omskriver en for pedanten passende jordnær
vending, og som vist meget godt illustrerer, hvor skoen trykker.

DS gør meget ud af at opregne sit værks
store fortræffeligheder, og han synes
forgabt i ideen om hans teses nybrud og
originalitet, ja, han kalder den ligefrem
paradigmatisk. På den baggrund er det
naturligvis irriterende, når en anmelder
tillader sig at spørge til, hvad der er at
finde i DS’ bog, som vi ikke vidste i for
vejen, samt hvordan det for resten kan
være, at der bogen igennem benyttes en
yderst tvivlsom citatskik og gentagne
gange skrives af efter andre forfattere,
uden at de krediteres. Det er sagens ker
ne.
DS’ svar er dels, at anmelderen er en
slags neandertaler, dels at komme med
ekskurser og korrektiver til sin afhand
ling. Hvad det første angår, har det sik
kert givet DS luft, at lade galden flyde
over i blækket, men det ser man jo ofte,
når forfattere harcelerer over anmel
dernes uvidenhed. Men DS overvurde
rer sin egen persons betydning, når han
tror, at jeg er ude efter ham med karak
termord og andet godt i tankerne. Det
er ikke ham, jeg er ude efter, men den
praksis, han benytter sig af. Jeg havde
skrevet det samme, havde forfatteren
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været en anden, og påtræffer jeg lignen
de fremstillinger i fremtiden, vil jeg op
ponere igen. Men det er jo netop for at
undgå at træffe på det igen, at jeg har of
fentliggjort min kritik. Det er derfor, at
jeg mener, at diskussionen er relevant
for historikerstanden som sådan. Hertil
kommer, at vi som historikere lærer at
være kritiske og ikke uden videre tage
hverken kildernes, beretningernes el
ler litteraturens udsagn for gode varer.
Hvorfor skulle den funktion sættes ud af
kraft ved læsning af DS’ bog? Hvis min
kritiske læsning er båret af ond vilje,
som DS insinuerer, så er hele den histo
riske videnskab båret af ond vilje, siden
den tillader sig ikke at sluge alt, den får
præsenteret, råt.
Hvad det andet angår, er det jo oply
sende at læse, hvad DS mener om tvær
faglig forskning, religion og meget andet
(selv om at jeg i den forbindelse tillægges
meninger, jeg ingensinde har udtalt), li
gesom hans korrektioner og uddybende
forklaringer er informative. Men ”vor
anmelder”, som jeg så vittigt omtales,
må jo forholde sig til det faktisk forelig
gende trykte værk, der er genstand for
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anmeldelsen. Det kan ikke nytte noget,
at det skal være min skyld, at DS ikke
har forklaret det bedre i sin bog til at be
gynde med. DS fremfører også, at hans
fejl ikke er vigtige, for de har ikke be
tydning for hans teser. Jamen det har
de jo, det er derfor jeg anholder dem.
Som jeg påpegede i anmeldelsen, er en
af hovedingredienserne i hvad forfatte
ren selv synes er den grundigste analyse
af Bartholin-Worm-familiens patronatsforhold nogensinde, et ikke-eksisterende
begivenhedsforløb. Det betyder jo ikke,
at der ikke kan opstilles en tese om sær
lige patronatsforhold, eller for den sags
skyld at alle DS’ overvejelser om sagen
partout er forkerte. Men det betyder, at
tesen i sin konkrete udformning bliver
en kolos på lerfødder. Det er vel også
derfor, at DS læner sig op ad andre for
skere i både sin bog og sin replik. Men
jeg kan ikke indse, at jeg absolut er galt
afmarcheret i min kritik, bare fordi DS’
synspunkter harmonerer med det, der
allerede er blevet skrevet om emnet i
100 år. Tværtimod er det jo det, der er
et af mine kritikpunkter, nemlig at han
ikke beviser noget som helst ved blot at
skrive de gamle bøger om og af til en
gelsk.
Meget i DS’ replik er i virkeligheden
udenomssnak. Det er sagen helt og al
deles uvedkommende i hvilke byer han
har siddet og skrevet, og på hvor mange
forskellige computere. Det samme gæl
der påstanden om, at jeg ved at være til
stede i auditoriet ved forsvarshandlin
gen uden at ytre mig, skulle have spillet
falsk spil. Til det er der kun at sige, at
man for at anmelde en bog, må have læst
den først. DS’ afhandling fik jeg først i
hænde dagen før forsvaret, og jeg hav
de derfor ikke basis for at opponere ex
auditorio. Hvad bedømmelsesudvalget i
øvrigt har ment, er mig uvedkommende.
Desuden stiller jeg mig stærkt tvivlende
over for påstanden om, at han ligefrem

har fået den i bogen benyttede citatskik
anbefalet af de forskere, han støtter sig
til i sit indlæg. I hvilke af disses værker
ser man den praksis, at citere Per i tek
sten, men anføre Poul som kilde i noten?
Den slags unoder sørger man som regel
for at få pillet ud af de studerende inden
de forlader universitetet, og det burde
ikke forekomme side op og side ned i en
doktorafhandling.
Hvad angår de afskrifter, der er at fin
de hos DS, og som jeg har dokumenteret
i min anmeldelse, kan man kun trække
på skuldrene af DS’ undvigelser, fx at
det ikke gør noget, så længe de berørte
forfattere (der ikke er døde endnu) ikke
har henvendt sig til ham for at klage. DS
besvarer heller ikke, hvordan der fx kan
optræde syv sammenhængende sider fra
en anden forskers arbejde i hans bog.
Men jeg må gentage min afstandtagen
fra DS’ metode, når han fx om sine af
skrifter fra J. O. Andersens biografi fra
1896 om Holger Rosenkrantz fasthol
der, at han angiver dette værk i en fod
note som standardværket, og derfor ikke
har ”anset det for nødvendigt at referere
til ham, hver gang jeg byggede på hans
værk.” Forholdet er dette: DS kopierer
fra Andersens tekst og fodnoter på sider
ne forud for sin omtale af Andersen, og
der er intet i denne senere omtale, der
antyder at DS er helt afhængig af An
dersen på siderne forud, og endda skri
ver af efter ham. Det er ikke en ærlig
fremstillingsform. Som jeg skrev i min
anmeldelse, er der ikke noget galt i at
bygge på Andersen, eller andre forfatte
res og forskeres værker. Det er at lade
som noget andet, der er problemet.
Jeg er ikke uenig i substansen af DS’
afsluttende betragtninger over forhol
det mellem tese og empiri, men min an
meldelse er overhovedet ikke affødt af et
spørgsmål om tesedannelse vs. kildestu
dier. DS’ forsvar for sin egen tilgangsvin
kels storhed er gribende, men når han
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blandt meget siger, at forskningen al
drig vil kunne besvare store spørgsmål,
”hvis den ikke tør bruge kilderne som af
sæt til at konstruere udviklingsforløb”,
så vil jeg gerne have lov til at indskyde,
at det ikke må udvikle sig til konstrukti
on af ikke-eksisterende begivenhedsfor
løb, for ikke at sige konstruktion af et
forfatterskab.
Intet er dog så galt, at det ikke er godt
for noget, og jeg har noteret mig de ste
der i DS’ replik, hvor han blankt ind
rømmer, at han ikke burde have skrevet
af efter andres værker, samt at hans bog
indeholder fejl og mangler, der er mere
end almindeligt kritisable. Så er der da
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kommet noget godt og værdigt til andres
efterfølgelse ud af denne historie, og jeg
anser derfor diskussionen for afsluttet
for mit vedkommende.

Duplik
Duplikken føjer intet til og giver derfor
ikke anledning til yderligere bemærk
ninger. Når vor anmelder er moden til
at behandle de spørgsmål, afhandlingen
rejser, og gå ind i metodiske overvejel
ser, som hæver sig over fodfejl, tager jeg
gerne diskussionen.
Jakob Danneskiold-Samsøe
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Hans Gjedsted: ...lidt om søfart i 1600årene. Aalborg Stadsarkiv, 2004, 95 s.,
75 kr.
Søfartshistorie er et vidt begreb. På nationalt
plan indtager de store rederier - og for tidli
gere tiders vedkommende - kolonitrafikken og
krigsskibene en markant rolle, medens de loka
le forhold typisk først beskrives fra begyndel
sen af 1800-tallet. Forklaringen er naturligvis,
at det kan knibe med kilder til den tidlige hi
storie, og at interessen måske først og fremmest
knytter sig til den tid, som i større eller mindre
grad stadig sætter sine spor i søfartserhvervets
struktur eller i de eksisterende havneanlæg.
Set i det lys er det en prisværdig opgave,
Hans Gjedsted har påtaget sig ved at skrive
om Aalborgs søfart i 1600-tallet. Emnet er kil
demæssigt vanskeligt tilgængeligt, og sporene
i dag er nok begrænsede. Hans Gjedsteds lille
bog er inddelt i en række små kapitler, som be
skriver så forskellige forhold som besejlings
forhold, eksportrestriktioner, krigssituationer,
pestskibe, fiskeri, strandinger, drab, færgebevil
linger og meget mere, og hvert emne beskrives
samvittighedsfuldt i de korte kapitler.
Bogens opbygning har nærmest karakter af
små leksikonopslag om søfartsrelaterede em
ner i Aalborgs historie. Emnerne er imidlertid
ikke så dybtgående, at man fornemmer meget
mere end en skitse af, hvad hvert afsnit egent
lig burde være. Hertil kan indvendes, at bogen
- som der også står i forordet - kun medtager
en brøkdel af de oplysninger, forfatteren har
fundet i det utrykte kildemateriale. Men hvor
for nu spare sådan på oplysningerne? Hvis det
er ud fra ønsket om at skrive en kortfattet og
folkelig bog, så er målet næppe nået. Jo måske
for aalborgenseme, men vi andre sidder tilbage
med en fornemmelse af, at vi aldrig for alvor bli
ver trukket med ind i historien. Det skyldes til
dels en lidt tung og urutineret skrivestil, men
først og fremmest fordi den røde tråd mangler.
Afsnittene rummer en opremsning af årstal og
begivenheder, men de indbyrdes sammenhænge
og forbindelsen med de omliggende afsnit ude
bliver, og det gavner selvsagt ikke bogen.
Det er måske unødvendigt pedanteri også
at nævne den dårlige tegnsætning og de mange
fejl, som formentlig skyldes en sjusket korrek

turlæsning. Når det alligevel nævnes, hænger
det naturligvis sammen med, at det er ret for
styrrende for læsningen.
Er det så kun dårligt alt sammen? Nej, slet
ikke! Det er nemlig godt, at en masse oplysnin
ger er fundet frem i arkiverne og nu kommer til
fleres kendskab. Det er i sig selv en stor og om
fattende præstation. Desuden postulerer bogen
på ingen måde at være bogen om 1600-tallets
Aalborgssøfart. Tværtimod lyser beskedenhe
den ud af titlen, hvor Aalborg i øvrigt slet ikke
er nævnt: ”...lidt om søfart i 1600-årene”.
Nu er kendsgerningerne lagt frem, og så
mangler vi blot at få dem skrevet ind i en større
historisk sammenhæng. Det må blive den næ
ste opgave, for sådan er det jo med historien:
den kan aldrig skrives færdig!
Karsten Hermansen

Rud Kjems: Anders på Hvolris - Arbej
deren der blev museumsmand. Dansk
Tidsskrift for Museumsformidling nr.
24, Hikuin 2004, 119 s, 120 kr.
Fortællingen om den etbenede omviser på Hvol
ris er beretningen om den temperamentsfulde
og passionerede amatørarkæolog Anders Ole
sen, der allerede fra barnsben af strejfede om
på Himmerlands hede på jagt efter fortidens
spor og drømte om en tilværelse som museums
mand.
Anders Olesen blev født i 1910 på Bjerggravhede ved Viborg som den tredje ud af en børne
flok på i alt 11 søskende. Forholdene var besked
ne i det lille hjem og pengene rakte kun vanske
ligt til, så Anders og hans søskende fik kun den
mest nødvendige skolegang, før de alle i en tid
lig alder kom ud at tjene på egnens gårde. Inte
ressen for landets forhistorie var gennem hele
Anders’ barndom en bærende drivkraft, som
tilskyndedes af morbroderen Mads Dalsgård
Nielsen, der var ivrig amatørarkæolog, og som
fra tid til anden på privat initiativ foretog ud
gravninger nær sin bopæl Hvolris ved Løvelbro
i Himmerland. Men en uddannelse som arkæo
log var en alt for bekostelig affære for familien,
og Anders måtte i stedet bruge sine ungdomsår
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på at tjene som landarbejder. Alligevel brugte
Anders al sin fritid på at opsøge forhistoriske
lokaliteter i landskabet eller sidde hjemme og
studere oldtidens kulturudvikling, hvortil Jo
hannes Brøndsteds storværk Danmarks Oldtid
blev læst igen og igen.
Som menneske var Anders skeptisk overfor
sine omgivelser og kun få kom bag hans depres
sive og ofte temperamentsfulde natur. Samti
digt havde Anders et noget afslappet forhold til
alkohol, hvilket ikke så sjældent medførte, at
han måtte søge nyt arbejde. I 1944 fandt han
således beskæftigelse som tørvegraver ved Arnborg, men mistede under det slidsomme arbejde
sit ene ben i et ælteværk. Ulykken forhindrede
dog ikke Anders i at søge nyt arbejde og interes
sen for arkæologien var heller ikke blevet min
dre. Forsynet med træben - protese ønskede
han ikke - kørte han rundt på knallert til de
lokale landmænd for at studere oldtidens grav
høje og efterladenskaber. Herved kom Anders
også i kontakt med stiftsmuseet i Viborg, der i
begyndelsen af 1960’erne påbegyndte en række
arkæologiske udgravninger af Hvolris-området,
hvoraf dele skulle omdannes til en oldtidspark.
Projektet blev gennemført af stiftsmuseets
leder, forfatteren Peter Seeberg, der snart efter
inddrog Anders som konsulent. Drømmen om
at blive museumsmand kunne nu endelig gå i
opfyldelse og et mangeårigt samarbejde mellem
museet og Anders blev indledt. Men det er især
som museumsformidler og guide på Hvolris, at
Anders vil blive husket. Brændende og inder
ligt kunne han fortælle om egnens forhistorie
på en måde, der bjergtog det stadigt stigende
antal besøgende, som enten havde hørt om old
tidsparken eller ganske enkelt var kommet for
at se Anders. Rygtet om den sære etbenede om
viser nåede vidt omkring og Anders blev en yn
det foredragsholder og tilmed et kendt ansigt i
ugebladene samt på landsdækkende TV. Imid
lertid plagedes Anders af stadig voldsommere
humørsvingninger og situationen forværredes
yderligere af en skærmydsel med Seeberg samt
en ulykkelig kærlighedsaffære. Anders forlod
frivilligt sin stilling på museet og isolerede sig
endnu mere i det lille hus ved Hvolris. En ju
lidag i 1971 blev Anders fundet efter at have
hængt sig selv i et nærliggende træ.
I dag er Hvolris-området omdannet til en
stor museumspark med bl.a. rekonstruerede
jernalderhuse, men alle besøgende på Hvolris
passerer Anders’ lille røde hus før de begiver sig
ud på oldtidsområdet. Huset står præcis som
Anders forlod det og vidner om et lidenskabe
ligt og særpræget afsnit af Hvolris’ lokalhisto
rie, men også om en fascinerende personlighed i
dansk museumshistorie.
Rud Kjems’ skildring af Anders Olesen er en
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enkel og til tider meget personlig skildring, der
bør læses som en samling biografiske oplysnin
ger og ikke som en historisk-arkæologisk re
degørelse. Ikke desto mindre bruger Kjems til
tider lidt for meget krudt på de fagspecifikke
arkæologiske undersøgelser af Hvolris-området
uden helt at være i stand til at perspektivere
anlæggene og de kunne derfor i enkelte tilfælde
helt have været udeladt. Imidlertid fornemmer
man tydeligt, at Kjems har kendt og oplevet
Anders Olesen, hvilket klart er bogens styrke
sammenholdt med det velafbalancerede billed
materiale. Desværre forekommer bogens meget
forenklede sprogstil til tider forstyrrende, hvor
til man kunne have ønsket sig, at redaktionen
havde bidraget til en mere tematisk opbygning
af bogen og derved også styrket diskussionen af
den arkæologiske betydning, som Anders Ole
sen havde for Hvolris-proj ektet.
Anders Otte Stensager

Anthony D. Smith: Nationalisme. Teori,
ideologi, historie. Hans Reitzels Forlag
2003, 227 s., 250 kr.
Efter 11. september 2001 hvor krigen mod ter
ror blev sat øverst på dagsordenen (eller nær
mest ryddede dagsordenen), er forrige årtis sto
re -isme, ”nationalisme”, kommet i baggrunden
til fordel for ”terrorisme”. I 1990’erne satte na
tionalismen på mange måder dagsordenen på
den internationale politiske scene. Efter at de
kommunistiske regimer i Østeuropa og Sov
jetunionen kastede håndklædet i ringen, blev
der skabt rum for en række forskellige natio
nale bevægelser, og et væld af nye statsdannel
ser. Særligt i dt tidligere Jugoslavien tiltrak de
nye nationalister sig opmærksomhed, og kri
gens katastrofer blotlagde endnu en gang det
fatale i nationalismens yderste konsekvenser.
Heraf opstod et fornyet behov og interesse for at
forstå mekanismerne bag nationalismen, både
fra politisk og akademisk side. Oversættelsen
til dansk af Anthony D. Smiths bog ”Nationa
lisme” fra 2003 vidner om, at interessen for na
tionalisme stadig er levende, i hvert fald på de
akademiske læreanstalter, hvor der i Danmark
også er behov for et nyt kortfattet overblik over
forskningen.
Anthony D. Smith er en stor kapacitet in
den for området, og han har siden slutningen af
1970’erne bidraget til den teoretiske og empiri
ske udforskning af nationalismeområdet samt
været en aktiv deltager i debatten, så man kan
med ham ved hånden trygt bevæge sig ind i den
ellers uoverskuelige verden, der udgør det sid-
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ste halve århundredes nationalismeforskning.
Smith lægger meget pædagogisk ud med at
afklare en række centrale begreber: nationa
lisme, ethnie, nation, nationalstat og national
identitet. Begreberne er dog vanskelige at få
styr på, og kapitlet virker overordnet en smule
rodet. Andet kapitel koncentrerer sig hovedsa
geligt om, hvorvidt nationalismen er en ideologi
eller ”blot et bundt af ufuldstændige stemnin
ger udbygget med en mere eller mindre over
læsset retorik”. Smith afviser den udbredte
opfattelse af, at nationalismen ikke har nogen
nævneværdig ideologi eller doktrin. Han påpe
ger, at til trods for den filosofiske fattigdom og
mangel på store tænkere samt forskelligheden
imellem nationalismerne, er det stadig muligt
at identificere en fælles kerne: stræben efter
nationsstatus, altså autonomi, enhed og identi
tet. Smith er kun delvis enig med de kritikere
som mener, at nationalismen i bedste fald er en
”tyndbenet” ideologi. Heri ligger implicit en ad
varsel om at tage nationalismen alvorligt, også
som ideologisk konstruktion.
Nationalismen berører ikke problemer som
fx social retfærdighed og fordeling af goder.
Nationalismens appel skyldes dens fokus på
spørgsmål vedr. identitet, autonomi og enhed.
Ud over at den har en række ideologiske styr
ker, som generelt underkendes inden for forsk
ningen, fungerer nationalismen også som en
form for kultur og religion, hvilket dog ikke,
ifølge undertegnedes bedste overbevisning og
i modsætning til Smiths argumentation, øger
dens ideologiske islæt. Smith mangler at tage
stilling til, hvad han lægger i begrebet ”ideolo
gi”, og grundlaget for hele diskussionen bliver
derfor lettere diffust.
I tredje kapitel får vi en kritisk oversigt over
forskningens fire hovedparadigmer: modernis
me, perenialisme, primordialisme og etnosymbolisme, og det er fra dette kapitel og frem at
brikkerne begynder at falde på plads. De fire
retninger danner grundlag for diskussionerne i
resten af bogen (og egentlig også for de to første
kapitler, hvorfor rækkefølgen burde have været
omvendt). Modernismen - der ser nationalisme
som udelukkende et moderne fænomen - er i
dag den dominerende retning inden for forsk
ningen. Her forbindes nationer og nationalisme
med det moderne samfund efter den franske re
volution, dvs. med fænomener som kapitalisme
og industrialisme, samt tidens øvrige idémæs
sige ændringer. Som Smith derefter pointerer,
er det ofte lægfolks opfattelse, at nationer har
eksisteret i alle historiske perioder, et perspek
tiv som også prægede forskningen i 18- og star
ten af 1900-tallet under navnet perenialisme.
Primordialisterne går et skridt længere, og an
skuer i et essentialistisk og organisk perspek

tiv nationer som a-historiske størrelser: de har
eksisteret fra tidens begyndelse og vil eksistere
til dommedag.
Etnosymbolismen, som Smith selv tilhører,
bærer præg af at have sit udspring i en ræk
ke kritikpunkter mod de tre andre paradigmer,
og vægter derfor spørgsmål som etnisk identi
tet, myte og erindring, som ikke behandles af
de øvrige paradigmer. Eksistensen af ”ethnie”
er ifølge etnosymbolisterne centralt for skabel
sen af nationer. Begrebet og dets sammenhæng
med nationalismeteorien er dog ikke særlig
godt forklaret. Til trods for at etnosymbolisme
er den position som Smith selv skriver fra, er
det også dette paradigme som er vanskeligst at
få hold på bogen igennem. Som Smith indrøm
mer, er etnosymbolismen svag i teorien, men
stærk i empirien. Dette præger fremstillingen
og er måske et vilkår, når det forsøges at be
skrive paradigmer, som er under udvikling og
ikke har lange intellektuelle traditioner. Men
hvis ikke en af de førende inden for paradigmet
kan formidle sit budskab klart til læsere uden
kendskab til området, så har fortalerne for den
ne retning et problem!
I kapitel fire uddybes de fire paradigmer og
deres teoretiske forklaringer på nationalismen.
Dette sker på en meget pædagogisk vis i form
af skitseringen af en række tænkte debatter in
den for feltet. Fordelen herved, i stedet for fx
at opliste de teoretiske pointer i slavisk ræk
kefølge, bliver en mere dynamisk fremstilling,
der vel på sin vis også afspejler forskningsfel
tet bedre og giver indsigt i, hvordan de forskel
lige paradigmer har udviklet sig i relation til
hinanden. Indlæringsmæssigt en fordel, da det
er lettere at huske diskussioner, uenigheder og
debatter end golde opremsninger. Ulempen kan
være mindre overskuelighed, og en mere rodet
fremstilling. Debatterne har dog den betydelige
force, at læseren er i stand til at fordybe sig i
emnerne, godt udrustet med et artilleri af kriti
ske argumenter.
Til trods for at Smith oftest giver en fair be
handling af rivaliserende paradigmer, og hi
storikeren Uffe Østergaard i sit efterskrift ro
ser hans objektivitet, så mærkes det især i de
enkelte kapitlers del-konklussioner, at Smith,
nogle gange umærkeligt, bekvemt lander in
den for sin egen position. Bogen skal altså læ
ses med bevidstheden om en vis etnosymbolsk
skævvridning, der netop pga. sin afdæmpede
karakter ofte er vanskelig at opdage.
I femte kapitel tager Smith fat på de fire pa
radigmers forskellige empiriske grundlag, der
kommer til udtryk i forskellige ”historier” om
nationen. Det er rart at få lidt kød på de mange
teorier og et indblik i, på hvilken baggrund de
forskellige forskere ræsonnerer. Smith pointe-
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rer, hvordan den bredt accepterede modernis
tiske historie om nationalismen bærer præg af
en lineær enhedstankegang og på nærmest mo
raliserende vis fremstiller udviklingen som en
fortælling med hybris og nemesis. Smith bru
ger en del krudt på at skyde især Hobsbawms
konstruktivistiske udgave af modernismen ned.
Interessant fordi man på denne måde får for
nemmelse for konturerne af nogle paradigma
tiske kampe.
I kapitel seks langes der atter ud efter Hobsbawn, denne gang fordi han forudsiger en stærkt
formindsket rolle for nationalismen i fremtiden.
Smith nægter at skrive under på nationens og
nationalismens dødsattest, og påpeger en lang
række gode grunde til at den vil være med os i
mange år fremover. Det er nok sundt efter den
megen tale om globalisering og internationali
sering at blive mindet om, at nationalismen og
nationerne sandsynligvis ikke forsvinder lige
med det samme.
Til trods for at det er Smiths erklærede mål
at skrive for læsere, der er fremmede for em
net, fremstår hans argumentation og ordvalg
til tider indforstået, hvorfor man let hægtes af,
hvis man ikke formår at holde tungen helt lige
i munden. Bogen er ikke let tilgængelig, men
hvis man først får trængt igennem den lidt
hårde skal, gemmer der sig en rigdom af ind
sigt. Bogen fordrer et vist kendskab til områ
det. Det er ikke fordi abstraktionsniveauet er
for højt eller analyserne for komplicerede, men
snarere fordi formuleringerne ofte forudsætter
kendskabet til en begrebsverden, man som no
vice inden for emnet ikke er i besiddelse af - og
som man jo netop skulle tilegne sig via bogen.
Det kan være en fordel at læse Uffe Østergårds
glimrende efterskrift som en indledning til bo
gen, for på den måde at få en indføring der vil
lette læsningen betydeligt.
Pga. bogens opbygning forvirres man i star
ten og afklares mod slutningen. Dette gør alt i
alt Smiths bog til en fremragende indføring i et
vanskeligt og uoverskueligt område.
Lars Vangen Christensen

John Erichsen & Mikkel Venborg Peder
sen (red.): Herregården bd. 1: Gods og
samfund. Nationalmuseet 2004, 301 s.
Sælges kun samlet. Prisen for alle fire
bind er 1992 kr.
De hundredvis af herregårde, som ligger spredt
ud over landet, og som vi alle betragter som en
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naturlig del af det traditionelle agerlandskab, er
ingen selvfølge. Siden den forkætrede lensafløs
ning i 1920’erne har godserne været berøvet så
store dele af deres oprindelige eksistensgrund
lag, at deres økonomi efterhånden er blevet
mere og mere anstrengt. Og det er ikke så mær
keligt. Som en godsejer citeres for i bogen, så er
en moderne herregård at ligne med en virksom
hed, der har en indtjening som den lokale smedie, men en administrationsbygning som IBM.
De mange store hovedbygninger er mao. ude af
trit med den økonomiske virkelighed, og den
nidkære skattestat gør det ikke ligefrem lette
re at være godsejer i det 21. århundredes Dan
mark. Astronomiske arveafgifter og udgifter til
vedligeholdelse af funktionsløse bygninger er
en vægtig post på en moderne godsejers budget.
Det fører igen til en kamp for at rejse penge,
som går ud over dels vedligeholdelsen og dels
de omliggende skovarealer, der ofte sælges fra
for at gøre arveskiftet økonomisk muligt. Det er
noget, kun de allerstørste gårde kan holde til
- men ikke i en uendelighed. Det er kort sagt
lidt af en skandale, at politikerne er så uvillige
til at give en skærv til disse uvurderlige kultur
skattes bevarelse. Det 20. århundredes politi
kere gav ikke meget for godsejernes klager over
den økonomiske byrde, og det gjaldt på begge
sider af de politiske fløje. Hverken socialdemo
krater eller venstrefolk havde nogen veneration
for en samfundsklasse, der for dem repræsente
rede århundreders undertrykkelse for både ar
bejdere og bønder.
Mest markant kom det negative syn på gods
ejerne til udtryk i det socialdemokratiske virrehoved Gustav Bangs disputats fra 1897 - Den
gamle Adels Forfald - hvor påvisningen af, at
adelen var indavlet og degenereret var en af
hovedteserne. Også i nyere tid har socialdemo
krater og andet politisk sammenrend dog haft
mere end svært ved at forstå, at det ikke så me
get handler om de stakkels godsejere, som om
de enorme kulturværdier, herregårdene repræ
senterer. Hvis der ikke gøres noget nu, vil det
måske snart være for sent. Enkelte herregårde
er allerede forsvundet pga. manglende vedlige
holdelse og andet (f.eks. Klintholm på Møn og
Allindemaglegård på Midtsjælland). Produkti
onsbygningerne brækkes ned eller ændres til
ukendelighed (f.eks. Kærup ved Ringsted og
Sonnerupgård ved Hvalsø). Også de traditio
nelle herregårdslandskaber med haver, parker,
møller, savværker mv. forsvinder, og snart vil
der ikke være mange minder tilbage om, hvor
dan et ’rigtigt’ gammeldags gods så ud.
Det er bla. disse kedelige politiske holdnin
ger, den nye herregårdsserie på fire bind gerne
vil yde et bidrag til at gøre op med. Formålet
med bogen er nemlig flerfoldigt: Dels vil såvel
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redaktører som forfattere gerne gøre opmærk
som på, at herregårdene er værd at bevare og
dels vil de give et samlet billede af herregården
som andet og mere end blot en statelig bygning.
Herregården eller godset er nemlig ikke bare
et stort, prangende hus. Begrebet gods refere
rer oprindeligt til den samlede produktionsen
hed, som herregården udgjorde: Hovedbygning
og staldbygninger, have og park, forvalter og
skovfogedboliger og de ofte hundredvis af bøn
dergårde, der hørte under godset. Godset er det
hele, ikke kun godsejerens bolig.
Vi har hidtil været vant til, at bøger om her
regårde primært var en slags leksika, hvor man
kunne slå hver enkelt herregård op og læse lidt
om dens historie og se på billeder af eksteriø
rer og interiører. Men sådan er denne nye her
regårdsbog ikke. Ambitionen har i stedet været
at skrive en rigtig herregårdenes historie, altså
ikke bare en opremsning af småhistorier gård
for gård. Og lad det være sagt med det samme,
ambitionen er stort set indfriet. Denne bog er
anderledes på den gode måde. I indledningen
tager redaktørerne læseren ved hånden, og op
ridser med kyndig og kærlig hånd de forskel
lige problematikker, og det pointeres, at det er
den totale herregårdskultur, der er emnet. In
troduktionen bærer i det hele tydeligt præg af,
at kulturhistorien i de sidste 10-15 år atter er
vundet stærkt frem på den historiske scene, og
det er velgørende at læse Mikkel Venborg Pe
dersens (for jeg tror det er ham, der primært
svinger pennen i denne introduktion) til tider
næsten lyriske udredninger om den gamle her
regårdskultur.
I bogens første ’rigtige’ bidrag er det Steffen
Heiberg, der fører ordet. Kyndigt og forstandigt
behandler han temaet Herskab gennem tiderne,
og leder os igennem herskabsliv og herskabs
kultur fra den mørke middelalder til ca. 1900.
Han begrænser sig ikke til kun at behandle li
vet på herregården, men inddrager hele tidens
elitekultur, og de normer og forestillinger, som
prægede herregårdsadelen gennem tiden. Gen
nemgangen er holdt i en sagligt registrerende
tone. Kun til sidst bryder Heiberg skabelonen
ved at fremsætte en tese: Hvis ikke Estrup og
de andre konservative storgodsejere i sidste
halvdel af 1800-tallet så stædigt havde forsøgt
at revitalisere godsejernes traditionelle mono
pol på magten, og lade hånt om de transtøviede
venstrefolk, var det måske ikke gået så galt i
det 20. århundrede, som tilfældet blev. Lensaf
løsningsloven var nemlig på mange måder at
betragte som småfolks hævn over en tidligere
tiders elite. Tesen er højst plausibel.
I sit bidrag om lensafløsningsloven er Ditlev
Tamm også inde på problematikken. I stedet for
bekvemt at sylte Grundlovens løfteparagraf om,

at de store len engang med tiden skulle afløses,
burde Estrup og konsorter selv have taget ini
tiativ hertil, i stedet for at overlade det til deres
politiske modstandere engang i fremtiden. I så
fald var lensafløsningen næppe blevet så brutal,
som den blev. Hvordan man end vender og dre
jer sagen, så udgjorde lensafløsningsloven nem
lig en statslig ekspropriation af private værdier,
som ikke kunne retfærdigøres i statens fakti
ske omkostninger ved lovens implementering.
Lensafløsning var mao. en eufemisme for stats
tyveri af privat ejendom. Sådan så godsejerne
da også selv på det, men man kan ikke ligefrem
sige, at der var meget lydhørhed for deres syns
punkter i den hævngerrige samtid. Nu skulle
regnskabet med den forhadte elite gøres op.
Hovedtemaet, ikke bare hos Heiberg, men
også hos de øvrige forfattere, er tidens adelige
elitekultur, og det er da heller ikke mærkeligt,
eftersom det primært var adelen, der sad på de
store gårde. Men ikke udelukkende. Fra midten
af 1700-tallet holdt borgerlige godsejere i stort
tal deres indtog på de gamle herresæder, og det
medførte, at den traditionelle herregårdskultur
på flere måder ændrede karakter. Det behand
les desværre ikke i bogen. Man får derimod
indtryk af, at det primært var adelen, som var
herregårdsejere, men for de sidste 250 års ved
kommende er det ikke adelen, der har præget
ejerskabet. Snarere tværtimod. Det kunne godt
have fået nogle flere ord med på vejen. Det er
stort set kun Porskrog Rasmussen, der nævner
dette forhold i sin behandling af godssystemet.
Efter Heiberg tager arkæologerne Vivian Et
ting og Niels Engberg over, og de leverer et både
interessant og kyndigt overblik over herregår
denes rødder i oldtidens stormandsgårde og
middelalderens ridderborge. Det gøres primært
gennem beskrivelsen af forskellige udgravnin
ger og fund, og det er jo kun naturligt, så længe
der stort set intet skriftligt materiale er beva
ret fra og om denne tid. De arkæologiske fund
punkterer for alvor den gamle forestilling (som
stadig lever i visse lokalhistoriske kredse), at
godsejere og herregårde opstod i Middelalderen
som en konsekvens af adelens stigende under
trykkelse af de tidligere fribårne bønder - en
myte, som var særdeles livskraftig fra Oplys
ningstiden frem til omkring midten af det 20.
århundrede - og som vel nærmest er indgået
som en del af den danske kulturs arvegods og
’kære, gamle minder’. Men forestillingen har in
tet på sig. Der har derimod altid eksisteret stormænd, som har kontrolleret de omkringboende
bønder i større eller mindre grad. Storgårde/
herregårde er fra arilds tid, og har vel eksiste
ret lige siden jægerne blev til samlere engang i
hedenold.
Efter Ettings og Engbergs bidrag følger den
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indsigtsfulde landbrugshistoriker Carsten Por
skrog Rasmussen op med en detaljeret gen
nemgang af godssystemet fra middelalder til
nutid. Om end der vel ikke egentligt er noget
nyt at komme med her - den historie er nem
lig skrevet rigtigt mange gange før i andre sam
menhænge - så hører den dog uomgængeligt
med i en totalhistorie om herregårdenes histo
rie, og Porskrog Rasmussen er yderst velvalgt
som forfatter. Ikke alene er seriøst arbejdende
landbrugs- og landbohistorikere en hastigt ud
døende race, men sidste år udgav Porskrog Ras
mussen desuden en disputats om det slesvigske
godssystem, hvis lige vist aldrig er set her til
lands, så er der nogen der ved noget om dette
- til tider ret vanskelige - emne, så må det være
Porskrog Rasmussen.
Landbrugshistorien følges op af en - desvær
re lidt kortfattet - oversigt over lensafløsnings
loven fra 1919 og dens konsekvenser for de sto
re herregårde, der bar navn af grevskaber, ba
ronier (friherreskaber), stamhuse og fideikom
missen Selvom afsnittet er både velskrevet og
instruktivt, finder jeg det utilfredsstillende, at
man i en bog om herregårdenes historie afspiser
et så stort og væsentligt emne med så lidt plads.
Emnet har desuden aldrig været underkastet
en historisk undersøgelse (og mon ikke Rigsar
kivet bugner med materiale om sagen?), så det
må siges at være skuffende, at Tamm kim base
rer sit bidrag på den ganske beskedne littera
tur, der allerede findes om emnet. Spørgsmålet
om lensafløsningen var ellers mere end oplagt
til en interessant kulturhistorisk analyse. Den
kunne således være anskuet som den prisme,
hvori tidens konflikter mellem bønder og arbej
dere på den ene og den gamle konservative elite
på den anden side spejlede sig, ligesom jeg godt
kunne have ønsket nogle oplysninger om en se
nere tids godsejeres holdninger til lensafløsnin
gen. Jeg har således ofte hørt historier om, at
visse godsejere ikke ville aflevere deres godsar
kiver til landsarkiverne pga. et idiosynkratisk
had til staten som følge af lensafløsningen. Jeg
ved ikke, om det er rigtigt, men det kunne da
have været interessant at få belyst. I stedet må
vi nøjes med en meget overordnet gennemgang
af temaet - og af en ekstraordinær begavelse
som Ditlev Tamm nærer man ganske andre og
store forventninger.
Bogen slutter af med arkivaren Karen
Hjorts bidrag om herregårdsarkiverne. Hvilke
oplysninger rummer arkiverne og hvor findes
de? Vægten er lagt på Frederiksdal i Nordsjæl
land (som imidlertid ikke er en herregård, men
et landsted) og det pompøse Krenkerup på Lol
land, der under krigen blev svært medtaget af
tyskerne og de på stedet indkvarterede tyske
flygtninge. Det er udmærket, kompetent og un
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derholdende gjort. Meget mere er der såmænd
ikke at sige om det.
Med hensyn til det ydre er det en fornem bog.
Lækkert layout og smuk papirkvalitet. Mange
flotte billeder. Det har helt sikkert ikke været
billigt at lave bogen, og det afspejler prisen des
værre også. Der er sikkert ikke mange, der vil
investere i denne ellers flotte bog. Boghåndvær
ket er dog ikke helt så godt, som det kunne være.
Trykket på omslagets bourdeauxrøde shirting
krakelerer, hvis bogen uden smudsomslag læg
ges på et bord - og derefter forsvinder det. Det
gjorde det i hvert fald på mit eksemplar.
Det skal dog ikke skygge for, at bogen i det
ydre er utrolig flot og lækker og virkelig indby
der til aristokratisk snadepulsen og aftenlæs
ning i øreklapstolen. Med de ovenfor nævnte
undtagelser er bogens indre heller ikke at kim
se af. Hvis de efterfølgende bind holder standar
den, har man noget at se frem til. Jeg vil iøvrigt
håbe, at en indflydelsesrig politiker eller to også
giver sig tid til at læse dem.
Peter Henningsen

John Erichsen & Mikkel Venborg Pe
dersen (red,): Herregården bd. 2: Anlæg,
interiør og have. Nationalmuseet 2005,
308 s. Sælges kun samlet. Prisen for alle
fire bind er 1992 kr.
Det andet bind af Nationalmuseets herregårds
historie kom på gaden i sommeren 2005 og det
fortsætter, hvor første bind slap. Hvor første
bind handlede om ”gods og samfund” handler
andet bind om herregårdens arkitektur, sale,
saloner og haver. Ligesom i bd. 1 er boghånd
værket i top, ja faktisk bedre, i det shirtingom
slagets påtrykte bogtitel ikke denne gang drys
sede på gulvet, ligesom det skete for mig med
bd. 1. Bogen er trykt på lækkert tykt papir og
rummer et væld af gode illustrationer. Det ydre
er kort sagt i orden. Det indre kniber det lidt
mere med i denne omgang.
Selvom bogen er gedigen, solid og ganske
velskrevet og sikkert vil gøre stor lykke blandt
læsere, som ikke er herregårdskendere, kan jeg
ikke skjule, at jeg personligt er skuffet over ni
veauet i dette bd. 2. På mig virker det som om,
at forfatterne til bd. 1. befandt sig på et klart
højere analytisk og fagligt niveau end forfatter
ne til bd. 2, og det er en skam efter den loven
de start. Jeg vil også stille spørgsmålstegn ved
om bogen, som det hedder i Nationalmuseets
pressemeddelelse for værket, virkelig hviler på
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den nyeste forskning. Hverken teksten eller bo
gens samlede litteraturliste tyder på det - med
mindre der da kun menes den nyeste danske
forskning, som til gengæld ikke er nævnevær
dig stor.
Den internationale forskning glimrer med
sit næsten totale fravær, bortset fra at det vir
ker som om, at samtlige forfattere har læst
Mark Girouards Life in the English Country
House (1978) og Life in the French Country house (2000). Hovedparten af forfatterne refe
rerer nemlig til præcis disse to værker (kanske
man har læst dem sammen i en nedsat basis
gruppe?). Generelt skriver forfatterne dog krea
tivt, selvom det sker på baggrund af en spar
som litteratur og en sparsom empiri, hvor der
males lidt for meget med den brede, danmarkshistoriske pensel og bruges for meget plads på
minutiøse gennemgange af diverse herregårdes
rumfordeling og interiør, uden at det gøres med
virkelig arkitekturhistorisk specialviden og fi
nesse. Jeg føler mig således ikke helt overbevist
om, at jeg her er blevet taget ved hånden af kyn
dige specialister, som kan deres kram.
Bindet er opbygget kronologisk således, at
læseren først præsenteres for Renaissancens
adelsborge og deres arkitektur, og herefter føl
ger slag i slag redegørelser for arkitektur og ha
vekunst i det sene 1600-tal, i 1700-tallet og i 18og 1900-tallet. For så vidt ganske udmærket,
idet det giver læseren et godt overblik over de
forskellige perioders stilarter og arkitektoniske
smag. Til gengæld kan det forekomme vel mo
notont i længden, at den samme skabelon følges
i alle bidrag. På den anden side er det jo konse
kvent gjort, så på den baggrund er den valgte
struktur vel i orden.
Efter en udmærket indledning fra redaktø
rerne, følger først Birgitte Bøggild Johannsens
og Hugo Johannsens kyndige - men meget tra
ditionelle - kapitel om Renaissancens adels
borge. Desværre får man både i indledningen
og i dette første kapitel indtryk af, at de bor
gerlige godsejere først rykkede ind på landets
herregårde i 1800-tallet. På s. 18 i indledningen
siges det f.eks., at det først var efter England
skrigene 1801-14, at ”de borgerlige godsejere for
alvor rykker ind på landets herregårde”, og det
er en besynderlig bemærkning, når man ved, at
en meget stor del af 1700-tallets godsejere fak
tisk var borgerlige (om end de var i rangen, og
dermed de facto havde adelige privilegier). Iføl
ge folketællingen fra 1787 udgjorde borgerlige
godsejere i de danske provinser således 17,6
pct. på Lolland-Falster, 32,7 pct. på Sjælland og
Møn, 26,1 pct. på Fyn og 53,1 pct. i Jylland. I
visse områder af Jylland, f.eks. i Thisted og Ribe
amter, var de borgerliges ejerandel endda helt
oppe på over 75 pct. (Se Inge Adriansen & Palle

O. Christiansen (red.): Forskellige Mennesker,
2003, s. 85-89).
Når jeg gør så meget ud af dette ene punkt
skyldes det, at såvel bd. 1 som nu også bd. 2
stort set kun taler om herregårdsejere som ade
lige og om herregårdene som udtryk for en eks
plicit adelig livsstil. Dermed giver værket et for
tegnet billede af herregårdenes ejerhistorie, og
det er ikke godt nok for et værk, der har ambi
tioner om at være det autoritative på området.
Kapitlet om Renaissancens adelsborge er el
lers kompetent nok, om end det muligvis kan
anklages for at være lidt altmodisch i sin for
tællestil og struktur, noget der i øvrigt er gen
nemgående for bindets samtlige kapitler. På s.
51 optræder desuden en underlig billedtekst,
hvor det om stukloftet på herregården Tjele si
ges, at det dannede en ”mærkelig kontrast til det
disharmoniske liv, der må have udfoldet sig un
der de rene, hvide stukflader”. Det er en mær
kelig bemærkning, så længe vi intet hører om,
hvad dette disharmoniske liv mon har gået ud
på. Som vi skal se, findes der flere sætninger af
samme tvivlsomme kaliber forskellige steder i
værket.
Den patinerede fortællestil fortsætter i John
Erichsens afsnit om enevældens og baroktidens
herregårde. Jeg havde nærmest en fornemmel
se af, at jeg sad og læste et afsnit i Axel Steensbergs efterhånden bedagede redaktionelle værk
om dagliglivet i Danmark. Der fortælles om
stort og småt i en kronologisk lind strøm, hvor
vi føres fra emne til emne. Der er såmænd ikke
noget videre at udsætte på det andet end net
op det, at det virker som om den samme tekst
kunne være skrevet for 35 år siden. Stilen er
som hentet ud af 1950’ernes og 1960’ernes kul
turhistoriske fortælletradition. Hertil kommer
enkelte faktuelle fejl og formuleringer, som vil
vildlede den ukyndige læser: Når det på s. 100
f.eks. siges, at der blandt godsejere var et so
cialt hierarki, hvor lensgreverne stod øverst,
efterfulgt af henholdsvis lensbaroner/friherrer
og stamherrer, så er det forkert, eftersom gre
ve- og friherretitlerne var en del af rangforord
ningernes hierarki, hvorimod besiddelsen af et
stamhus ikke indebar en placering i rangen.
Socialt og prestigemæssigt har stamhuset altså
intet at gøre med grevskabet og friherreskabet.
Stamhusejeren kunne principelt sagtens have
en rangplacering, der lå over, om ikke greverne,
så dog baronerne. Det er med andre ord uma
ge fænomener, som her forsøges sammenlignet.
Bedre bliver det ikke af, at Erichsen i prestige
henseende sætter stamhusejerne over adelige
godsejere uden titler. For det første er det igen
to umage størrelser, der sammenlignes, og for
det andet vil jeg tro, at Erichsen vil få endog
meget svært ved at finde en adelig godsejer, som
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ikke også havde en rangtitel af en eller anden
slags. På s. 145 siges det videre om greven Jør
gen Scheel, at han residerede på grevskabets
hovedsæde GI. Estrup. Det er rigtigt, at han re
siderede her, men GI. Estrup var, så vidt jeg hu
sker, ikke grevskabets hovedsæde. Hovedsædet
var derimod Sostrup (det senere Benzon), mens
GI. Estrup var et stamhus, der også var i gre
vens eje. Jeg tror heller ikke, som det siges på
s. 124, at det må have varet en times tid med
hestevogn at køre ad den lange allé i nærheden
af Ringstedvej op til Ledreborg ved Lejre. Godt
nok er alleen pragtfuld og lang, men så lang er
den heller ikke.
Denne kritik befinder sig selvfølgelig i afde
lingen for pedantiske småtterier, men jeg kan
ikke helt frigøre mig fra den tanke, at Erichsen
muligvis har haft slået automatpiloten til, da
han skrev afsnittet, om end piloten styrer ham
rimeligt sikkert i havn. Nogle af hans forkla
ringer finder jeg f.eks. mindre gennemtænkte,
ligesom de unægtelig har et skær af noget pudserløjerligt over sig. På s. 96-97 forklarer Erich
sen f.eks. enevældens indførelse på følgende in
teressante måde: ”Når Frederik III fratog den
gamle fødselsadel dens vigtigste privilegium,
eneretten til gods, skyldes det først og fremmest
denne stands passive rolle under Svenskekrige
ne. Kongen satsede på nye alliancepartnere, hof
fet, militæret og ikke mindst det københavnske
storborgerskab. Som enevældig fyrste kunne han
manøvrere helt frit, og han fandt sammen med
tredjestand, som havde stået ham bi under Kø
benhavns belejring”. Denne sætning forekom
mer mig at være lige lovlig nationalromantisk
i sit tilsnit, ligesom jeg ikke mener, at den på
nogen måde forklarer hverken det ene eller det
andet. Fratog kongen virkelig den gamle adel
sine privilegier pga. dens passivitet under sven
skekrigene? Skyldtes det ikke snarere ønsket
om at opbygge en enevældig adel efter fransk
forbillede? Og allierede den enevældige konge
sig virkelig med tredjestand, når stort set alle
hans ledende embedsmænd både da og i 1700tallet var adelsmænd? Og hvad med hoffet og de
militære? Var de ikke også adelsmænd? Forkla
ringen falder kort sagt fra hinanden, når man
ser lidt nærmere på den og for mig at se, bygger
Erichsen her noget tankeløst videre på en gam
mel national traver om den ryggesløse adel og
den ædle borger. Afsnittets morale er vel nær
mest, at enevælden blev indført, fordi ”far” var
vred på sin utro adel.
I Ulla Kjærs og Vibeke Andersen Møllers ka
pitel ”Nye Idealer” om herregårdene i perioden
1760-1840 følger vi herregårdsarkitekturen
gennem Oplysningstidens landboreformbevæ
gelse, som grundlæggende ændrede forudsæt
ningerne for godsdrift i Danmark. Det hører vi
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ganske vist ikke meget om, men det blev jo også
allerede beskrevet af Carsten Porskrog Rasmus
sen i bd. 1, og behøver derfor ikke at være med
her. Det er straks mere betænkeligt, at den pati
nerede skrivestil fra Erichsens kapitel her ikke
bare føres videre, men ligefrem perfektioneres
og blandes med en del bemærkninger, der rent
sagt må karakteriseres som bizarre. Ja, det vir
ker faktisk som om, at forfatterne ikke har den
helt store selvstændige viden om tiden og dens
mennesker, men nærmest har læst sig frem i se
kundærværker undervejs i skriveprocessen. Ty
deligst kommer det til udtryk i karakteristik
ken af godsejeren og handelsmanden Niels Ry
berg, der er som hentet ud fra forne tiders skri
vetradition: Ryberg, hedder det, ”søgte på én
gang at sikre almuen bedre økonomiske kår og
en højere kultur ved at oprette almindelige sko
ler som spindeskoler og væverier. Hæderlig som
han var, holdt han mest af det ukunstlede
”
Og så er det, jeg spørger mig selv: Kan det vir
kelig passe, at to historikere i begyndelsen af
det 21. århundrede i ramme alvor vil formulere
en så altmodisch personkarakteristik som den
ne? ”Hædersmand”, ”Ukunstlet”. Har de virke
lig selv fundet på det eller er det ukritisk skre
vet af fra et ældre værk?
Løjerligt er det også, når det sene 1700-tals
klassicistiske arkitektur beskrives som mere
ligetil og ærlig end tidligere perioders efterlig
ninger af antik arkitektur (s. 159). Hvad mon
der dog menes? På s. 186 fortælles det, at den
gode fynske muld gav stort overskud i driften,
hvilket gav sig udslag i mange nye byggerier,
”som jo markerede et både økonomisk og men
neskeligt stade”. Et menneskeligt stade? Jeg
forstår det ikke. En sær formulering findes også
på s. 192, hvor forfatterne vist har overset, at
deres indledningsformulering til afsnittet ”Her
regårdsbyggeriets udbredelse”, har mere sti
listisk schwung end egentlig mening. Pedan
terier måske, men det efterlader alt sammen
et indtryk af nogle forfattere, som enten ikke
har gennemarbejdet deres tekst ordentligt eller
som simpelthen ikke er mere avancerede, end
de her viser.
Den narrative stil uden de store overraskel
ser eller interessante nye hypoteser følges op i
bogens sidste kapitel ”Sidste blomstring” (igen
en nationalromantisk metafor), om adelens her
regårdsliv i slutningen af 1800-tallet og begyn
delsen af 1900-tallet. Det er et ganske udmær
ket, om end rutinepræget, afsnit, hvor jeg kun
fandt en enkelt mystisk bemærkning, nemlig at
borgerlige familieværdier (hvori de end består)
vandt indpas blandt herregårdsadelen i 1800tallet, hvor mange ægteskaber nu ”blev indgå
et af kærlighed”. Det tror jeg simpelthen ikke
på, ligesom jeg heller ikke er så sikker på, at

Anmeldelser
de storborgerlige familier giftede sig af ren og
skær kærlighed uden skelen til pengepung og
social baggrund. Det er da vist en myte, som her
frejdigt og ubetænksomt kolporteres videre.
Bd. 2 hviler kort sagt trygt i en ’biedermeiersk’ dansk kulturhistorisk tradition, som
jeg ellers troede død og begravet efter frem
komsten af den nye kulturhistorie og som ind
ledningen til bd. 1 ellers gav lovning på skulle
være styrende i dette nye herregårdsværk. For
hvorfor ellers skrive et nyt, når vi har så mange
gamle?
Peter Henningsen

Mikkel Venborg Pedersen: Hertuger. At
synes og at være i Augustenborg 17001850 (Etnologiske Studier, 12). Museum
Tusculanums Forlag 2005, 297 + xix s.,
298 kr.
I 1660ernes begyndelse opførte hertug Ernst
Günther Augustenborg Slot på Als, opkaldt ef
ter hans hustru Augusta. Hermed skabtes det
augustenborgske hus som en fællesbetegnel
se for den sidegren af den oldenborgske kon
geslægt, som Ernst Günther tilhørte, og det
slot, der var centrum for hertugernes magtud
øvelse på Als og Sundeved gennem små to hun
drede år. Det meste af tiden steg det augusten
borgske hus’ stjerne. I 1725 købte hertug Chri
stian August (I) Gråsten Slot med tilhørende
godser, i 1764 overdrog den danske krone her
tug Frederik Christian (I) Sønderborg Slot,
hvor familiens balsamerede lig stadig opbeva
res, og kort efter påbegyndte han byggeriet af
et nyt, storslået slots- og parkanlæg i Augusten
borg. Så vidt var man nået, at hertugens ældste
søn, Frederik Christian (II), ægtede den danske
prinsesse Louise Augusta, og en af de yngre,
Christian August, valgtes 1809 til svensk tron
følger. Svensk konge blev han dog aldrig, da han
det følgende år døde efter et slagtilfælde. Men
augustenborgerne spillede i denne sag en rolle,
der bragte dem på kant med den danske konge,
Frederik VI, der nærede drømme om at genfor
ene de nordiske riger med sig selv som fælles
regent, og i de følgende årtier blev konfronta
tionen mellem hertugerne og de danske konger
yderligere forværret. Augustenborgerne anså
sig som retmæssige arvinger til hertugdømmer
ne Slesvig og Holsten, når den oldenborgske
mandslinie forventeligt snart uddøde, og man
gjorde sig forhåbninger om da tillige at besti
ge den danske trone. Hertug Christian August
(II) og hans bror prins Frederik Emil August af

Nør blev frontfigurer i den slesvig-holstenske
rejsning, og efter treårskrigen blev hertugen
landsforvist og måtte sælge sine slesvigske be
siddelser. Hovedresidensen blev forlagt til slot
tet Primkenau i Schlesien. Efter krigen i 1864
tilbagekøbte augustenborgerne Gråsten Slot,
men Slesvig-Holsten indlemmedes i Preussen,
og alt håb om en selvstændig stat med hertugen
i spidsen slukkedes. Da Primkenau 1945 blev
smadret under Den røde Hærs fremmarch, var
mandslinien i den augustenborgske æt allerede
uddød.
Rammehistorien om augustenborgemes
storhed og fald hører vi også i Mikkel Venborg
Pedersens bog, der er en omskreven etnolo
gisk ph.d.-afhandling. Men hovedærindet er et
andet. Med udgangspunkt i blandt andet den
amerikanske sociolog Thorstein Vebiens teori
om the leisure class og dennes conspicuous con
sumption søger bogen at vise, hvorledes penge,
slotte, liberiklædte tjenere, lukulliske måltider
og pragtgenstande ikke var mål for hertugernes
virke, men midler til at iscenesætte et overdå
digt hofliv, der gjorde en social orden med augustenborgeme selv øverst iøjnefaldende for om
givelserne. Hertugernes position afhang af, at
denne sociale orden var alment accepteret, og
bestandigt søgte man at repræsentere hierar
kiet i handlinger, der havde en ceremoniel eller
rituel karakter, og som knyttede sig til de fy
siske rammer: slottet, slotsbyen og de fjernere
jordbesiddelser. Med al ønskelig tydelighed de
monstreres dette i hertug Frederik Christians
forordning fra 1775, der præciserede hvor hans
undersåtter skulle sidde i Augustenborgs nyop
førte slotskapel; men også når hertugen lod sig
se til hest udøvende sin eneret til jagt på sine
jorder, kontrollerede han landskabet og dets be
boere. Netop i kapitlet om jagt, der er bogens
bedste, præsenterer Mikkel Venborg Pedersen
også eksempler på, hvorledes undersåtterne
ved demonstrativt at overtræde jagtforbuddet
begyndte at udfordre den sociale orden, som
den hertugelige livsførelse skulle opretholde.
Ellers er det påfaldende, hvor lidt den hertuge
lige livsstil i bogen knyttes til konjunkturerne
i augustenborgemes øvrige væren eller for den
sags skyld de kultur- og mentalitetshistoriske
ændringer, der adskiller år 1850 fra år 1700.
Teksten jonglerer rundt med personer og be
givenheder fra hele perioden; emnet er la lon
gue durée i magtens iscenesættelse. Men disse
metastrukturelle overvejelser fjerner sensibili
teten for den specifikke kontekst, og netop en
sådan følsomhed burde være til stede, da bogen
trods alt også handler om den augustenborgske
måde at være hertug på og ikke kun om hertu
gelighed i al almindelighed.
Fremstillingen ønsker at give læseren mu-
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lighed for ”etnografisk tilstedeværelse” - en
sympatisk ambition, men spørgsmålet er, om
det lykkes. Den strukturalistiske tænkning,
som bogen er præget af, får snarere enkeltak
tørerne til at forsvinde. Nærværet af fortidens
mennesker består for eksempel i størstedelen af
kapitlet om hoffet og slotsbyen i opremsninger
af navne, bopæle, slægtsrelationer og erhverv.
Forfatteren præsenterer sine rå forskningsdata
i prosaform, uden at man fornemmer at være
til stede på slottet eller i byens huse. Afhand
lingen hviler nemlig ofte på et kildemateriale
af typen inventarer, menuer, lønningslister og
folketællinger. Det er der i og for sig intet i ve
jen med. Problemet er blot, at det reelt ikke er
disse kilder, forfatteren anvender til at give liv
til slottet og byen; her tjener teoretiske værker
- eksempelvis Norbert Elias’ Die höfische Ge
sellschaft - som en facitliste, der lægges ovenpå
det lidt tørre kildemateriale. Dialektikken mel
lem teori og empiri mangler - de lægges blot
sammen. Hvor ville livet på Augustenborg være
blevet mere nærværende, hvis man havde hørt
de tilstedeværende selv fortælle om det i breve
og dagbøger. Der er jo stof nok af at tage af, for
eksempel i de rige samlinger, der berører Lou
ise Augustas og Frederik Christians (II) gøren
og laden, og som forfatteren og teaterhistorike
ren Maria Helleberg for nylig benyttede, da hun
lod livet på slottet genopstå i romanen Kærlig
hedsbarn. I Mikkel Venborg Pedersens bog må
vi nøjes med forfatterens egne fantasier om,
hvad tjenere og tjenestepiger forestillede sig,
når de lå i slottets sovekamre, og den idelige
gentagelse af teoriernes mantra: den hertuge
lige livsstil skabte den sociale orden, der igen
nødvendiggjorde de selvsamme repræsentative
ytringer. Men hvad tænkte hertugerne om det
te? Og hvorledes forandrede deres forestillinger
om hertugelighed sig over tid? Hvad foretog de
sig, når de trak sig tilbage fra omgivelsernes
blikke? Vi kommer ikke for alvor i dybden med,
hvordan det egentlig var at være hertug, og hvad
det var for forestillinger om en etisk ansvarlig
hed for de levende og døde i slægten og for un
dersåtterne på godset, som aristokraterne var
besjælede af. Hvad var essensen af den verden,
der gik under, da liberalismen og nationalismen
sejrede? På denne problemstilling gives der må
ske et mere fyldestgørende bud i Giuseppe To
masi di Lampedusas mesterværk Leoparden,
som forfatteren med rette fremhæver.
Thomas Lyngby
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Søren Ellemose: Århundredets stjerne:
A.P.Møller-Mærsk Gruppen 1904-2004.
Handelshøjskolens Forlag 2004, 435 s.,
525 kr.
A.P.Møller-Mærsk Gruppen er Danmarks stør
ste virksomhed med aktiviteter i skibsfart, olie
og gas, industriel produktion og detailhandel.
Gruppen blev formelt skabt i 2003 ved sam
menslutningen af gruppens to grundlæggende
rederier, Dampskibsselskabet Svendborg og
Dampskibsselskabet af 1912. Indtil da havde
gruppen været umulig at overskue, da skiften
de danske regeringer havde accepteret, at grup
pens selskaber ikke offentliggjorde deres sam
lede omsætning. Den samlede omsætning er
siden blevet offentliggjort, men vi kender ikke
omsætningerne fra før dette tidspunkt, ligesom
vores viden om firmaets øvrige historie stadig
er begrænset, da kun et par historikere har fået
adgang til firmaets arkiver. Salget af de senere
års bøger om Møller-Mærsk Gruppen og dens
skabere hviler derfor på en kombination af suc
ces og mystik.
Søren Ellemoses bog er en oversigtsmæssig
historie om gruppens vigtige selskaber og er
delt i tre dele. I den først del, fortæller Ellemo
se om hvordan Arnold Peter Møller først skabte
Dampskibsselskabet Svendborg i 1904 og der
efter Dampskibsselskabet af 1912, fordi han
fandt de øvrige aktionærer i det første rederi for
forsigtige. Arnold Peter Møller udnyttede dyg
tigt de muligheder, som de skiftende konjunktu
rer og strukturelle ændringer gav, og resultatet
blev Danmarks største rederivirksomhed.
Arnold Peter Møller blev også tidligt engage
ret i dansk produktionsindustri. Odense Stål
skibsværft blev bygget 1917-1919 og var tæt
knyttet til udviklingen af rederiets flåde, lige
som bygningen af Pyrolyseværket (raffinaderi
et) på Amager, i 1950’eme var knyttet til tank
skibsfarten. Engagementet i Stålvalseværket
i Frederiksværk, Riffelsyndikatet og olie- og
gaskoncessionen i den danske del af Nordsøen
i 1961 havde nationale undertoner, men det pri
mære mål var at tjene penge.
Bogens anden del fortæller om sønnen
Mærsk McKinney Møllers “regeringstid” fra fa
rens død i 1965 til 1993.1 løbet af de år udvik
lede og moderniserede han faderens livsværk.
Specielt bemærkelsesværdigt var udviklingen
af container-skibsfarten og olie- og gasudvin
dingen. Efter opkøbet af containerrederiet P&O
Nedlloyd i år sidder Møller-Mærsk Gruppen på
20 % af hele verdens containertrafik med ski
be og et stort antal containerterminaler strate
gisk fordel over væsentlige positioner på jorden.
Samtidig blev industriaktiviteterne udviklet og
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der kom et luftfartsselskab til, som blev Dan
marks næststørste.
Bogens tredje del ser på perioden fra Mærsk
McKinney Møller trådte tilbage som daglig le
der i 1993 og indtil han også trådte tilbage som
bestyrelsesformand i 2004.1 denne periode har
den daglige leder været Jess Søderberg. I de se
neste år har man valgt at fokusere på succeser
ne, navnlig i rederievirksomheden og off-shore
aktivteterne, mens man har solgt industriakti
viteter fra. Karakteristisk for bogen forklares
eksempelvis salget af Maersk Medical i 2002
med behov for flere investeringer til at sikre
vækst (s.317). Men forfatteren sammenholder
det ikke med den samlede koncerns enorme fi
nansielle resurser og dens sandsynlige vanske
ligheder med at satse meget bredt.
Siden 1970’eme er behandlingen af MøllerMaersk Gruppen blevet mere kritisk. Først var
det striden i 1970’erne omkring betingelserne
for olie- og gaskoncessionen i den danske del af
Nordsøen, siden fulgte EU-sagen om kartellet
mellem SAS og Maersk Air 2000-2001. Begge
sager var udtryk for ændrede forretningsbetin
gelser i Danmark som følge af statslig regule
ring og deltagelsen i EU’s indre marked.
Denne bog er en bearbejdning af forfatterens
bog fra 1996, A.P.Møller gruppen - stjernen i
dansk erhvervsliv. Udviklingen af et verdensfir
ma 1904-1996, der udkom på det samme forlag.
De to bøger adskiller sig mest fra hinanden ved
en ændret strukturering af afsnittene og selv
følgelig historien om udviklingen i de mellem
liggende otte år.
Selv om Mærsk-Møller gruppen nu offentlig
gør flere oplysninger om virksomheden er grup
pen fortsat meget lukket med ikke lovpligtige
oplysninger. Alene Morten Hahn-Petersen, A.P
Møller og den danske olie (1997) er en forsk
ningsmæssig undersøgelse baseret på materia
le i firmaets arkiver. Søren Ellemose var der
for henvist til at benytte andet materiale til sin
bog, som er en sammenskrivning af offentligt
tilgængeligt materiale, årsberetninger, regn
skaber, pressemeddelelser og aviser. Bogen hvi
ler i meget høj grad på materiale offentliggjort
af rederiet med henblik på den offentlige dis
kurs, hvilket gør det vanskeligt for forfatteren
at tage stilling til denne diskurs i sin behand
ling af rederiets reelle udvikling. Flere steder
bygger hans fremstilling også på tidligere un
dersøgelser, hvilket styrker den. Det er specielt
tilfældet for konflikterne omkring olie-og gas
koncessionen 1975-1981.
Bogen beskriver hovedudviklingen i de vig
tigste danske selskaber i gruppen, men virk
somhedshistorikeren savner en egentlig analy
se. Men er det en fair kritik? Det er klart, at den
manglende adgang til firmaets arkiver begræn

ser de analytiske muligheder, men begrænsnin
gerne kunne være omgået på flere måder. For
det første er der den journalistiske metode, hvor
det offentligt tilgængelige materiale suppleres
med interviews og punktundersøgelser af inte
ressante spørgsmål relateret til statsmagtens
forhold her til rederiet, hvor materiale skaf
fes gennem brug af reglerne om offentlighed i
forvaltningen. De tre journalister Peter Suppli Benson, Bjørn Lambek og Stig Ørskov vi
ste i Mærsk - manden og magten (2004) denne
strategis muligheder. For det andet kunne man
systematisk indsamle materiale om firmaet og
dets aktiviteter i de offentlige danske arkiver
og for de senere år supplere med materiale hen
tet gennem anmodninger baseret på reglerne
om offentlighed i forvaltningen.
Vurderingen af Søren Ellemoses bog afhæn
ger af, hvad man skal bruge den til. Det er en
god leksikalsk oversigt over væsentlige sider af
Møller-Maersk Gruppens udvikling med lister
over en række vigtige forhold. Hvis man deri
mod har brug for en medrivende fremstilling
med diskussion af både realia-udvikling og of
fentlig diskurs kan anbefales Benson, Lambek
og Ørskov, Mærsk - manden og magten (2004).
Den bog demonstrerer på glimrende vis, at med
en kritisk distance kommer Arnold Peter Møl
lers og Maesk McKinney Møllers imponerende
præstationer til at stå endnu klarere.
Lars Heide

Asbjørn Romvig Thomsen: Uægte børn
og ugifte forældre - udstødte eller inte
grerede? Illegitimitetens sociale årsa
ger og konsekvenser i tre jyske landsog
ne 1750-1830. Landbohistorisk Selskab
2005, 199 s., 198 kr.
Med en lidt skæv tilgang til det fortidige hver
dagsliv, det begrænsede geografiske undersø
gelsesområde og med fokus på et antal konkre
te mennesker, har Asbjørn Thomsen lagt sig i
kølvandet på en voksende genre, som forsøger
at gengive almindelige menneskers levede liv
- en art mikrohistorie. Asbjørn Thomsen er dre
vet af et personligt engagement, en utrættelig
kildeindsamling og et godt teoretisk overblik i
forsøget på at afdække de uægte børn og deres
forældres ofte sørgelige historie. Hvem var de,
hvor kom de fra, og hvad blev der af dem? Det er
i korthed de spørgsmål, som søges besvaret gen
nem bogen. Med disse spørgsmål udfordres den
almindelige fordomsfulde opfattelse af, at disse
grupper var socialt udstødte, og blev set ned på.
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Et uægte bam var da det værste man kunne
være! Eller var det?
Gennemgangen veksler mellem en metodesikker behandling af statistisk materiale fra
kirkebøger og enkelte mere kvalitative beret
ninger om personlige skæbner. Læseren præ
senteres eksempelvis for den første samlede op
gørelse over illegitimitetskvotientens udvikling
gennem 300 år fra 1650 til 1950. Den viser sig
at være på et minimum på knap 4% fra 1750
til 1775 og på et maksimum på knap 12% om
kring midten af 1800-tallet. Bogens behandlede
periode fra 1750 til 1830 dækker således den
meget dramatiske stigning i illegitimiteten, der
begyndte fra slutningen af 1700-tallet, men som
havde en noget forskelligartet udvikling landet
over.
Man kan rolig sige, at Asbjørn Thomsen har
gravet dybt i den gode jyske muld i forbindel
se med kildeindsamlingen. Så vidt mulig er de
uægte børns bedsteforældre, forældre og egne
børn identificeret i kilderne og undersøgt efter
en række forskellige kriterier. På den måde op
nås en unik mulighed for at følge familierela
terede og sociale årsager til illegitimiteten. Det
viser sig nemlig, at den sociale deroute for både
moder og uægte barn, som i mange tilfælde er
et faktum, ikke var en konsekvens af illegitimi
teten, men at forældrenes økonomiske situation
var årsagen til graviditeten uden for ægteskab,
og at den sociale deroute således var startet før
graviditeten og i mange tilfælde allerede var
startet med de uægte børns bedsteforældre. De
uægte børn var derfor ikke årsag, men en kon
sekvens af social tilbagegang.
En manglende erkendelse af denne sammen
hæng, sammen med lovgivningens og især præ
sters fordømmelse af illegitimiteten har fået lov
til at danne eftertidens opfattelse af det uægte
barn. Det var imidlertid ikke en udbredt opfat
telse blandt den befolkning, som til daglig leve
de med illegitimiteten. Seksuelt samkvem uden
for ægteskab var ganske almindelig blandt
landbobefolkningen. Det var ikke ualmindelig,
at over halvdelen af brudene var gravide ved
vielsen. Dertil kom de mange graviditeter, som
ikke legitimeredes ved ægteskab, og som derfor
førte til uægte børn. Selvom Asbjørn Thomsen
sporer både fordømmende og forstående hold
ninger til den uægteskabelige seksualitet, me
ner han, at der blandt den almindelige befolk
ning fandtes en overvejende accept af den tra
ditionelle seksualmoral og dermed også af de
ugifte mødre og deres børn.
Bogen er en viderebearbejdelse af Asbjørn
Thomsens historiespeciale fra Århus Universi
tet. Det havde forøget bogens læseværdighed,
hvis specialeformen i højere grad var trængt i
baggrunden til fordel for en mere ligefrem og
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direkte fremstilling. Læseren mister hurtigt
gejsten gennem de første 50-60 siders metode-,
teori- og kildediskussion, inden man når frem
til de utugtige personer, det hele drejer sig om.
Fremstillingen præges ligeledes af alt for man
ge tabeller, hvoraf nogle er temmelig vanskelige
at tolke for den udenforstående læser. Tolknin
gen af flere af tabellerne kunne efter min me
ning glimrende stå alene i tekstform. Alterna
tivt kunne talfremstillingen i mange tilfælde
have været mere visuelt appetitlig som cirkel
diagrammer eller andre former for diagram
mer.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at frem
stillingen har en meget høj faglig kvalitet, og
at resultaterne er overbevisende og troværdige
i hvert fald for det pågældende undersøgelses
område. Bogen udfylder således endnu et hul i
vor viden om konkrete lokale forhold om forti
dens levede liv. Den er et uomgængeligt værk til
illegitimitetens historie.
Martin T.H. Bork

Karen Margrethe Fabricius, Esben Hedegaard, Erik B. Kromann, Mikkel Kühl,
Ole Mortensøn (red.) og Anders Rehde
Nielsen: Fem havne. Den industrialisere
de havns opkomst og udvikling på Syd
fyn og Øerne. Langelands Museum 2005,
255 s., 295 kr.
De fem sydfynske museer har samarbejdet om
udgivelsen af en bog, der fortæller om noget,
de har til fælles, nemlig deres fem havne i det
sydfynske øhav. Svendborg Havn er den natur
lige storebror, medens de mindre søskende er
havnene i Faaborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og
Marstal.
Det er på enhver måde blevet en flot bog,
som ikke blot er udstyret med udsøgte billeder
- flere i farver - udførlige grafer og illustreren
de diagrammer, men først og fremmest fortæl
ler historien om en hel epoke i Danmarkshisto
rien, selv om afsættet er lokalt forankret i det
sydfynske område. Bogens nutidige relevans af
slører sig i alle havnebeskrivelserne, som slut
ter med den uvished, der altid kendetegner
fremtiden: hvad skal der ske med havnene? De
opstod engang for længe siden, voksede, udvik
lede sig og blev på godt og ondt en del af indu
strialiseringen, om end netop industrialisering
ikke er det mest kendetegnende for disse fem
havne. Men de blev under alle omstændighe
der præget af deres samtid og bliver det stadig,
når den ene boligblok efter den anden skyder
op på havnearealerne. Gamle dages fragtfart er
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en saga blot, og når nu folk ønsker boliger med
havudsigt, så gælder det vel om at dække be
hovene? Ja, vil nogle sige, men ikke forfatter
ne. Måske er havnenes oprindelige funktioner
borte, men tidens boligbyggeri på havnefronten
gør uoprettelig skade. Rudkøbing Havn er langt
ude på dette skråplan, og som det bemærkes i
en billedtekst, ville boligbyggeriet passe fint i
Rødovre eller Herning, men altså ikke på Rud
købing Havn.
Selv om historien om blandt andre Rudkø
bing, Svendborg og Marstal havne allerede er
skrevet, er det første gang, at havnene præsen
teres i en regional sammenhæng. Lokalhistorie
er altid mest interessant for de lokale, men det
specielle og det generelle kommer nu engang
tydeligere frem, når der anlægges et sammen
lignende perspektiv. Og så viser det sig, at de
fem havne i store træk oplevede den samme ud
vikling, om end detaljerne var lidt forskellige.
Svendborg havde visse naturgivne fortrin, som
ikke lod sig kopiere, men hovedlinierne var de
samme og afspejlede i sagens natur de op- og
nedture, der fulgte i kølvandet på skibsfartens
og industrialiseringens udvikling.
Man kan roligt sige, at særpræget træder i
baggrunden, når man ser de store linier. Ildsjæ
lene i en havn er eksempelvis noget særligt,
men de bliver ikke så enestående, når man også
finder dem i de øvrige havne.
Beskrivelsen af de fem havne præsente
res på rad og række, og det kan ikke undgå at
blive lidt monotont hen ad vejen. Forfatternes
ret forskellige skrivestil dæmper ensformighe
den, men det ændrer ikke ved, at den evinde
lige gentagelse om skibsbroen som havnenes
udgangspunkt i det lange løb bliver en smule
for forudsigelig. Denne opbygning er imidlertid
nødvendig for bogens ærinde - beskrivelsen af
industrihavnenes udvikling og afvikling - men
konsekvensen vil nok ofte blive, at de lokalhi
storisk interesserede kun læser om deres egen
havn og derved snydes for den overordnede hel
hed, som monotonien til trods absolut er læseindsatsen værd.
Karsten Hermansen

Odense, da H.C. Andersen var barn.
Odensebogen 2005. Byhistorisk Udvalg,
Odense 2005, 188 s., 188 kr.
2005 var som bekendt 200-året for H.C. Ander
sens fødsel, hvilket har kastet en del bøger af
sig. Den handler ikke om eventyrdigteren, men
om det liv, som mange levede i Odense i årene
1805-1819.

Bogen indeholder ni større artikler, der hver
indledes med citat fra Mit livs eventyr eller et
eventyr. Ind imellem de større artikler findes en
række små artikler eller opslag på 2-3 sider om
byens landbrug og dyrehold, byens kirkegårde,
det jødiske samfund i Odense, om skarpretter
familien Schlegel, de spanske og franske trop
per 1808 m.v..
Blandt de større artikler vil anmelderen
fremhæve fire. Anette Jensen har skrevet om
Lahns Stiftelse og Eilschous Boliger. Lahns
Stiftelse var for fattige og nødlidende 6-14-årige børn, mens Eilschous Boliger var beregnet
for seks borgerlige enker og jomfruer. Boligerne
var stiftet af ægteparret Peter og Anne Marie
Becker, der havde opbygget en så stor formue,
at de kunne testamentere 140.000 rigsdaler til
sociale og religiøse formål, heriblandt et ”alder
domshjem” for kvinder af borgerstanden. I ar
tiklen får vi en række spændende portrætter
af enkelte beboere. Klientellet var et andet på
Gråbrødre Hospital, som også skildres af Anet
te Jensen, der giver et interessant indblik i livet
bag hospitalets mure. Hospitalet var en sam
mensat institution og rummede psykiske syge,
fysisk handicappede og gamle mennesker (disse
tre grupper blev regnet for kronisk syge), en
lige fattige kvinder og fra 1795 også helbrede
ligt syge (somatiske patienter). I begge artikler
finder man notetegn i teksten, men ingen noter
under ”Litteratur og kilder” bagerst i bogen. De
må åbenbart være faldet ud.
I en spændende artikel fortæller Ole Neder
land om tugthusfangen Erik Lykke, som i 1806
myrdede sin medfange Christian Andersen.
Vidneforklaringerne i den efterfølgende retssag
giver et godt indblik i, hvordan livet formerede
sig i et tugthus i begyndelsen af 1800-tallet. Og
afhøringerne medførte i øvrigt, at underinspek
tøren blev dømt for at have ladet fanger arbejde
for ham selv og for at have ladet fangerne gå på
indkøb i byen. Spindemesteren blev også dømt,
fordi han havde anvendt fanger i sin private ge
schæft.
Hans Chr. Johansen, nestor inden for befolk
ningshistorie, har undersøgt, hvordan livet for
mede sig for de 255 børn, der kom til verden i
1805, dels den berømte bysøn, dels de 254 an
dre. Af disse 255 blev de 40 født uden for æg
teskab, i et tilfælde var det moderens 3. uæg
te barn. 129 blev konfirmeret i Odense, 64 var
fraflyttet byen og 62 døde i barneårene. I 1845
boede 42 stadig i byen (77 var flyttet fra byen
og 14 var døde), og i 1880 var der 10 af de 255
1805-børn tilbage, idet 8 var flyttet og 30 døde.
En af disse 10 var Jørgen Christensen, søn af en
daglejer, der efter sin konfirmation i 1819 kom
ud at tjene. Her mødte han Ane Katrine Johansdatter (1806-1888), en væverdatter fra Åsum,
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som han stiftede familie med. Det første barn
kom i 1827, ægteskabet i 1830. Han blev boende
i Odense frem til sin død i 1892, de sidste år i en
lille lejlighed i et baghus.
Værket er i et dejligt og læsevenligt layout,
godt hjulpet på vej af de mange illustrationer,
hvoraf hovedparten er i farver. Eneste anke må
være, at der ikke er et person- og/eller stedregi
ster.
Christian Larsen

Henrik Lerdam: Birk, lov og ret - Birke
rettens historie i Danmark indtil 1600.
Museum Tusculanums Forlag 2004, 180
s., 225 kr.
Birket beskrives som en af de ”ældste og mest
sejlivede retsinstitutioner i Danmark” og er
kort fortalt et privat retsområde tilknyttet et
gods eller et kloster, hvor f.eks. godsejere og klo
stre fik juridisk myndighed over deres egne un
dersåtter. Retspraksis og domsmyndighed blev
således overført fra det offentlige herredsting
til et gods eller klosters private retskreds. Bir
ket defineres mere detaljeret af Henrik Lerdam
som et ”retsområde, med fra landsloven afvi
gende retsregler, og et eget ting, hvor birkets
beboere afgør deres indbyrdes affærer, og hvor
til personer udefra, som ønsker at sagsøge bir
kets beboere, skal stævne dem.” (s. 22). Birkets
oprindelse står hen i det uvisse, og der er blandt
forskere delte meninger om, hvorvidt birket er
en udtaget del af herredsopdelingen, eller om
birket er et selvstændigt retsområde opstået
parallelt med herredet. Henrik Lerdam tilslut
ter sig sidstnævnte opfattelse. Birkeretten hørte
uløseligt sammen med kongemagten - den op
stod på kronens gods, og såvel adelig som gejst
lig birkeret var et kongeligt privilegium. Fra
midten af 1400-tallet til slutningen af 1500-tallet ses en stigning i antallet af adelige birker, og
det er denne periode, der optager Lerdam, men
birket kan dog spores tilbage til 1200-tallet og
blev først afskaffet med grundloven 1848. Ler
dams fokus er landbirkerne, som opdeles i hen
holdsvis de kongelige, de gejstlige og de adelige
birker, hvormed han undlader at beskæftige sig
med købstadsbirkerne. Birkerettens historie er,
udover det rent retslige perspektiv, historien
om såvel adelens stræben efter at være herre
over egne folk som kongemagtens ønske om at
uddelegere magten. Dette var til fordel for kon
gen, idet han dermed kunne øge kontrollen og
sikre økonomiske interesser i landdistrikterne.
I modsætning til andre steder i Europa var den
danske konge imidlertid ikke villig til at afgive
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magten helt, så birket forblev et kongeligt privi
legium, som kongen tildelte herremænd og klo
stre efter eget ønske.
Værket er inddelt i 9 kapitler. I fire kapitler,
opdelt i henholdsvis: Landbirket, Kronens bir
ker, Gejstlige birker og Adelige birker, er bl.a.
en beskrivelse af birkerne som retsinstitutio
ner; forskellige typer, antal, størrelser og til
hørsforhold blandt de faktuelle informationer.
Metodisk bygger Lerdam sit arbejde på bl.a.
lensoversigter, forleningsbreve, salgsdokumen
ter, kongelige breve samt domsafgivelser fra
før 1600. Endvidere er der et glimrende forsk
ningsafsnit, der kort indsætter egen forskning
i en retshistorisk sammenhæng, hvilket er en
berigende indsigt for ikke-retshistorikere (som
undertegnede). Det er her slående, at tidligere
forskning er yderst sparsom, og især findes ind
lejret i retshistorier fra især 1700- og 1800-tal
let. I løbet af 1900-tallet ses, foruden en rets
historie fra 1940, kun ganske få artikler, trods
et vedkendt behov for en nærmere behandling
af emnet fra Videnskabernes Selskab. Gennem
hele værket forholder Lerdam sig til anden re
levant forskning, der sagligt og fagligt inddra
ges og kommenteres. Værket indeholder som
noget ganske nyt også et katalog over kendte
birker i Danmark før 1600. Her fortælles kort
om bl.a. oprindelses- og nedlæggelsestidspunkt
samt tilhørsforhold i det omfang, kilderne tilla
der det. Kataloget er inddelt i geografiske afsnit
med tilhørende kort og rummer 265 forskellige
birker. Dette er uden tvivl et imponerende styk
ke arbejde, der fremover vil være en kærkom
men hjælp til birkeforskningen. De sidste to
kapitler omhandler henholdsvis embedsmænd,
lovgivning og retspraksis.
I sidstnævnte kapitel omhandlende rets
praksis bringes det meget interessante emne
om forholdet mellem herremand og undersåt på
banen. Birket var en gensidig retsmyndighed,
hvor eksempelvis både herremænd og under
såtter kunne stævne hinanden. Dette harmone
rer med feudalismens grundprincipper, der net
op byggede på gensidige forpligtelser og rettig
heder mellem herremand og fæstebonde. Man
kunne formode, som Lerdam skriver, at der har
været ”nogle slemme bondeplagere blandt de
adelige birkeejere” (s.89), og derfor har adelige
birker da også været betragtet negativt og væ
ret forbundet med ”skrækhistorier om vilkårlig
rettergang og undertrykkelse af fæstebønder”
(s. 8). Men der er tilsyneladende intet i kilderne,
der bekræfter dette. Tværtimod er der flere ek
sempler på, hvorledes kronbønder kæmpede for
at bevare deres birketing, og bønder, der hellere
ville benytte birket end herredstinget. Og bøn
derne holdt sig desuden ikke tilbage med at be
klage sig til kongen, hvis de følte sig uretfærdigt
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behandlet, og de fik ofte medhold. Disse åben
lyst modsatrettede betragtninger gør det oplagt
at forske nærmere i birkeretsforholdet mellem
herre og bonde - for det er interessant og vigtigt,
når stereotype billeder af slemme godsejere og
undertrykte fæstebønder nuanceres. Lerdam
finder selv disse betragtninger relevante, men
han formår desværre ikke at gå i dybden med
at dementere de førnævnte negative påstande
og skrækhistorier. Det er forbavsende, at mid
delalderen, som Lerdam dog også giver udtryk
for, stadig er underlagt Oplysningstidens mørke
tilbageblik, når forskning ofte viser, hvorledes
livet i middelalderen var mindre mørk end an
taget.
Birket var efter alt at dømme en succes for
såvel kongen, adelen og gejstligheden som de
respektive undersåtter. Forklaringen på dette
kan ifølge Lerdam skyldes to ting: 1) nærheden
og 2) det faktum, at sandemænd, nævninge og
tingmænd bestod af kendte birkefæller (s. 9192). Lerdam forsøger her at forklare, hvorfor
birket var en succes, og det er et interessant
brud med den ellers til tider opremsende gen
nemgang. Lerdam er desværre generelt meget
tilbageholdende med at besvare en del af de in
teressante spørgsmål, der dukker op i løbet af
hans meget minutiøse gennemgang af landbir
kerne.
Jeg savner endvidere lidt mere kød og blod.
Den meget systematiske, opremsende og nøg
terne gennemgang af birkerne bevirker, at men
neskene bag stort set forbliver anonyme. De få
steder, Lerdam har valgt at inddrage specifikke
retshistorier, supplerer og underbygger på med
rivende vis og gør læsningen mere ’menneske
lig’ og dermed mere fordøjelig.
Man kan imidlertid kun være begejstret for
dette værk om de ældre birker i Danmark set
i lyset af, at emnet som nævnt har været over
set i en lang årrække. Tidligere birkeretshisto
rie fra især 1700- og 1800-tallet har uden tvivl
trængt til at blive revideret og behandlet i et
mere nutidigt lys. Som en sidegevinst er det be
rigende og befriende, at de fordomme og skræk
historier middelalderen stadig er behæftet med
bliver udsat for et positivt modspil. Man kunne
i denne forbindelse blot ønske sig mere forsk
ning i relationen mellem herre og bonde. Dette
værk virker desuden som det første, der syste
matisk gennemgår og belyser birkeretten som
et selvstændigt fænomen. Kataloget over samt
lige birker før 1600 er enestående og skaber et
solidt fundament for videre forskning samt et
glimrende overblik for alle interesserede.
Dorthe Dalsgaard Olsen

Karsten Hermansen: Kirken, kongen og
enevælden. En undersøgelse af det dan
ske bispeembede 1660-1746. Syddansk
Universitetsforlag 2005, 420 s., 300 kr.
Enevælden blev som bekendt indført i Dan
mark i 1660, og fem år senere blev Kongeloven,
enevældens grundlov, udstedt. Ifølge denne var
der ikke andre begrænsninger i kongens ene
voldsmagt end at han skulle tilhøre den luther
ske kirke, at han ikke måtte dele rigets territo
rier og ikke måtte ændre Kongeloven. Derved
var den danske enevælde, som det i 1936 blev
formuleret af historikeren Hans Jensen, ”efter
Bogstaven ... saa absolut som intet andet Sted
i Kristenheden”. (Dansk Jordpolitik, bd. 1, Kbh.
1936, s. 13). Hans Jensen og mange andre hi
storikere med ham har tydeligvis ikke ment, at
disse få nævnte restriktioner på kongens ene
vældige magt i noget særligt omfang reelt be
grænsede kongens muligheder for at gøre, hvad
der passede ham. Men den opfattelse at Kon
gelovens bestemmelser reelt ikke indebar no
gen synderlig begrænsning i enevoldskongens
magt, ,bliver for religionsbestemmelsens ved
kommende udfordret i dette værk. Mere herom
senere.
Først en præsentation af værket: der er tale
om en udgivelse af en ph.d.-afhandling, der blev
forsvaret ved Syddansk Universitet, Odense, i
2003. Selve emnet for værket er biskopperne
under den tidlige enevælde (1660-1746). Vær
ket er opdelt i tre hoveddele. Den første om bispeembedets indhold og funktioner, som også
omhandler ritualer ved bispevielser samt bis
pernes medvirkninger ved kongekroningeme
før 1660 og kongesalvingeme efter 1660. End
videre skal fremhæves nogle spændende resul
tater om bispevisitatser. Anden del, der har re
krutteringen af danske bisper som emne, er en
slags kollektiv biografi over bisperne i perioden:
deres sociale og uddannelsesmæssige baggrund
og teologiske orientering. Denne del indeholder
mange tabeller. Det ville have været ønskeligt,
hvis disse var blevet fortløbende nummereret
og oplistet først eller sidst i bogen. Den sidste
del beskæftiger sig med bisperne og kirkepoli
tikken i perioden og kommer ind på emner som
kirkelovgivning, erhvervspolitik (hvor kongen
ønskede at give tilladelse til at udlændinge af
andre konfessioner og jøder måtte bosætte sig
i Danmark og praktisere deres egen religion,
fordi de skønnedes at være erhvervsmæssigt
værdifulde for landet), teologiske brydninger
mellem luthersk ortodoksi og pietisme, missi
onsvirksomhed, kirketugt, skolelovgivning og
pietistiske lægmandsvækkelser, der på et tids
punkt ligefrem truede statskirkens enhed.
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Bogen er forsynet med portrætter af mange
af de bispepersonligheder, der er omtalt i hoved
teksten, hver billedtekst er forsynet med en lil
le, interessant pointe.
Værket bærer overalt præg af nøje kendskab
til al eksisterende, relevant litteratur og grun
dige arkivstudier. Ind imellem kan der måske
være tendens til så megen detailrigdom, at det
snarere bliver periodens kirkehistorie generelt
end bisperne specielt, der står i fokus. Men det
betyder til gengæld også, at mange værdifulde
informationer nu er samlet her, hvorfor vær
ket vil være guld værd som orienterings- og op
slagsværk for alle, der arbejder med kirke- og
kulturhistorie i perioden.
Men forfatteren har imidlertid et videre sig
te med afhandlingen. Traditionelt er den lu
therske statskirke i Danmark, som havde kon
gen som sit overhoved, blevet opfattet som klart
underordnet kongen og statsmagten, ja et ly
digt og villigt redskab for den enevældige kon
gemagt. Karsten Hermansen er inspireret af
kirkehistorikeren Per Ingesmans tese, at det i
de første 100-150 år efter reformationen ”på en
række felter (var) kirkens folk, der formulerede
målene, og staten, der satte sin magt ind på at
gennemføre dem. Kirken havde et ”projekt”, som
bestod i at skabe et samfund, hvor menneske
livet på alle områder blev levet i overensstem
melse med kristne normer” (s. 22). Afhandlingen
har således karakter af afprøvning af en tese.
Og Hermansens konklusion er klar og utvety
dig: ”gejstligheden endte på ingen måde som
enevoldsmonarkens nikkedukker. Når enevolds
kongerne siden hen satte magt bag kirkens mål,
så var det en magt, som Gud - repræsenteret ved
kirken - havde overdraget dem. Uden Gud og
kirken var kongerne intet” (s. 388).
Det er godt og nyttigt at få påpeget, at kir
ken ikke blot skal anskues som et magtpolitisk
instrument for enevoldskongen, men at kongen
i sit forhold til kirken og til det øvrige samfund
følte sig oprigtigt forpligtet på den kristne tro.
Der kan nok være tendens til, at historikere i
nutidens sekulariserede samfund kan være til
bøjelige til at glemme dette og i for høj grad ale
ne se på kirken og dens forhold til staten som
noget rent verdsligt-magtpolitisk. Men der var
dog tilfælde, hvor kongens og kirkens interesser
var i modstrid med hinanden. Og hvad hændte
så? Det er netop i sådanne konflikttilfælde, at
Hermansens tese skal stå sin prøve. Jeg vil der
for i det følgende nævne et par eksempler på
sådanne konflikttilfælde og diskutere dem i for
hold til Hermansens tese.
Et af de mest markante stridspunkter var
kongens ønske om at lade folk af andre kristne
konfessioner samt jøder slå sig ned på den dan
ske konges territorier. Det skete ikke af huma
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nitære grunde, men fordi disse anderledes tro
ende formodedes at kunne bidrage til landets
økonomiske udvikling. Da forslaget i 1672 var
oppe og vende, satte biskopperne sig entydigt
imod: de fandt, at det ville være til skade for
kirkens ”projekt”, hvis ikke alle kongens under
såtter delte den lutherske tro. I 1685 blev der
imidlertid - på restriktive betingelser ganske
vist - givet tilladelse til, at anderledes troende
måtte slå sig ned. Karsten Hermansen konklu
derer om dette: ”kirken fik i høj grad sin vilje,
selv om den i øjeblikket måtte føle sig ignoreret,
da de reformerte fik deres religiøse privilegier i
januar 1685. Alene den omstændighed, at gejst
ligheden var i stand til at udskyde privilegierne
i så mange år, vidner om kirkens store og reelle
magt. Kirkens ledere stod godt fast, men forstod
ikke, at en ny tid var på vej, hvor ortodoksiens
stive regelsæt skulle vise sig for snævert for den
omgivende verdens religiøse og kirkelige liv” (s.
296). Man kunne nu også hæfte sig ved, at bi
sperne nok kunne få sagen udskudt, men at det
trods alt var kongen, der fik det sidste ord - og
at de anderledes troende til sidst fik tilladelse
til at bosætte sig. Bisperne kunne nok forhale,
men ikke forhindre.
Kong Frederik 4. var personligt grebet af
de pietistiske tanker og støttede derfor missi
onsbestræbelser blandt hedningene i kolonien
Trankebar i Indien. Bisperne stillede sig ud fra
deres luthersk-ortodokse grundholdning afvi
sende over for hedningemission. Københavns
biskop afviste således i 1705 to omgange at or
dinere to missionærer, der var udset af kongen
og gjorde det først i tredje omgang efter kon
gens udtrykkelige ordre. Hermansens kommen
tar hertil lyder, at biskoppen ”ikke lagde skjul
på sin aversion mod missionsarbejdet, men han
indså alligevel hurtigt, at når kirkens folk ikke
var enige, ville en anden bare foretage ordina
tionen, hvis han nægtede” (s. 381). Andre vil
måske være mere tilbøjelige til at se det såle
des, at biskoppen til sidst fik ”vredet armen om”
efter to gange at have nægtet at foretage ordi
nationen. Hermansen mener imidlertid ikke,
at denne strid var udtryk for, at konge og kir
ke modarbejdede hinanden: ”Begge parter var
jo drevet af iveren efter at skabe det fuldkomne
kristne samfund. Både konge og kirke arbejdede
på dette fælles mål. At kongens herrnhutiske [pietistisk-missionske, MB] indsats i kirkens øjne
så var misforstået, gør jo ikke det kristelige ini
tiativ mindre velment - blot mindre vellykket...”
(s. 339). Idet jeg som nævnt er enig i, at såvel
kongens som kirkens kristne engagement skal
tages alvorligt og for pålydende, så er jeg dog
ved denne sag mere tilbøjelig til at lægge ho
vedvægten på, at det var kongen, der trak det
længste strå.
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Samme Frederik 4. giftede sig hele to gange
til venstre hånd. Ganske vist har Hermansen
nok ret i at påpege, at kongens anger og skrup
ler i den forbindelse var medvirkende til hans
pietistiske engagement. Men så vidt vides pro
testerede bisperne ikke over kongens bigami.
Hermansen nævner i hvert fald ikke noget om
det. Men retfærdigvis skal nævnes, at uanset
evt. uenighed ville hverken konge eller bisper
have kunnet billige, at andre end kongen førte
et sådant levned.
Under kong Christian 6. kulminerede bryd
ningerne mellem luthersk ortodoksi og pietisme.
Kongen tog stilling til fordel for sidstnævnte og
gik derved på tværs af biskoppernes synspunk
ter. Men heller ikke her ser Karsten Herman
sen det som udtryk for, at kongen i sidste ende
bestemte. ”Drivkraften havde utvetydigt været
opfyldelsen af det fælles mål om et gennemført
kristent samfund, men brydningen mellem or
todoksi og pietisme havde udløst en forskellig
opfattelse af midlerne til at nå dette mål. Den
pietistiske gejstlighed havde styret kongerne, og
pietismen var ført til sejr i den danske kirke” (s.
388). Igen ville jeg her være mere tilbøjelig til
at fokusere på, at kongen i sidste ende fik sin
vilje.
Det er som nævnt godt og rigtigt, at Her
mansen påpeger, at såvel kongens som kirkens
kristne engagement ikke bare kan affærdiges
som gustne, magtpolitiske overlæg, men bør ta
ges alvorligt, ligesom man gjorde i samtiden.
Men det forekommer mig, at Karsten Herman
sen i sine bestræbelser på at hævde sin tese
ind imellem har presset tolkningerne for hårdt.
Forholdet var vel det, at stat og kirke, konge og
bisper i meget høj grad havde samme interes
ser og samme mål. De trak på samme hammel
snarere end at kongen ville bruge kirken som
redskab til at styrke sin magt. Men derfor fore
kom der alligevel konfliktsituationer, ganske
vist relativt få og måske ikke altid over så vidt
rækkende anliggender, og i sådanne forekom
mer det mig - modsat Karsten Hermansen - at
det var kongen, der fik det som han ville med
bisperne.
Men bestræbelserne på at tage kongens
kristne forpligtethed alvorligt lægger op til en
forfriskende nytolkning af enevoldsstyret og af
periodens kirkehistorie betyder sammen med
alle de ovennævnte indsigter og informationer,
at der er tale om en interessant, nyttig og ved
kommende bog.
Michael Bregnsbo

Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen: Als og Sundeved 1940-45. 2. udgave.
Historisk Samfund for Als og Sundeved
2005, 305 s., 198 kr.
Der skal gode grunde til at genudgive bøger. I
50 året for befrielsen udkom 1. udgaven af Als
og Sundeved 1940-45. Bogen blev udsolgt på få
måneder, men var der nogen, der troede, at inte
ressen for besættelsestidshistorie herefter lang
somt ville finde et mere afdæmpet leje, blev det
som bekendt ikke tilfældet. I de forgangne år
er der sket en voldsom stigning i udgivelsen af
ofte velfunderede værker om besættelsestiden.
Selv i den offentlige debat blev perioden ekspo
neret i 2005. Den diskussion skal ikke videre
føres her, men spørgsmålet melder sig natur
ligvis, om genudgivelsen er rimelig set i dette
perspektiv? Er man som jeg selv oprindelig ”der
nede fra”, kan man læse bogen som et lokalhi
storisk værk, der på overbevisende måde spej
ler de kendte linier i de lokale forhold. Bogen
har dog til tider så store kvaliteter, at processen
også forløber modsat, nemlig således at værket
giver læseren nye perspektiver og muligheder
for at reflektere over, hvad man nu ellers måtte
vide om den generelle besættelsestidshistorie.
Det er en vellykket kombination af solid faglig
professionalisme kombineret med intense og
til tider rystende beretninger fra samtidsvid
ner. Det er ellers ikke nogen nem redigerings
opgave, Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen påtog sig. Bogen består af flere bidrag
skrevet af de to professionelle samt en række
bidrag fra modstandsfolk, og læge Harald Roesdahls (1912-1994) beretning om sin deltagelse i
redningsaktionen med De hvide Busser i april
1945. Da værket kom i 1995, var det som en
smuk gestus tilegnet Harald Roesdahl, som i
mere en menneskealder var med til at præge
arbejdet i Historisk Samfund for Als og Sun
deved. En flig af dette usædvanligt fine men
neske kan andre få i den afbalancerede beret
ning, som Roesdahl skrev i 1990 på grundlag
af sine optegnelser fra sommeren 1945. Selv de,
der mener at kende linierne i denne store hu
manitære redningsaktion, kan utvivlsomt få et
endnu bedre overblik ved at læse beretningen,
men stærkest står Roesdahls egne iagttagelser.
Han er meget bevidst om at formidle korrekt og
sobert, hvilket er noget af en opgave, når man
læser om den gru, han oplevede på turene til
Neuengamme og Ravensbrück.
I Adriansens bidrag om Sindelagskamp, na
tional samling og legal modstand griber hun til
bage i 1930'erne for at forstå de specielle søn
derjyske aspekter og den historisk betingede
strid mellem dansk og tysk. Denne strid ses
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som kimen til den store opbakning til den lega
le modstand i landsdelen. Henrik Skov Kristen
sen øser i sin artikel om Krigen i luften over Als
og Sundeved af sin store militærhistoriske vi
den. Militærhistorie er ikke just mit gebet, men
læserskaren er utvivlsomt til stede. Der er ikke
noget galt ved at have et sådant afsnit i bogen,
hvor alle væsentlige og mindre væsentlige epi
soder trækkes frem, men helt vellykket kan det
ikke blive, når han skal forsøge at holde sig til
det snævre geografiske område.
Henrik Skov Kristensen er også ophavs
mand til artiklen om tyske militære anlæg på
Als og Sundeved. Artiklens clou er historien om
den hemmelige tyske forsøgsstation på Hørup
Klint. Det svirrer med rygter helt frem til slut
ningen 1980'eme. Var anlægget et led i udvik
lingen af de tyske V-våben? Her skal intet afslø
res, men artiklen er mere spændende end man
ge fiktive spionfortællinger. Det, der også er
med til at give artiklen tyngde, er anvendelsen
af et alsidigt kildemateriale bl.a. arkivmateri
ale efter den militære efterretningstjenestens
stab i Stockholm, hvis arkiv nu befinder sig på
Rigsarkivet. Flere af de øvrige bidrag kunne li
geledes være blevet endnu bedre, hvis flere kil
degrupper var blevet inddraget systematisk.
Da værket i 1995 udkom som en årbog, med det
tidspres det nu engang giver, er det måske for
meget forlangt, men kildemæssigt er de begi
venheder, som skildres på ingen måde udtømt.
Et suppleringskapitel, hvor fagfolkene mere sy
stematisk havde undersøgt de mange mulighe
der på Rigsarkivet, ville jeg have foretrukket i
stedet for det lille afslutningskapitel om min
desmærker på Als og Sundeved for perioden
1940-45. Sammen med en kort præsentation af
Danfoss' rolle under besættelsen udgør det, den
eneste forskel på 1995 og 2005-udgaven.
Henrik Skov Kristensens artikel om Søn
derborg politimesters fortrolige indberetninger
i perioden april 1940 til september 1944 giver
en fin fornemmelse for embedsmandens virke.
I de første år var der ikke mange episoder mel
lem befolkningen og besættelsesmagten. Når
der opstod gnidninger, var det ofte forårsaget
af konflikter, hvor de hjemmetyske nazister
havde en finger med i spillet. I takt med at den
spæde modstandsbevægelse voksede frem, blev
konfrontationen med værnemagten hyppigere.
Spændingerne følges tæt i de månedlige ind
beretninger. Samarbejdspolitikkens dilemma
fremstår klart i disse embedsmandsindberet
ninger. Fra repræsentanten for samarbejdspo
litikken glider bogen over i en række beretnin
ger fra det illegale arbejde på Als og Sundeved.
Igen kan det konstateres, at modstandsbevæ
gelsen på det militære felt næsten intet opnåe
de, men på det psykologiske plan var indsatsen
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aflangt større værdi. Med de risici og store per
sonlige omkostninger den enkelte modstands
mand løb, må man her 60 år efter beundre det
mod, der blev udvist ved at deltage i den ak
tive modstandskamp. Beretningerne er dog på
ingen måde helteskildringer. Man fornemmer
en stolthed ved at have deltaget i kampen, men
det skinner igennem, hvorledes indsatsen gav
sår på sjælen, og for nogle blev de aldrig lægt.
Jørgen Mathiesens beretning Fra Als over Frø
slev og Neuengamme til Dessauer Ufer, som blev
skrevet så tidligt som i sommeren 1945, kan
ikke undgå at gøre et voldsomt indtryk. Beskri
velsen af de bestialske forhold på udekomman
doen i Dessauer Ufer-lejren vil være de færreste
bekendt. I disse kanontider kunne det være fri
stende at udnævne artiklen til pligtlæsning for
alle, der arbejder med besættelsestidshistorie,
men jeg vil hellere anbefale artiklen. Det sam
me gælder den nok mere kendte historie om kri
gens sindssyge logik, således som den afspejler
sig omkring de 11 tyske henrettelser i Sønder
borg den 5. maj efter mytteriet på minestryger
M 612. De fire sider, som artiklen fylder, kan
suppleres med Siegfried Lenz bog En ende på
krigen fra 1984, som i litterær form omhandler
begivenhederne.
Befrielsen og retsopgøret klares henholds
vis med en beretning om befrielsen i Broager
nedskrevet af lærer August Korse i maj 1945 og
Henrik Skov Kristensens summariske artikel
om retsopgøret. Interessant ved Korses er rede
gørelsen for de tilløb til selvtægt, der fandt sted
i omegnen af Broager. Henrik Skov Kristensens
fokus på Sønderborg Slot som interneringslejr
under modstandsbevægelsen og siden arrestaf
deling under direktoratet for fængselsvæsenet
giver også gode lokale facetter. Generelt bliver
både befrielsen og retsopgøret ikke behandlet
indgående, men igen er det nok for stort et krav
at stille til den oprindelige årbog, som har til
formål at dække perioden 1940-45 bredt.
Siden 1995 er vi blevet mere og mere forvæn
te med publikationer, hvor der lægges stor vægt
på illustrationer. Ikke desto mindre hævder ud
givelsen sig også flot på dette område. Med ud
gangspunkt i Museet på Sønderborg Slots bil
ledsamling har redaktørerne også lagt et stort
arbejde i at opspore illustrationer i de lokalhi
storiske arkivers billedsamlinger, og der sup
pleres med billeder i privateje. En modig kom
mentar finder vi bl.a. i teksten til billedet fra
Kegnæs Lokal Historiske Arkiv på s. 28. Bil
ledet viser et hyggeligt selskab med kvinder,
børn, seks tyske soldater samt en fyrassistent.
Billedteksten indledes med at fastslå, at skellet
mellem dansk og tysk ofte ikke var særlig mar
kant. En tekst der nok stadig kan provokere i
visse kredse. Det, der gør illustrationssiden så
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vellykket, er netop ikke blot de fine illustratio
ner, men i mindst lige så stor udstrækning de
fyldige og gennemarbejdede billedtekster. Bo
gen kan stadig varmt anbefales, selvom der er
forløbet mere end 10 år siden udgivelsen af 1.
udgaven.
Peter Fransen

Søren Mentz: The English Gentleman
Merchant at Work. Madras and the City
of London 1660-1740. Museum Tusculanum 2005, 304 s., 275 kr.
I 1999 forsvarede museumsinspektør Søren
Mentz sin glimrende Ph.d.-afhandling på Kø
benhavns Universitet, og nu er den heldigvis
blevet oversat til engelsk og publiceret i let re
videret form.
Det engelske East India Company blev etab
leret i 1600 og grundlagde efterhånden en lang
række handelsstationer i Asien. I 1639 slog
englænderne sig ned i Madras på Indiens øst
kyst og byggede Fort St. George, som blev kom
pagniets regionale hovedkvarter. Mange unge
engelskmænd ville gerne ansættes i EIC, rejse
til Indien og dér kombinere deres officielle plig
ter for kompagniet med egen privat handel. De
res mål var at vende hjem efter nogle år med
en formue, der kunne sikre dem en komfortabel
tilværelse i England.
Afhandlingens hovedspørgsmål er, hvordan
englænderne opbyggede et konkurrencedygtigt
handelsnetværk i Indien? Og hvordan de fast
holdt det, når gruppen af købmænd i det frem
mede hele tiden udskiftedes?
Det er Søren Mentz’ tese, at forklaringen på
englændernes succes først og fremmest skal sø
ges i den nære tilknytning, Madras havde til
City of London - navnlig i økonomisk, men også
i social og kulturel henseende. Han opererer
derfor med begrebet diaspora som noget helt
centralt i analysen. Med diaspora menes sam
fundet af englændere udenfor England - som
havde fælles ideologi, som opretholdt tætte for
bindelser hjem, som holdt sig socialt isoleret fra
det omgivende indiske samfund, som bibeholdt
hjemlandets gentlemanidealer, klædedragt, spi
sevaner med videre, og som regnede med atter
at vende hjem til England. Mentz argumente
rer overbevisende for, at diasporaen var uhy
re slagkraftig, og at den fremgang, som priva
te købmænd i Indien oplevede 1660-1740, var
en direkte konsekvens af diasporaen med dens
tætte samarbejde med City of London, hvorved
engelsk kapital effektivt blev pumpet ud i pri
vate aktiviteter i Asien. En afgørende forudsæt

ning for, at systemet kunne fungere, var, at man
kunne have fuld tillid til sine økonomiske sam
arbejdspartnere. Dette sikredes ved, at man
kun gjorde forretninger med sande gentlemen.
Et andet nøgleord, som står centralt i Mentz’
analyse, er derfor den såkaldte gentlemanly ca
pitalism.
Mentz går således direkte ind i den stan
dende diskussion, om hvorvidt den engelske
ekspansion i Indien skal forklares ud ffa den
sædvanlige indocentriske opfattelse, (hvor til
gang til indisk købmandskapital opfattes som
afgørende for de europæiske handlende), eller
ud fra en eurocentrisk, (hvor betydningen af
London-kapitalen understreges). Mentz beskri
ver eksporten af kapital og varer fra London til
Madras og påviser, at den private handel næ
sten udelukkende blev finansieret ved hjælp af
engelsk kapital, og at omfanget af denne han
del mellem metropol og periferi var betydeligt
større end hidtil antaget. Basis for eksporten
fra Indien var fortjenesten ved hjemsendelse af
indiske rå diamanter til London. Andre legale
indtægtskilder i den private handel i Madras
var især såkaldte respondentiallån (en kombi
nation af forsikring og bodmeri) og vekseltrans
aktioner. Derudover kunne købmændene ulov
ligt tjene ganske store summer blandt andet
på handel med indiske bomuldstekstiler og på
samarbejde med rivaliserende europæere, for
eksempel i det nederlandske og danske ostin
diske kompagni. De skiftende konjunkturer for
disse økonomiske aktiviteter peger frem mod
EICs overgang fra et rent handelsforetagende
til det politiske partnerskab, der udviklede sig
efter midten af 1700-tallet mellem den engelske
regering, parlament og kompagnidirektion.
Foruden de rent økonomiske forhold beskri
ver Søren Mentz diasporaens sociale elemen
ter, altså hvordan den engelske gentlemankøbmand agerede i samfundet i Madras. Det
demonstreres klart, at det var værdifuldt eller
simpelthen nødvendigt at være under en frem
trædende patrons beskyttelse og nyde hans
hjælp for at kunne begå sig. Påstanden om, at
det engelske samfund i byen var fuldstændig
harmonisk og gennemsyret af vilje til samarbej
de, holder dog næppe, idet andre forskere har
påvist, at byens engelske samfund tværtimod
var præget af stridende fraktioner og stadige
interne konflikter.
Mentz slutter sin bog med at samle tråde
ne i en beskrivelse af City of Londons rolle som
centrum og dynamo - ikke blot for det engelske
kommercielle netværk i Asien, men også for til
svarende netværk i Caraibien og på det nord
amerikanske fastland. Hypotesen om en paral
lel nordatlantisk diaspora er givetvis sand, men
hans behandling af spørgsmålet er så kortfat-
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tet, at det nærmest forbliver et ikke underbyg
get postulat.
Et andet emne, som forfatteren praktisk talt
ikke gør noget ud af, er englændernes deltagel
se i den interasiatiske handel. Denne såkaldte
country trade har højst sandsynligt haft en ikke
ringe betydning for den private indtjening hos
de engelske gentlemen i Madras. Dette aspekt
er imidlertid ikke undersøgt af Søren Mentz, der
har fokuseret på forbindelserne til England.
Den belæste forfatter har ellers været vidt
omkring i den trykte litteratur og i arkiver i
England. De utrykte kilder er navnlig private
personers papirer i form af købmændenes brevkopibøger, regnskabsbøger og dagbøger. Disse
kilder har ganske vist været kendt af den tid
ligere forskning, men ingen forsker har i nær
samme grad som Mentz nærlæst dem og af
tvunget dem værdifulde informationer. Mate
rialet er vanskeligt at arbejde med som følge af
de økonomiske transaktioners delvis hemmeli
ge karakter og kildernes derfor ofte bevidst slø
rede formuleringer. Et andet problem er, at kil
dematerialet er uhyre fragmentarisk, og at der
derfor er stor usikkerhed med hensyn til dets
repræsentativitet.
Ikke desto mindre har Søren Mentz formået
at fremlægge en klart disponeret og indsigts
fuld bog. Analyserne af privathandelen, kapital
strømmene, netværket af gentleman-købmænd
og handelskompagnierne er klart tænkte, og de
er gennemført med god sans for de mange meto
diske problemer i kildematerialet. Med overbe
visende udbytte inddrages sociologisk inspire
rede analyseredskaber som diaspora og patro
nagesystem. At bogen desuden fremtræder i et
smukt layout bidrager blot til, at den varmt må
anbefales.
Erik Gøbel

Birgitte Kjær: Frederik Visbys Århus.
Billeder fra en stiftsby i 1850erne. Den
Gamle Bys skriftrække bind IX. Den
Gamle By, Århus, 2005, 270 s., 198 kr.
Frederik Visby (1839-1926) var oprindeligt ud
dannet fra Kunstakademiet, men ernærede sig
som håndværksmaler, berejste det amerikan
ske kontinent, var malermester, fra 1871 foto
graf og fra 1878 tandlæge, først i København,
senere på de vestindiske øer og fra 1888 i År
hus. Hele livet malede han, dels mere seriøse
landskabsmalerier, dels akvarellerne, som nu
publiceres i det foreliggende værk. Akvareller
ne må være blevet til i årene 1888-1909, hvor
han var praktiserende tandlæge i Århus. I 2004
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blev akvarellerne underkastet rensning og kon
servering i 2004, og de bliver i år - første gang
i 100 år - udstillet. I den forbindelse har Den
Gamle By udgivet alle Visbys ofte humoristiske
og anekdotiske erindringsbilleder fra skoleti
dens Århus (årene 1851-1858).
De 100 billeder er samlet i følgende afsnit:
Aarhus Katedralskoler og andre skoler; Dom
kirken, bispegården og deromkring; Garnison og
borgervæbning; Brand i by; Mejlgade og Mejlgades bagside mod vandet; Havnen; Festdage; By
ens hverdage; Bønder, borgere og andet godtfolk
samt Ud af byen - og uden for portene. Til hver
akvarel hører en billedtekst, der beskriver ind
holdet og kommer med uddybende oplysninger
om afbildede steder og personer. Om Spjat-Cecilie får vi gengivet fra Rasmus Nielsens barn
domserindringer fra 1840’erne, at hun havde en
lille bod (faktisk et bord) ved stentrappen op til
købmand Søren Jensens forretning, hvorfra hun
solgte frugt og især slik til børn. Af akvarellen
kan vi se, at hun var klædt som en arbejdende
kone med en hvid bomuldskyse, som beskytte
de mod solen, et varmende sjal over skuldrene,
tykke strømper og tøfler på fødderne.
I akvarellerne er der mange gode motiver,
først og fremmest til illustration af datidens År
hus, men også til illustration af en række andre
emner, som det vil fremgå af overskrifterne på
de enkelte afsnit, f.eks. uddannelseshistorie (in
teriører fra friskolen i Klostergade) eller hver
dag i en købstad (kvinder der hænger tøj til tør
re, folk udveksles nyheder og sladder på gaden,
markedspladsen og byens originaler som Mrs.
Nobody). Bogen henvender sig både til lokal
historikere, kulturhistorikere, uddannelseshi
storikere, købstadshistorikere og mange andre,
som med den foreliggende bog har fået en nem,
men også grundig adgang til Visbys fine skil
dringer af en stiftsby i 1850’erne.
Christian Larsen

Ulrik Langen: Revolutionens skygger.
Franske emigranter og andre folk i Kø
benhavn 1789-1814. Lindhardt og Ring
hof 2005, 436 s., 299 kr.
I kølvandet på den franske revolution fulgte
en strøm af flygtninge. De forlod hjemlandet,
og søgte at skabe nye tilværelser i europæiske
storbyer. Målet var først og fremmest London,
men også Hamborg var et yndet opholdssted for
disse franske emigranter. Et beskedent antal
forvildede sig helt til København og der er disse
personer, som Ulrik Langens bog omhandler.
Eller er det nu også det? Bogens titel rum-
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mer en vis ”signalforvirring”, for det kunne også
være ”andre folk i København” som forfatteren
ønsker at indfange: ”Ved at glide ned fra ud
kigsposten, hvorfra vi kan overskue de overord
nede træk, kommer vi ned til livet i den køben
havnske hverdag” skriver han på side 15. Som
en anden paparazzo søger han ned til dér, hvor
livet levedes af de fleste. På side 36 gernes fo
kus igen; nu tages læseren væk fra rendestenen
og dens frygtindgydende fluidum, op på de bo
nede gulve i salonerne hos de florissante stor
købmænd som Schimmelmann og de Coninck,
for ”Ganske centralt i historien om emigranter
ne står nemlig deres beskyttere i København”.
Det er et ambitiøst projekt Langen har kastet
sig ud i. En socialhistorisk karakteristik af Kø
benhavn i den florissante handelsperiode med
de franske emigranter som guider.
I bogen følger vi den forfulgte vekselagent
Louis Benoit Maillard, en mand med hang til
dyrisk magnetisme, der ikke bare er utilreg
nelig men øjensynlig rablende gal og lider af
forfølgelsesvanvid. Charles Louis Duerest var
skibsbygger, hvis prototype på en ny type skrog
blev et flop, der kostede hans velgører, Frédé
ric de Coninck mange penge. Endelig er en stor
del af bogen viet Philippe-Antoine Grouvelle,
den franske statsudsending og republikkens re
præsentant, der ankom til København i 1793 og
hans modstander, emigranten Dubrou. Grouvel
le skulle ifølge Dubrou have støttet strejkende
københavnske tømmerarbejdere og uddelt pen
ge til pøblen for at skabe grobund for en dansk
revolution.
Deres historier er ikke repræsentative for
hovedparten af emigranterne. Langen skriver,
at ”opretholdelsen af livet var for de fleste emi
granter det centrale punkt i deres emigranttil
værelse. Det handlede om at finde et arbejde”
(146). Udover at nævne en række jobmulighe
der som fransklærere og parykmagere er det
vanskeligt at komme tæt på menneskerne, som
udgjorde flertallet af emigranterne. Mens den
gale vekselagent er beskrevet i kildemateria
let fra politimesteren, findes der kun få beva
rede kilder til belysning af disse mere anonyme
skæbner.
Det tvinger Langen ud i spekulative betragt
ninger som denne: ”Vi er kort stødt på de to po
stejbagere, du Chatel og Fort, i Lille Købmagergade i forbindelse med Maillardsagen. Gad
vide hvad de lavede hjemme i Frankrig inden
de emigrerede. Måske var de også postejbagere
dér. Måske var de officerer, parykmagere, land
mænd eller skræddere” (147). Det siger jo selv
sagt ikke meget om emigrantlivet i København.
Derudover hører vi lidt om arkitekten Joseph
Jacques Ramées karriere, men detaljerne var
kendt i forvejen og lidt om maleren Le Mon

nier. Han er nu ikke ophavsmand til det store
helfigursportræt af storkøbmanden Constan
tin Brun, som Langen hævder på side 132 og
i note 35. Portrættet af Brun, der er det flot
teste monument over den florissante handels
periode, er udført af en anden fransk emigrant
nemlig Jean-Laurent Mosnier (ca. 1743-1808). I
1776 blev han udnævnt til Peintre de la Reine
og malede for Marie-Antoinette. Efter revolutio
nen flygtede han til London, men var i Hamborg
et stykke tid hvor han altså malede Brun i år
1800, inden han fortsatte til Sankt Petersborg
hvor han arbejdede for den russiske zar - dyg
tige emigranter skulle nok få noget at bestille.
Læseren får altså aldrig rigtig fornemmelsen
af emigranternes liv, hvad den såkaldte emi
grantkultur omfattede og hvilken betydning de
fik for Københavns udvikling. Derimod kommer
læseren tæt på den historiske hverdag og især
den florissante købmands liv, sociale habitus og
livsindstilling præsenteres på fortrinlig vis og
Langen kommer tættere på en social karakteri
stik end man tidligere har formået.
Forfatteren har gjort et stort arkivarbejde og
har læst mange sagsakter, som refereres i bo
gen. Med handlingsforløbet i centrum træder
den historiske aktør tydeligt frem og læseren
tages med til den københavnske hverdag anno
1800. Det gør bogen til spændende læsning, og
man sidder tilbage med fornemmelsen af at
have været med på en tidsrejse, og det styrker
forståelsen af fortiden. Langen holder, hvad han
lover, for jeg kan næsten fornemme lugten fra
kloakken.
Men detaljerigdommen er også forstyrren
de og man kunne have ønsket en mere stram
redaktion. Hvis man ønsker at bruge bogen til
andet end ren hyggelæsning, er det svært at se
skoven for bare træer. Jeg savner, at Ulrik Lan
gen en gang i mellem begav sig op på udkigs
posten, standsede sit referat af kilderne, og gav
en forklaring på hvorfor han fokuserer på netop
disse begivenheder.
Det er ikke ”tabernes historie” vi præsen
teres for. Det er en kildestyret gennemgang
af historiske aktører, som har det til fælles, at
de alle har været i kontakt med franske emi
granter, hvad enten det er kronprins Frederik,
Frédéric de Coninck eller den forgældede sven
ske købmand, som bosatte sig i København for
at undgå sine hjemlige kreditorer. Det kan være
interessant nok. Når en eller anden historiker
engang skal behandle dansk købmandskultur,
vil Ulrik Langens bog være et ”must” og en stor
hjælp. Med de mange gode kildeeksempler vil
en stor del af arbejdet jo allerede være gjort.
Det, der mangler, er den teoretisk ramme, som
de skal indgå i.
Søren Mentz
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Ole Hyldtoft & Hans Chr. Johansen:
Teknologiske forandringer i dansk in
dustri 1896-1972. Dansk industri efter
1870 bd. 7. Syddansk Universitetsforlag
2005, 440 s, 268 kr.
Er det en historisk fremstilling eller en hånd
bog, man holder i hånden, når man læser Tek
nologiske forandringer i dansk industri 18961972? Det kan man godt blive i tvivl om. Bogen
er præget af et skisma. Den del, der er skrevet
af Ole Hyldtoft, er overordentlig grundig, og
interesserer sig for at dokumentere detaljen,
mens den del der er skrevet af Hans Chr. Jo
hansen, sætter fokus på udviklingstendenser i
tiden, og behandler kun enkelte områder ved
eksempler.
Det store værk om teknologiske forandrin
ger i dansk industri fra 1870-1972 har været
længe undervejs. Værket er en del af den mo
numentale bogserie Dansk industri efter 1870,
der blev iværksat i 1984. Den del af serien, der
beskæftiger sig med teknologisk forandring,
består af to bøger. Det første bind, der dækker
perioden 1870-1896, er skrevet af Ole Hyldtoft
alene, og udkom i 1996, og blev anmeldt sam
me år i nærværende tidsskrift af Frank Allan
Rasmussen (side 321-322). Nu, ni år senere, for
ligger bind to, der dækker perioden 1896-1972.
Hyldtoft har skrevet om årene før 1930, og Jo
hansen har skrevet om årene efter. Når bøgerne
har været så længe undervejs, skyldes det ifølge
Hyldtoft en sparsom forudgående forskning og
et nærmest uendeligt kildemateriale. Man kan
forestille sig, at det først og fremmest er Hyld
toft, der har foranlediget forsinkelsen, for det er
hans del af bogen, der hviler på langt det stør
ste kildemateriale.
Bogen fremtræder uhomogen. Der er som
nævnt bemærkelsesværdig forskel på, hvor
grundigt underbygget de forskellige afsnit er.
Hyldtoft anvender i gennemsnit 4,59 noter per
side, mens Johansen nøjes med 0,85 note. Kvan
titativt er det også forskelligt, hvor mange si
der der er afsat til de forskellige perioder. Arene
1896-1930 er beskrevet på 227 sider, hvilket gi
ver 6,68 side per år (kun halvt så meget som i
forrige bind). Arene 1930-1972 er beskrevet på
119 sider, hvilket giver 2,83 side per år. Hertil
skal lægges, at vægtningen af indholdet og selve
fremstillingsformen er vidt forskellig hos de to
forfattere. Man står altså med to bøger i et bind.
Johansen har begået en overvejende deskriptiv
fremstilling, der dog forsøger at sætte den tek
nologiske udvikling ind i en større samfunds
mæssig sammenhæng. Hyldtoft har anlagt en
99 % deskriptiv fremstilling, hvor fokus er ret
tet mod varerne, produktionsmetoderne og de
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eneste handlende aktører er firmaerne.
Fremgangsmåden kan forsvares, når man
tager i betragtning, at vi har at gøre med et en
kelt bind af en større sammenhæng. I bind 3
af Dansk industri efter 1870, Industri, stat og
samfund, redegør Niels Thomsen med samme
minutiøse grundighed som Hyldtoft i dette bind,
for initiativer taget af det offentlige rettet mod
industrien. Eftersom Thomsens fremstilling
ikke går videre end til 1939, kan der være et
ræsonnement i, at Hyldtoft ikke beskæftiger sig
med emnet, mens det indgår i Johansens frem
stilling. Der er imidlertid det problem, ved den
ne betragtning, at der ikke findes nogen sam
mentænkning af Thomsens og Hyldtofts arbej
der. I Johansens fremstilling, derimod, reflekte
res der over den gensidige påvirkning, som in
dustri og samfund øver på hinanden. Hermed
fremstår Johansens bidrag som en selvstændig
fremstilling, mens Hyldtofts bidrag, skønt langt
mere detaljeret, fremstår alene som en empi
risk fremlæggelse.
I gennemgangen af perioden 1896-1930 præ
senteres læserne først for en gennemgang af
udviklingen i industriens produkter, og bagef
ter for en gennemgang af produktionsmetoder
ne. Man får en detaljeret indføring i den elek
troniske industris gennembrud, der omhand
ler forbedringen af tørelementer, dynamoer og
elektriske motorer, samt udbredelsen af tele
graf og telefon, båndoptagere, tonefilm, radio
foni og radioer. Det var blot et kapitel. Heref
ter følger et kapitel om produkterne i stålindu
strien, et om transportrevolutionen, et om den
tunge industri, et om nye forbrugsvarer og et
om kraftmaskiner. Så følger kapitlerne om nye
produktionsmetoder i jernindustrien, dernæst
behandles den øvrige tunge industri, og til sidst
den lette industri.
I kapitlerne om produktionsmetoderne kom
mer Hyldtoft ind på moderne virksomhedsle
delse og Taylorisme, og han giver eksempler på,
hvordan det blev praktiseret i danske virksom
heder. Han er dog yderst forsigtig med at kon
kludere, endsige rejse spørgsmålet om, hvilken
betydning det havde for forandringerne i dansk
industri, om end han nævner, at flere tidlige
forsøg var fejlslagne. Det forekommer paradok
salt, at læseren bliver udstyret med biografiske
oplysninger om Walter Engel og Erik Zimsen,
der var pionerer indenfor rationalisering med
tidsstudier i Danmark, men at Hyldtoft ikke of
rer spalteplads på at give sin egen vurdering af
deres indsats og betydning. Det er tydeligt at
Hyldtoft mener, at det er læserens egen opgave
at drage slutninger, på baggrund af de oplysnin
ger han leverer, hvis vigtigste kriterium er, at
de er komplette og fyldestgørende.
Hyldtoft har anlagt en periodisering, der ka-
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tegoriserer årene 1870-1896 som en tid med in
dustriel vækst i bredden og dæmpede teknolo
giske forandringer, mens årene 1896-1930 ud
mærker sig ved gennemslag af mange nye varer
og en lang række nye produktionsmetoder, der
typisk var mere kapitalintensive og arbejdsbesparende end tidligere. Denne periodisering sy
nes overbevisende, men efter at have læst om
de enkelte produkter - intet er udeladt - så
kunne man ønske at Hyldtoft havde arbejdet
videre med underperioder, der udpegede perio
dens divergerende trends, og at han havde for
søgt at forklare dem. Der er så mange oplysnin
ger i Hyldtofts bidrag, der hver især er meget
spændende, men det bliver ikke retfærdiggjort,
hvorfor vi skal vide alt dette.
Hyldtoft ønsker at give en samlet oversigt
over den teknologiske udvikling, og hvis man
tørster efter få analyseret og forklaret denne
udvikling, så bliver man skuffet. Vurderet på
sine egne præmisser er Hyldtofts bidrag så
bundsolidt og veldokumenteret, at det slet ikke
står mål den beskedenhed han lægger for dagen
i forordet, hvor han udtaler at værket har svag
heder i dokumentationen, fordi det er den før
ste samlede fremstilling over den teknologiske
udvikling i dansk industri. Næh nej, der er ikke
brug for mere dokumentation, der er brug for
mere analyse. Hyldtoft har lavet grundforsk
ning om den teknologiske udvikling, men han
overlader det til andre at konkludere på den.
Hyldtoft gør dog indledningsvist et forsøg på
at fremdrage nogle træk, der kan have virket
stimulerende for den teknologiske udvikling.
Han nævner liberalisering og øget konkurren
ce, og han nævner stigende realløn, der har for
anlediget mere kapitalintensive investeringer
med større produktivitet til følge. Disse hypote
ser bliver desværre ikke fulgt op, og der bliver
ikke fremlagt nogen dataserier, der kan påvi
se korrelationer og sammenhæng mellem dis
se forhold. Det er en skam. Dristige hypoteser
kunne have stimuleret læserens interesse, der
bliver sat på en hård prøve undervejs, hvor den
ene oplysning efterfølger den anden.
Johansen har valgt en anden fremgangsmå
de. De to perioder han behandler, 1930-1958 og
1958-1973, får hver et kapitel, i hvilket mange
aspekter af udviklingen behandles. Det betyder
at det bliver nemmere at danne sig et indtryk af
generelle udviklingstræk, men det bliver natur
ligvis på bekostning af detaljen. Johansen nøjes
med at gennemgå udvalgte industrier og bran
cher i sin fremstilling. Det er jern- og metalin
dustrien der tildeles mest plads.
Johansen kompenserer for detaljemange
len, ved at inddrage overvejelser om de kausale

faktorer der lå bag udviklingen. For eksempel
behandler han samfundets syn på industrien.
Det berettes, at man i Danmark under Anden
Verdenskrig og i de første efterkrigsår endnu
ikke var klar over, hvor stor forskel der var på
produktiviteten i Danmark sammenlignet med
USA. Man havde troet, at Danmark var langt
mere konkurrencedygtig, end tilfældet var. Det
te er givetvis en delforklaring på, hvorfor det
tog Danmark så forholdsvist langt tid, at kom
me med på den internationale trend med høj
vækst og lav beskæftigelse, der prægede efter
krigstiden frem til oliekrisen. Man skal erkende
sygdommen, før den kan behandles.
I det hele taget spiller staten og de ydre
omstændigheder en større rolle i Johansens
bidrag. Man hører om Marshallmidlerne, og
hvordan de blev forvaltet. Omlægningen af den
økonomiske politik i 1950’eme resumeres. Der
henvises flere steder til samtidens vurdering af
situationen, som en forklaring på, hvorfor man
handlede som man gjorde. Begge kapitler run
des af, med et afsnit om hvorledes udviklingen
i industrien foranledigede en stigende miljøbe
vidsthed og heraf følgende lovgivning.
Der savnes en rød tråd, der motiverer vær
ket og foranlediger diskussion. En forsknings
diskussion med opfølgning i en diskuterende
konklusion, ville have været på sin plads, og
ville have givet værket en legitimitet ud over
blot det at virke dokumenterende. Der fin
des jo faktisk en diskussion i historikermiljøet
om drivkræfter bag udviklingen i industrien.
Forfatterne kunne have forholdt sig til Hasse
Lundgaard Andersens artikel Stagnation el
ler dynamik1
? Den økonomiske udvikling i Dan
mark i 1950’erne, fra Historisk Tidsskrift bind
1 1999. Og hvor er for eksempel referencerne
til Søren Tofts Hansens tre år gamle ph.d. af
handling Rationaliseringsdebatten i Danmark
1918-1947?
Det er Johansens del, der fremstår mest hel
støbt, men det er samtidig Hyldtofts del, der, ef
ter mit skøn, har mest nyt at byde på, og det er
afgjort den del, der er lagt flest arbejdstimer i.
Fremtidens forskning på området må vise, hvil
ken værdi de tunge værker i Dansk industri
efter 1870 besidder. Bliver de inddraget som
relevante datasamlinger i en diskussion om
drivkræfter og mulige årsager til udviklingen i
dansk industri, så må vurderingen falde posi
tivt ud. På den anden side, hvis de blot kommer
til at tjene som sjældent brugte opslagsværker
på forskningsbibliotekerne, så har det arbejde,
der er lagt i dem, ikke stået mål med udkom
met.
Balder Asmussen
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Referat af Dansk Historisk Fællesråds
repræsentantskabsmøde den 2. april 2005
i Hornstrup Centret, Vejle,
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent blev valgt Tormod
Hessel DLF, referent Elsebeth Ib
Dirigenten gennemgik dagsor
denen og fandt mødet rettidigt
indvarslet, hvorefter dagsorden
blev godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af forretnings
orden for repræsentant
skabsmødet

Forretningsorden godkendt.
Pkt. 3. Beretning ved formand
Poul Porskær Poulsen:

Det er kun nogle få måneder siden, DHF
sidst holdt repræsentantskabsmøde.
Skikken med at tilknytte sig en af lands
organisationernes årsmøder gør, at mel
lemrummet mellem repræsentantskabs
møderne varierer. Nu er det således kun
et halvt år siden det sidste repræsen
tantskabsmøde i forbindelse med tema
dagen ”Ud med historien” - men denne
gang er vi så sammen med DLF, og så
må det være sådan. Det betyder så også,
at denne beretning ikke bliver så fanta
stisk lang. Der er trods alt grænser for,
hvor meget der er sket på det halve år.
Men siden sidst har der været folke
tingsvalg. Kulturpolitik spiller ikke den
store rolle, når der skal føres valgkamp,
og hvis det ikke havde været for et kul
tur-valgmøde på Kronborg mellem alle
de opstillede partier arrangeret af DR2
samt daglige indslag i Kulturnyt på PI,
så havde vi ikke fået så meget at vide.
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Kulturpolitik anses ikke for at være no
get, man henter stemmer på. På det hi
storiske område fik forslaget om gratis
adgang til museerne en vis bevågenhed,
og også tilslutning - og en sådan skal
også lyde herfra. Det var så bare kede
ligt, at det kun blev til gratis adgang til
Nationalmuseet og de faste samlinger
på Statens Museum for Kunst, da det
kom til stykket. Man kunne have øn
sket, at de almindelige bevillinger var
blevet forøget i stedet for puljebevillin
ger med ansøgning. Det ville have fjer
net mistanken om, at politikerne ønsker
at styre og bestemme museernes formid
ling, hvis man turde lægge mere vægt på
armslængdeprincippet. Og det ville også
være rart for de historiske institutioner,
hvis man ikke skulle bruge så meget tid
på at skaffe penge fra forskellige fonde
o.l. Formidlingen af historien er bestemt
væsentlig, men man skal også huske, at
uden forskning og alt det andet, der fore
går ”ude bagved”, kan der ikke blive en
ordentlig og vedkommende historisk for
midling.
I regeringsgrundlaget er historiefaget i
folkeskolen også nævnt. Det er vel bedre
end ingenting, men en time ekstra i fa
get historie i 4. og 5. klasse er nu ikke
de store sager! Den seneste debat om
besættelsestiden med baggrund i stats
ministerens trang til at gå i rette med
fortiden viser imidlertid også tydeligt, at
historien - og ikke mindst den periodes
historie - virkelig er noget, der kan brin
ge sindene i kog!
De forskellige kanonforslag har natur-
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ligvis også noget med historie at gøre, og
skønt der måske ikke er så mange, der
går ind for faste kanoner for arkitektur,
musik osv., så vil det i hvert fald holde
gang i debatten om, hvad der er godt og
hvad der skidt - hvad der betyder noget
for os og hvad ikke - og det er bestemt
ikke en debat, man kan være imod! Kul
turpolitikken udspiller sig selvfølgelig
også på en række andre områder, som
kan medføre problemer: Således kan
man ikke forvente, at et salg af TV2 vil
give os bedre og mere varieret Çernsyn.
Det vil blive endnu en kanal, der sender
de samme amerikanske serier og talk
shows. Godt i øvrigt at vi har DR2, som
faktisk har præsenteret nogle fine histo
riske serier - om pesten, om salg af old
sager, om efterkommere af slaver fra De
dansk Vestindiske Øer, Store Danskere
osv. Bliv bare ved med det.
Strukturreformen blev heller ikke om
talt ret meget i valgkampen - skønt der
her ellers nok var en hel del at snakke
om - og den har bestemt også indflydel
se på den historiske verden. F.eks. den
kommunale arkivsituation, som skaber
en del forvirring ude i kommunerne - el
ler museernes virkeområder - for slet
ikke at tale om når kommunalpoliti
kerne vil blande sig i, hvad og hvordan
museerne skal udstille. Eksemplet fra
Kolding, hvor politikere ville blande sig
i en udstilling om etniske minoriteter,
skræmmer, og der bør hver gang sådan
noget sker tages skarpt afstand. Kom
munalpolitikerne vil forhåbentlig også
fremover tilslutte sig armslængde-princippet.

Historie-online
DHF’s hovedaktivitet er uden sammen
ligning www.historie-online.dk . Her er
det lykkedes at få skabt en meget bred
historie-site, som har virkelig mange

brugere og bidragydere. Det er gået op
for rigtig mange historisk interesserede
mennesker - 18-20.000 unikke brugere
pr. måned - at her kan man blive orien
teret og underholdt, læse om de nye bø
ger og udstillinger, om årstidens fester,
hvad enten det er fastelavn eller Mor
tensaften, man kan debattere - f.eks.
gratis adgang til museerne - der er no
get for børn og unge osv. osv. Vi er gan
ske stolte over denne site, som for en
stor dels vedkommende laves con amore. Der kommer dog også nogle indtæg
ter ind, så det er muligt at videreudvik
le siten, men det kunne jo være betryg
gende, hvis man kunne få nogle flere
løntimer i foretagendet. Vi arbejder na
turligvis videre på gennem annoncer og
sponsorbidrag at give historie-online en
bedre økonomi. Vi vil fortsætte! Tak til
sponsorbidrag fra Nationalmuseet samt
gratis hosting hos moskjær.dk.
På historie-online er netop kåret Årets
historiske Bog 2004. Fem kandidater
blev udpeget af nomineringskomiteen,
som bestod af Lene Floris fra Dansk
Kulturhistorisk Museumsforening, Lone
Leegaard fra Danmarks Radio, Michel
Steen-Hansen, biblioteksleder i Slagel
se, Peter Henningsen, arkivar på Køben
havns Stadsarkiv og redaktionsmedlem
i Fortid og Nutid samt DHF’s formand.
Der blev herefter stemt om de fem kan
didater på historie-online, og resulta
tet blev præcis 400 godkendte stemmer
(man må jo kun stemme én gang) med
Jørgen Jensens Danmarks Oldtid som
en ret klar vinder. Gennem donation
fra Sammenslutningen af Lokalarkiver
og Dansk Kulturhistorisk Museumsfor
ening kunne prisen ledsages af en chek
på 5.000 kr., og den blev overrakt ved et
fint arrangement på Nationalmuseet i
januar. Det er andet år, at årets histori
ske bog udnævnes, og vi er allerede ved
at holde øje med gode emner til Årets
historiske Bog 2005! Udnævnelsen er
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en god aktivitet, der er med til at hyl
de det store danske historie-bogmarked,
med til at markere, at der faktisk stadig
læses mange bøger og også at der er en
kvalitet i mange af bøgerne, som kan ho
noreres. Vi bliver ved med det!

Udgivelser
Om Fortid og Nutid er blot at sige, at
det udkommer, som det skal, at kvalite
ten er som den skal være, og i 2005 fort
sætter vi i hvert fald helt som hidtil. Det
kan dog ikke skjules, at abonnement
stallet er vigende (pt. lige under 800) ikke meget, men tendensen er klar, og
udgifterne til ikke mindst udsendelse
er stadigt voksende. Efter portostøttens
bortfald har Fortid og Nutid ganske vist
fået tilskud fra den såkaldte Bladpulje,
men beløbet, der støttes med, er ikke ret
stort. Det er ikke noget, man kan basere
sig på, men må ses som en lille hjælp.
Mht. trykningen kan vi nok ikke komme
længere ned i pris, efter at vi med 2004årgangen skiftede til Økotryk (og det vil
man også kunne se på regnskabet) - men
vi må naturligvis overveje, om der skal
ske beskæringer andre steder. Eksem
pelvis kun at udsende to numre om året
(med samme samlede sidetal som nu).
Det overvejes. Ligeledes overvejes, om
der er mulighed for sammen med andre
spillere på området at skabe et helt nyt
historisk magasin, der kan tilfredsstille
både faglige krav og læselighed, så det
kan sælges. Sådan som man f.eks. gør
det i Sverige og Norge med gode histo
riemagasiner. Resultatet af temamødet
”Ud med historien” sidste efterår var, at
der ville være stor interesse for noget så
dant, men spørgsmålet er jo så, hvordan
man skal skaffe økonomi i sådan noget.
Det arbejdes der på.
Herfra skal lyde en tak til redaktio
nen: Sniff Andersen Nexø, Ulrik Lan
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gen, Peter Henningsen og Jes Fabricius
Møller for godt arbejde med at fremstille
landets bedste historiske tidsskrift! Bliv
ved med det!
Af andre udgivelser bør nævnes Peter
Korsgaards bog om kort og anvendelsen
af kort, som DHF udgiver i samarbejde
med SLA. Arbejdet hermed går godt, og
vi regner bestemt med, at bogen kan
komme ud i efteråret. Administrations
historisk Atlas for hertugdømmet Sles
vig på grundlag af Gliemanns kort fra
1820’erne skrider også fint fremad.

Økonomi m.v.
Vi skal under et andet punkt komme ind
på økonomien, men der er grund til at
understrege, at DHF i de senere år har
haft underskud og altså har spist af for
muen. Styrelsen er opmærksom på pro
blemet, og vi vil bestræbe os på at holde
styr på økonomien, jf. bemærkningerne
i forbindelse med Fortid og Nutid og historie-online. Det vil også vise sig, når
vi når frem til punktet om regnskab på
dagsordenen, at styrelsen faktisk har
haft held til at bremse en hel del op.
Pengene fosser ikke ud af DHF’s kasse,
men helt tæt er den nu ikke! Vi vil ger
ne have flere medlemmer af DHF, flere
abonnenter på Fortid og Nutid og flere
annoncører og sponsorer på historie-online. Det er nok her, vi kan få indtægter
- hvorimod vi ikke tror ret meget på, at
udgivelse af bøger vil kunne betyde sær
ligt meget i den forbindelse.
Endelig skal nævnes, at nye medlem
mer af Dansk Historisk Fællesråd pr. 1/1
2005 er Hjerl Hedes Frilandsmuseum og
Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark.
Det aktuelle medlemstal skulle dermed
være 76. Det er bestemt et tilfredsstil
lende tal. Hvad der derimod ikke er til
fredsstillende, er interessen for at møde
frem til DHF’s repræsentantskabsmøde.
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Det er der desværre ikke så mange, der
har lyst til - og det hjælper altså hel
ler ikke at afholde det i København. Det
prøvede vi i efteråret, og der kom heller
ikke nogen. Så vi skal i styrelsen natur
ligvis spekulere på hvorfor - om man
kan gøre noget ved det - eller om det er,
fordi DHF er overflødig!
Formandens fremlagte beretning blev
godkendt uden kommentarer
Pkt. 4. Regnskab

Michael Bregnsbo gennemgik
regnskabet og henviste til at der
igen i det forløbne år havde væ
ret underskud. Underskuddet
var dog reduceret væsentligt på
grund af billigere trykpriser for
Fortid og Nutid.
Regnskab blev godkendt uden
kommentarer.
Pkt. 5. Indkomne forslag

Ingen.
Pkt. 6 Budgetforslag og kontingent
fastsættelse

Michael Bregnsbo gennemgik
budgetforslaget der fremviser
en forventet merindtægt på Historie-online. Budgetforslag blev

godkendt uden kommentarer, li
gesom uændret kontingent.
Pkt. 7. Valg til styrelsen samt god
kendelse af revisorer

Der var genvalg til Charlotte
S.H. Jensen, Arkivaria, og Gun
nar Jacobsen, Told- og Skattehi
storisk Selskab. Som suppleant
valgtes Nina Koefoed, Historisk
afd., Århus Universitet. Der var
genvalg af Revisionsselskabet
Ernst og Young, Århus
Pkt.8. Evt.

Formanden udtrykte sin tak for
godt samarbejde til Esben Hedegaard, DKM, samt Erik Helmer
Pedersen DLF, som begge har
ønsket at forlade styrelsen. Erik
Helmer Pedersen fortsætter dog
som senioranmelder på Historie
online. Begge modtog en vinga
ve. Der lød også en tak til Char
lotte S.H. Jensen for hendes sto
re arbejde med Historie-online.
Desværre havde formanden ikke
medbragt det obligatoriske tør
klæde, men dette vil blive afleve
ret senere.
Formanden takkede dirigenten
for arbejdet.
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Vejledning til forfatterne
Fortid og Nutid udkommer i marts, juni, september og december. Manuskripter kan
indsendes løbende til redaktionen, hvis adresser findes i kolofonen.
En udførlig forfattervejledning findes på tidsskriftets hjemmeside, www.fortidognutid.
dk - nedenfor anføres blot enkelte overordnede retningslinier.
Artikler, debatindlæg og anmeldeftser bedes leveret på diskette vedlagt en udskrift.
Artikler børn normalt ikke være længere end 20 sider, og debatindlæg ikke længere end
10 sider (A4-sider å 3.800 enheder).
Gældende retskrivning skal følges, og anvendelsen af fremmedord begrænses til det
strengt nødvendige. Særlige udtryk, som ikke kan forudsættes almenkendt, bør forklares
første gang de optræder. Citater anføres med citationstegn i kursiv.
Teksten skrives uden orddeling, og noter indskrives altid som slutnoter. Notehenvis
ninger sker ved tal, som sættes hævet over linien og efter eventuelle tegn (komma, punk
tum O.I.). Som hovedregel bør noter alene indeholde litteratur- eller kildehenvisninger. De
skal tiltid være så fyldige, at den interesserede læser uden besvær vil kunne finde frem til
den titøeratur og kildematerialer.
Afflkleme skal forsynes med illustrationer, og der lægges vægt på, at billeder og billedtSÄter uddyber og supplerer teksten. Samtidig med manuskriptet leveres de ønskede
illutftftitioner med tilhørende billedtekster. Illustrationsforlæg kan leveres som papirbilletfefÇiÿsbilleder, eller elektronisk med en tilstrækkelig opløsning; og i såvel sort/hvid som
farve.
Artikler og debatindlæg bedes indledt med en manchet på 5-10 linier, hvor artiklens/
debfi&ftidlæggets tema og hovedresultater præsenteres. Artikler og debatindlæg ledsages
tillige af en kort præsentation af forfatteren med angivelse af fødeår, titel og evt. ansæt
telse« Her kan desuden anføres enkelte relevante værker af forfatteren
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