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Kreoliseringen af eurocaribierne i Dansk
Vestindien - sociale relationer og selvopfattelse
Louise Sebro
Fortid og Nutid, juni 2005, s. 83-102
I Dansk Vestindien fandt der i det 18. århundrede en kulturel forandrings
proces sted, en såkaldt kreolisering, som var påvirket både af kulturmø
det mellem afro- og eurocaribiere og af samspillet mellem den koloniale
styreform og den sociale opbygning af det koloniale samfund. De sociale
relationer var en del af denne forandringsproces. Det eurocaribiske sociale
hierarki byggede primært på økonomi, mens rang og stand spillede en
mindre rolle. Alligevel udviklede den vestindiske overklasse en kultur,
der på mange måder mindede om en adelskultur, men som i høj grad var
præget af relationerne til de undergivne, de afrocaribiske slaver, og derfor
må betragtes som særlig vestindisk.
Louise Sebro, født 1973, cand.mag. i historie. Doktorand ved Lunds Uni
versitet. Har primært arbejdet med Dansk Vestindien i kulturhistorisk
perspektiv. Afhandlingsprojekt handler om afrikansk religion og kultur i
Dansk Vestindien under slaveriet.

I Dansk Vestindien, som i så mange an
dre kolonier i det caribiske område, mød
tes europæere og afrikanere. De, der an
kom til kolonien, medbragte forskellige
kulturer, som i kolonien ændredes ved
påvirkningen fra de andre indbyggere og
ved påvirkningen fra den koloniale situa
tion. Sådan opstod der nye kulturelle ele
menter, der på mange måder havde deres
udspring i tilflytternes medbragte kultur,
men som i nogle tilfælde ligefrem kan op
fattes som helt nye kulturelle træk og ikke
blot kopier af noget afrikansk eller euro
pæisk. En sådan kulturel forandringspro
ces, påvirket af mødet med andre kulturer
i en kolonial situation, men også af selve
den koloniale situation, kaldes kreolise
ring inden for koloniale kulturstudier.1
Kreoliseringen i Dansk Vestindien
foregik på mange forskellige niveauer og
i forskellige sammenhænge. Så forskel
lige forhold som materiel kultur, religiøse
verdensbilleder og sociale strukturer kre-

oliseredes. Den kulturelle forandring fik
betydning for alle indbyggere, men ikke
altid på samme måde. En slave født i Afri
ka oplevede ikke den samme forandring
som en plantageejer født i Europa. At give
et fuldstændigt billede af kreoliseringen i
Dansk Vestindien er naturligvis umuligt.
Blot at antyde alle områder, der kreoliseredes, er et større projekt. Her vil jeg be
grænse mig til at give et indblik i, hvordan
de sociale relationer hos den eurocaribiske
befolkningsgruppe kreoliseredes. Dette
indebærer dels en fremstilling af, hvor
dan der opstod sociale kategorier, som var
tilpasset det dansk-vestindiske samfund,
dels hvordan eurocaribierne agerede i for
hold til hinanden og til afrocaribieme.
I den sammenhæng er kategoriserin
gen af de forskellige befolkningsgrupper
vigtig. Eurocaribiere betegner folk af ren
europæisk oprindelse boende i Vestindi
en. Som underkategori hertil betegner
eurokreoler eurocaribiere født i Vestin83
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Heinrich Ernst von
Schimmelmann (17471831) med ukendt page
og portræt af hans før
ste hustru. Schimmel
mann var finansmini
ster og ejede adskillige
plantager i Vestindien.
Han stod bag loven om
ophævelse af den trans
atlantiske slavehandel
fra 1792, som byggede
på hans tanker om, at
for mange liv gik tabt
under overfarten, og at
slavehandelen derfor
var urentabel. Forbuddet trådte i kraft 1803
efter en 10-årig periode
med intensiv indfør
sel af slaver, der skulle
sikre, at man for fremti
den havde nok arbejds
kraft, der kunne repro
ducere sig selv. Maleri
af Lorens de Lönberg
1773. Det Nationalhi
storiske Museum på
Frederiksborg.

dien. Afrocaribiere er folk af både ren
afrikansk og blandet oprindelse boende
i Vestindien. I samtiden kaldte man
eurocaribiere hvide eller blanke, afroca
ribiere blev kaldt sorte. I samtiden kald
te man også mennesker født i kolonien,
uanset oprindelse, for kreoler.

Udviklingen af borgerskabsbe
grebet
Dansk Vestindien grundlagdes som ko
loni i 1672, da øen Skt. Thomas koloni
seredes. Skt. Jan fulgte i 1718 og Skt.
84

Croix kom til i 1733, da den danske kon
ge købte øen af Ludvig XV af Frankrig.
Det dansk-vestindiske samfund i slut
ningen af det 17. og begyndelsen af det
18. århundrede udviklede sig fra et ny
byggersamfund til et plantagesamfund.
I begyndelsen af koloniseringsperioden
var der få indbyggere og flest eurocari
biere, plantagerne var ikke så store, og
mange dyrkede deres plantager med få
hjælpere - måske et par slaver, måske
et par europæiske kontraktarbejdere,
servinger. Efterhånden blev plantagerne
lagt sammen, og antallet af slaver vok
sede. Andelen af eurocaribiere mindske-
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des fra ca. 40 pot. i 1690 til under 10 pot.
af befolkningen i sidste halvdel af 1700tallet.2
Man gik altså fra mindre landbrug,
hvor ejeren ofte selv arbejdede i marken,
til store plantager, hvor ejeren blot ad
ministrerede, hvis han ikke også havde
folk ansat til det. Jo større produktions
enhederne blev, jo mere fokuserede man
på en enkelt afgrøde - i de fleste tilfælde
sukker. Landbrug var hele tiden det væ
sentligste erhverv, selv om Skt. Thomas
også var et vigtigt caribisk handelscen
trum.
I Danmark og det meste af Europa var
landbrugssamfundet i det 18. århundre
de forbundet med et system, hvor adelen
ejede jorden, som blev dyrket af fæstere
og livegne. Det vestindiske saiAfund var
ikke opstået i en europæisk tradition af
adelige slægter, men bestod, foruden de
rets- og ejendomsløse slaver, til at begyn
de med af europæiske lykkejægere, der
sjældent var særlig velhavende. Senere,
da plantagerne blev større og opdyrk
ningen øget, var de europæiske tilflyt
tere dog gerne folk med bedre mulighed
for at foretage investeringer.3 Det kunne
have været folk fra den europæiske adel,
der var vant til rollen som jordbesiddere,
men det viste sig oftest at være borger
skabet, der engagerede sig ved køb eller
grundlæggelse af plantager.
Det dansk-vestindiske samfund var på
mange måder forskelligt fra det danske,
der trods enevældens rangforordninger
stadig opdelte den danske befolkning i
de gamle stænder: adel, gejstlighed, bor
gere og almue og ved hjælp af privilegi
er og restriktioner fastholdt hver stand
på dens traditionelle erhvervsmæssige
og sociale plads i samfundet.4 I Vest
indien var der ingen gammel jordadel
og heller ingen bondestand, og enevæl
dens rangfølge ser man sjældent nævnt i
vestindisk sammenhæng. Begrebet bor
gerskab kom derimod på to måder til at

få betydning for samfundets opdeling.
Dels rekrutteredes de fleste eurocaribi
ske indbyggere fra den europæiske bor
gerstand, dels blev hovedparten af den
eurocaribiske gruppe i Vestindien sam
let under betegnelsen borgerskab - også
de, der ejede plantager, hvilket under
streger, hvor forskelligt det vestindiske
samfunds natur var fra det europæiske
udgangspunkt.
Trods væsentlige sociale forskelle in
den for den eurocaribiske gruppe, blev
den som helhed tegnet af dem, der til
hørte borgerstanden i Europa. De få
adelige, der i det 18. århundrede ejede
plantager i Vestindien, flyttede som re
gel ikke til kolonien, men havde andre
til at bestyre dem for sig.5 I fravær af
en adelig stand måtte den hierarkiske
inddeling af samfundet, der på ingen
måde manglede, ske på andre præmis
ser, nemlig inden for rammerne af bor
gerstanden. Men samtidig opstod en vel
havende, landbrugsbaseret overklasse,
der havde mange ligheder med en euro
pæisk adel, men som i udgangspunktet
ikke var adelig. Dermed kan man tale
om en kreolisering af samfundskatego
rierne i forhold til Danmark.
I Danmark var det at være borger op
rindelig et spørgsmål om tilhørsforhold
til en stand, der omfattede den nærings
drivende købstadsbefolkning. I løbet af
det 18. århundrede begyndte begrebets
betydning imidlertid at ændre sig, så
det kom til at betegne indbyggere i en
(national)stat og et særligt tilhørsforhold
til denne. I dansk-vestindisk sammen
hæng blev begrebet borgerskab allerede
tidligt knyttet til det at være eurocaribisk indbygger i den danske koloni, et
forhold der pegede frem imod den senere
betydning af begrebet. Det såkaldte Bor
gerråd6 omfattede i hvert fald fra 1733
også plantageejere, og fra 1756 pålagdes
det alle næringsdrivende og plantage
ejere at tage borgerbrev.7 Borgerskabet
85
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omfattede dermed hovedparten af den
eurocaribiske befolkning i Dansk Vest
indien, hvilket var langt videre kredse
end i Danmark, hvor det på denne tid
stadig var knyttet til byerne. Denne ud
videlse af borgerskabsbegrebet kan ses
som en kreoliseret brug af begrebet som
led i en udelukkelse af afrocaribierne og
en fremhævelse af eurocaribierne som en
sammenhængende gruppe.8 Men samti
dig understreger den, hvordan systemet
i Vestindien adskilte sig fra det danske,
ved at den frie befolkning i praksis ikke
blev opdelt i stænder. I stedet opererede
man kun med én kategori, som til gen
gæld opdeltes socialt på baggrund af an
dre forhold, først og fremmest økonomi,
men også embede.
I den opdeling ser man det dansk
vestindiske samfunds særlige karakter
afspejlet på en måde, som peger i ret
ning af det kapitalistiske samfunds ka
rakteristika, hvor økonomisk formåen
er det væsentligste for samfundsposi
tionen. Man kan derfor sige, at Dansk
Vestindien som samfund betragtet på
nogle områder foregreb en udvikling,
der først skete senere i Danmark, hvor
det borgerlige, kapitalistiske samfund
først for alvor kom til udfoldelse i det
19. århundrede. Disse tendenser var et
resultat af en kreolisering baseret på
plantagesamfundets særlige forhold og
forudsætninger, ikke mindst kravet om
stordrift og fokuseringen på en enkelt
salgsafgrøde. Men også det forhold, at
samfundet ikke var baseret på en opde
ling i stænderne, repræsenterede en til
pasning til plantagesamfundet.

Eurocaribierne - et klassedelt
samfund i samfundet
Trods fraværet af en standsopdeling var
eurocaribierne ikke en homogen grup
pe. Som den hermhutiske missionær
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C. G. A. Oldendorp (1721-1787) beskri
ver det, var den sociale differentiering
udtalt: "Blandt disse mange forskellige
nationer findes bemidlede, fornemme,
skikkelige og ordentlige mennesker, men
også fattige, der ikke kunne ernære sig i
fædrelandet og derfor er flyttet til Vest
indien, eller som blev sendt dertil som
børn. Nogle klarer sig kun kummerligt,
andre har skabt deres lykke"? Da det
ikke var standssamfundets opdeling,
der lå til grund, måtte - som antydet i
Oldendorp-citatet - den sociale indde
ling af eurocaribiernes samfund ske ef
ter andre kriterier. Historikeren Jørgen
Bach Christensen har i forhold til den
vestindiske overklasse af plantere peget
på økonomi og embede som de to afgø
rende - men i princippet indbyrdes uaf
hængige - kriterier for, hvor en person
befandt sig i hierarkiet. Storplantere og
de rigeste købmænd befandt sig af pga.
deres økonomiske position automatisk i
hierarkiets top. Men der var ikke skarpe
skel mellem plantere og købmænd. Ofte
udvidede plantere deres aktiviteter til
også at omfatte handel i større omfang,
eller købmænd brugte den optjente ka
pital på at investere i en eller flere plan
tager.10
Plantagerne var af meget forskellig
størrelse, og det betød meget for den
sociale status; blot fordi man ejede en
plantage hørte man ikke nødvendigvis
til i samfundets allerøverste lag. Det var
størrelsen og antallet af plantager, man
ejede, det kom an på. Embedsmanden
og plantageejeren Reimert Haagensen
(1721-71) beskriver i 1758, hvordan der
på hans tid stadig var plantager, der var
så små, at de kunne dyrkes ved hjælp
af en eller to slaver, ja måske helt uden,
hvilket også fremgår af en folketælling
fra 1688.11 Og selv om de helt små plan
tager var et nybyggerfænomen, der blev
stadig sjældnere, så var der også senere
så stor forskel på plantagernes størrel-
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se, at der fortsat eksisterede sociale skel
planterne imellem.
De rigeste plantere udgjorde en stor
del af det øverste samfundslag. Deres
position som storgodsejere gav dem
en plads i samfundet, der svarede til
jordadelens i Danmark og Europa, men
som altså ikke var baseret på rang el
ler stand. I Danmark var grænsen mel
lem adel og borgerskab blevet åbnet
med enevældens rangsystem, hvor alle
i princippet kunne optages. Men selv om
rangsystemet formelt set var den vigtig
ste sociale markør og dermed udfordrede
standstanken, blev den ikke fortrængt.
I Danmark skete borgeres sociale opsti
gen via en optagelse i rangen, og dermed
skete den inden for rammerne af det
standssamfund, der reelt fortsatte med
at bestå under enevælden.12
Til forskel herfra blev der i Vestin
dien skabt en overklasse, hvis position
var parallel med adelens, men som ikke
var stands- eller rangbetinget. Nogle
plantere blev godt nok optaget i rang
følgen, men det gjaldt på ingen måde
flertallet.13 Spørgsmålet er også, om det
ikke har haft større betydning, når de
var i Danmark, end når de var i Vestin
dien, hvor det meget sjældent pointeres,
hvor folk befinder sig rangmæssigt. Så
ledes løsrev det vestindiske samfund sig
hurtigt fra det danske system, men det
blev med en gruppe af borgerlige, der i
alt andet end rang og stand indtog ade
lens plads i samfundet. Denne paradok
sale parallelitet havde stor betydning
for udviklingen af en særlig vestindisk
overklassekultur og -mentalitet, hvilket
jeg vil vende tilbage til.
Den mulighed for social opstigen, som
lå implicit i dette forhold har uden tvivl
været tiltrækkende for immigranter
fra Europa. Vestindien repræsenterede
en mulighed for gennem investeringer
i sukkerproduktion at kunne blive del
af en økonomisk overklasse, der lokalt

ikke havde nogen adel at konkurrere
med. I Dansk Vestindien - såvel som i
mange andre kolonier i Amerika - havde
alle således i princippet mulighed for at
avancere socialt, uden at det foregik på
kongens nåde.

Embedsmændene
En lille del af samfundets top bestod af
de ledende embedsmænd, bl.a. guvernø
ren og kommandanten. De fleste embeds
mænd indtog dog mere beskedne sam
fundspositioner og var medlemmer af
den eurocaribiske middelklasse eller li
gefrem underklasse. Der var stor forskel
på embedsmændenes indkomst, men de,
der trods alt tilhørte overklassen, gjorde
det i kraft af et ledende embede og ikke i
kraft af hverken økonomisk formåen el
ler rang - før 1824 ser man ikke speci
fikt de vestindiske embeder indplaceret i
rangforordningen,14 og gagerne for selv
de bedst betalte embedsmænd var ikke
noget særligt sammenlignet med, hvad
en planter kunne tjene.15
For at kunne leve op til den økono
miske overklasses livsstil blev det na
turligt for de ledende embedsmænd, der
gerne rekrutteredes fra det bedre em
bedsborgerskab i Danmark, at have eks
traindtægter fra sideembeder, handels
aktiviteter og plantager. Dertil kommer,
at man i en del tilfælde udnævnte plan
tere til de ledende embeder, da det var
mere praktisk end at skulle importere
nye embedsmænd fra Danmark.16
Den embedsdefinerede overklasse re
præsenterede i modsætning til den øko
nomiske dog noget, der trak i den mod
satte retning af kreolisering. De øverste
embedsmænd blev kopier af embeds
mændene i enevældens københavnske
administration; i spidsen stod guver
nøren (fra 1755 generalguvernøren),
der ikke bare varetog den enevældige
87
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Middagsselskab dos kontrollør Claus Schonning og frue i maj 1796. Scenen viser en behagelig
middag i et by hus i Vestindien. Med to tjenende ånder er der både en til at tage sig af maden og
servicet på bordet, og en der kan vifte fluerne væk med en gren. Slaverne har ikke navne, men
er blot karakteriseret som ”en mulatinde” og ”en neger”. Men der er tydeligt forskel i deres frem
træden, idet kvinden bærer europæisk tøj og sko, mens manden har lange løse bukser og bare
fødder. Hun har formodentlig været placeret lidt højere i hierarkiet end han. Akvarel af H.G.
Beenfeldt. Privateje.

konges interesser, men på det nærme
ste var en erstatning for ham. Den lille
eksklusive gruppe af topembedsmænd
trak i en retning, der gav reminiscenser
af det hjemlige rangsamfund. Ligheden
med elementer fra den hjemlige enevæl
de kommer tyd eligt til udtryk i beskri
velserne af guvernøren og ceremoniellet
omkring ham i 1730’erne: ”Gouverneuren
har en Skildvagt staaendes uden for sin
Residentz, som maa Præsentere ved hans
ind og udgang, der foruden er der 9 Me
tal Canoner pla.ndtet uden for hans dør,
som tillige med alle andre ham til ære
fyrer. (...) Naar hand rejser endten til el
ler fra Landet, naar hand tager om Bord
eller fra Borde igien paa noget der i Hav88

nen liggende Skib eller fartøj, naar hand
aarlig Cellebrerer sin eller Frues Fødsels
dag, naar hand endten selv tracteerer, el
ler hand er hos andre i tracteering og for
enhver Skaale-Drikning Saluteris hand
med 9 Canon-Skud.”17 Samme sted be
skrives det, hvordan der saluteres, når
guvernørens hustru nedkommer.
Sådanne æresbevisninger tilkom el
lers normalt kun den kongelige familie.
Men ceremoniellet udsprang af guvernø
rens reelt meget store magt og høje sta
tus som leder af kolonien. Hans stemme
overtrumfede alle andre i både gejstlige,
verdslige og militære beslutninger, og
han måtte ifølge Vestindisk-Guineisk
Kompagnis Oktroj fra 1733 bruge kon-

Kreoliseringen af eurocaribierne i Dansk Vestindien

gens segl i vigtige sager.18 Det gjaldt dog
kun i lokale sammenhænge, da han trods
alt stadig måtte stå til regnskab over for
kongen og kompagniet i København. Men
lokale sammenhænge var - koloniens af
stand til København, isolerede karakter
og dermed store selvstændighed taget i
betragtning - heller ikke så ringe endda.
Også andre højere embedsmænd havde
hoflignende ceremoniel omkring sig, om
end i betydelig mindre målestok.19

blev sat til at udføre hårdt fysisk arbej
de i fortet. Det meget begrænsede antal
hænger sammen med, at man i kolonien
ikke var begejstret for disse mennesker,
der i Danmark gik under betegnelsen
slaver og i Vestindien kaldtes hvide
slaver. Man ønskede ikke at forplumre
billedet af et samfund bestående af frie
eurocaribiere og ufrie afrocaribiere, og
frabad sig derfor så tidligt som 1701
(men også flere gange senere) straffefan
ger, hvilket sædvanligvis blev respekte
ret af administrationen i København.21

Eurocaribierne uden for overklassen
Der var også en eurocaribisk middel
klasse i Dansk Vestindien. Den bestod
af mindre plantere, handlende og hånd
værkere samt hovedparten af embedsmændene. De levede uden den store
ekstravagance, men fulgte nok, i det
omfang det var muligt, de tendenser og
udviklinger, som udfoldede sig i ekstrem
form hos overklassen. De fleste i middel
klassen ejede et par slaver, planterne
gerne flere og indgik i det almindelige
borgerlige vestindiske samfund.
Desuden var der en eurocaribisk under
klasse. Den var stor i nybyggertiden, men
blev efterhånden mindre uden dog at for
svinde helt. Hovedparten af underklassen
bestod af servinger, dvs. fattige danskere,
der havde indgået kontrakt med Vestindisk-Guineisk Kompagni, der styrede ko
lonien til 1755, om tjeneste i 3-6 år mod
bagefter at få frihed til at gøre, hvad de
ville, og en løn i form af sukker, tobak og/
eller et stykke jord.20 De bedste og stær
keste af de nyankomne blev taget til sol
dater, mens resten kom til plantagerne,
hvor de arbejdede på næsten lige fod med
de afrocaribiske slaver. Også efter servingesystemets ophør i midten af det 18. år
hundrede blev menige soldater som i Dan
mark henregnet til underklassen.
Dertil blev et mindre antal straffe
fanger sendt til Vestindien, hvor de især

Enhed udadtil - splittet indadtil;
det racebaserede paradoks
Servingesystemet var et udpræget ny
byggerfænomen og ophørte i takt med
udbygningen af plantagesamfundet. Og
selv om man hos Oldendorp i slutnin
gen af 1760’erne fortsat hører om fattige
eurocaribiske arbejdere,22 så blev bru
gen af dem som arbejdskraft efterhån
den meget begrænset, hvilket hang sam
men med, at der skete en eksplosiv ud
vikling i indførslen af afrikanske slaver.
Det var et almindeligt kendt argument,
at afrikanere var stærkere og derfor
mere velegnede til plantagearbejde end
europæere og oprindelige amerikanere
- det er f.eks. Oldendorps forklaring
på brugen af slaver af afrikansk oprin
delse.23 En væsentlig praktisk årsag til,
at det blev den afrikanske arbejdskraft,
der blev så dominerende i Caribien var,
at den oprindelige befolkning flere ste
der uddøde, og at man aldrig havde kun
net få tilstrækkeligt mange europæiske
arbejdere til at opretholde produktionen
i kolonierne.24
Der blev brugt afrocaribiske slaver
allerede fra den danske kolonisations
spæde begyndelse, men som nævnt
steg både det faktiske og det relative
antal efterhånden for på det nærmeste
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at eksplodere i de første 10-15 år af det
18. århundreds.25 I nybyggertiden og
i plantagesamfundets etableringsfase
var der således både en afrocaribisk og
en eurocaribisk underklasse, slaver og
servinger, og de arbejdede sammen på
plantagerne.
Den eurocaribiske overklasses hold
ning til og behandling af den eurocari
biske underklasse var stærkt påvirket
af tilstedevære] sen af den absolutte un
derklasse: de afrocaribiske slaver. I den
forbindelse opstod problemstillinger, der
var unikke for det vestindiske samfund.
Som nævnt var adskillelsen mellem
de forskellige samfundsgrupper ikke så
skarp i nybyggertiden, som den senere
blev. Livet var hårdt, og de få indbyggere
blev i høj grad r ødt til at stå sammen for
at overleve. Alle, både herrer, servinger
og slaver, arbejdede sammen i marken
og der var ikke så stor forskel deres i
levestandard. Men i takt med at planta
gesamfundet uc viklede sig, plantagerne
blev større og deres ejere rigere, trak
planterne sig mere og mere ud af den
praktiske produktion, hvilket resulterede
i større afstand til arbejderne i det dagli
ge. Den udvikling fandt sted tidligt; alle
rede i begyndelsen af det 18. århundrede
var der mange plantere, som ikke deltog
aktivt i dyrkningen af jorden. Samtidig
øgedes også de økonomiske forskelle, og
samfundet blev i overgangen fra nybyg
gersamfund til plantagesamfund såle
des stadig mere klassedelt. Efterhånden
som plantagesamfundet udbyggedes, og
antallet af slaver voksede, så de hurtigt
kom til at udgøre størstedelen af arbejds
kraften, blev det mere og mere utænke
ligt, at en planter kunne arbejde side om
side med de afrocaribiske slaver.
Der er intet entydigt udtryk for, hvor
dan europæere og eurocaribiere opfattede
afrikanere og afrocaribiere; men de raci
stiske argumenter, eller måske snarere
undskyldninger for slaveriet blev til sta90

dighed udbygget.26 Slaverne var retsligt
set ikke at regne for personer. De var gen
stande, som indgik i nogens ejendom, og
spørgsmålet om, hvorvidt de egentlig var
rigtige mennesker, blev diskuteret i det
18. århundrede.27 Som mennesker af min
dre værdi var det således ikke urimeligt
at bruge dem som slaver. Mange mente,
at afrikanere af natur var onde,28 og at de,
som guvernør Philip Gardelin (d. 1740,
guv. 1733-36) skrev, var gjort til slaver af
Gud.29 Det var således en udbredt hold
ning, at der var en gudgiven grund til, at
afrikanere kunne holdes i slaveri. Det at
være slaver var en del af deres natur.
Det er vigtigt at understrege, at hold
ningerne til slaveri generelt var mere
positiv i Vestindien end i Europa. I Vest
indien holdt planterne og administratio
nen i hele det 18. århundrede fast ved, at
ejendomsretten til slaver skulle have for
trin for hensynet til slaverne selv. I Euro
pa fremsattes i Oplysningstiden tanker
om slavers rettigheder som mennesker.
Historikeren Poul Olsen har vist, hvor
dan det bl.a. afspejles i lovgivning, der
blev til i Danmark med henblik på sik
ring af nogle grundlæggende rettigheder
for slaver i Dansk Vestindien. I det meste
af århundredet vedblev denne type lov
givning dog kun at være implementeret i
kolonien i meget ringe grad. Smukke tan
ker i Danmark passede ikke til den øko
nomiske og sociale praksis i kolonien og
blev derfor længe holdt på afstand.30
Dermed var der god mening i, at man i
Vestindien grundlæggende opdelte sam
fundet efter race. Når afrocaribierne var
slaver, så stod det så meget desto mere
klart, at eurocaribierne ikke var det - på
den måde sikrede man, at det racistiske
slavesamfunds kategorier ikke blev for
plumret.
Men ”forplumringen” fandt alligevel
sted. Servingerne arbejdede ikke bare
sammen med slaverne; de levede også
blandt dem og havde generelt ikke bedre
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St. Croussis Bye, 18. årh. Byen på billedet er det senere Christiansted i ny byggerfasen. Billedet
må være malet før Overkammerherre Carl Adolph von Piessen (1678-1758) døde, eftersom hu
sene i højre hjørne tilhører ham. Her er det meget tydeligt, at slaverne boede i særskilte huse. To
typer er skildret: en, hvor taget går helt ned til jorden, og en der er bygget som de huse, europæ
erne boede i. Den første type ser man kun afbildet i det 18. årh. Rigsarkivet, Kort- og tegning
samlingen, Rentekammersamlingen nr. 337-220.

kår. I 1730’erne blev servingerne, trods
det, at de var eurocaribiere, ikke anset
for på nogen måde at være bedre end sla
verne. Hverken af slaverne selv eller af
de mere velstående eurocaribiere, som til
én forfatters forargelse selv under over
værelse af slaver kunne finde på at sige
til servingerne, at de ikke var mere værd
end den ringeste slave.31 Sådanne hold
ninger ser man ikke senere i perioden.
Noget lignende kom til udtryk overfor
de menige soldater, som ikke skulle tro,
at de var jævnbyrdige med samfundets
ordentlige borgere. Mange soldater havde
været håndværkere i Danmark og kunne
derfor tjene penge ved siden af soldater
gerningen. I beskrivelsen af Skt. Thomas
i 1730’erne fortælles det, at soldaterne

tidligere af og til brugte ekstraindtægten
på fine klæder besat med sølv og guld, så
man knap kunne kende dem fra fornem
me mennesker. Derfor blev man, står der
i kilden, nødt til at indføre uniformer,
for at man ikke skulle være i tvivl.32 På
samme tid havde man i Danmark unifor
merede soldater.33 At man åbenbart ikke
havde det i Vestindien, illustrerer et ny
byggertræk ved samfundet, men det vig
tigste i historien er, at den afspejler en
tilstedeværende holdning om, at der var
stor social forskel på eurocaribiere: De
fattige skulle kende deres plads i forhold
til resten af den eurocaribiske gruppe.
Også de frie afrocaribiere, som der ef
terhånden blev flere af, var med til at for
styrre billedet af et samfund strikt opdelt
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efter race, idet nogle, om end få, havde stor
økonomisk succes. Derfor opbyggedes ef
terhånden en lovgivning, der havde til for
mål at pointere de frie afrocaribieres sta
tusmæssige ads rillelse fra eurocaribieme,
og den racemæssige kategorisering blev
derfor også brugt i forhold til dem.34
Efterhånden som slavesamfundet blev
udbygget og afrccaribieme blev set på med
stadig større nedladenhed, voksede også
foragten over for de eurocaribiere, som
ikke passede ind i billedet af herre-slaveforholdet. De repræsenterede en endnu
større fiasko, end en tilsvarende fattig
landarbejder ville have gjort det i Europa,
idet de ved deres blotte eksistens var en
negation af slavesamfundets logik.
Deri lå imidl ertid et af slavesamfun
dets paradokser,35 for selv om de andre
eurocaribiere ingen respekt havde for
servinger og fettige soldater, begyndte
det efterhånden at gå op for dem, at det
var af yderste vigtighed, at afrocaribierne, såvel ufrie som frie, ikke blev gre
bet af samme mangel på respekt. Fordi
undertrykkelsen i så høj grad var bun
det op på racistiske argumenter, måtte
afrocaribierne ikke få fornemmelsen af,
at den racebaserede forskelsbehandling
kunne ignorere3. Og det er netop derfor,
den citerede forfatter fra 1730’erne be
kymrer sig ove r, at planterne ikke over
for slaverne lægger skjul på deres foragt
for servingerne. Forfatteren fremstår
således som en foregangsmand for en
tendens, der udviklede sig stærkere ef
terhånden som plantagesamfundet blev
udbygget: At man for alt i verden ikke
skulle give slaverne indtryk af social
splittelse i den eurocaribiske gruppe,
på trods af at en sådan fandtes. Flere
og flere plantere blev opmærksomme på
den sammenhang, og man begyndte at
eliminere serv ngesys ternet ved f.eks.
at give servingerne arbejde som mester
knægte (opsynsmænd), så de hævedes
over slaverne.36 Historikeren Gunvor Si-
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monsen har ligeledes påpeget, hvordan
muligheden for at straffe eurocaribierne
korporligt forsvandt ud af lovgivningen
i slutningen af det 18. århundrede, så
man dermed tydeligere kunne differen
tiere mellem euro- og afrocaribiere.37
Men vigtigst af alt skal man her finde
en af de væsentligste grunde til, at ind
førslen af servinger holdt op tidligt i det
18. århundrede. Myndigheder og plan
tere var opmærksomme på den trussel
imod den sociale orden, det var, ikke at
opretholde eller skabe klare skel mel
lem de to racemæssigt definerede hoved
grupper i samfundet.
Lagdelingen inden for den eurocaribi
ske gruppe fik dermed betydning for kre
oliseringen, idet den påvirkede de forskel
lige gruppers og individers selvopfattelse
og forsøget på at mindske den eurocari
biske underklasse, hvis tilstedeværelse
kom til at repræsentere et dilemma for
overklassen. Denne tog kraftigt afstand
fra de mislykkede eurocaribiere, der ikke
levede op til den forestilling om race
mæssig overlegenhed, som var en del af
slavesamfundets fundament. Men samti
dig var netop det racistiske element med
til at nødvendiggøre en attitude overfor
afrocaribierne, hvor man signalerede, at
den eurocaribiske gruppe som helhed var
solid og fasttømret og stod sammen mod
afrocaribierne.

Dannelsen af en vestindisk over
klassekultur
Blandt de borgerlige plantere opstod efter
hånden kulturelle idealer, der kunne lede
tankerne hen på adel. Idealer, som også
sås i borgerskabets honnette ambitioner i
Europa,38 men som i Vestindien havde sin
egen udviklingshistorie. Der udvikledes
et udtalt magelighedsideal, og det gjaldt
om at lægge så stor afstand som muligt
til manuelt arbejde. Magelighedsidealet

Kreoliseringen af eurocaribierne i Dansk Vestindien

i Vestindien blev forstærket af vigtighe
den af at undgå associering med slaverne,
der udgjorde en endnu større modsætning
til overklassen end det arbejdende folk i
Europa. Det ses bl.a. i følgende beskrivel
se af eurocaribierne og deres holdning til
arbejde: ”... de ere Fuuele og Lade, hvorfore
de Kalder og holder dem for Slaver, som de
seer at være arbeidsom og kand icke Lide,
at nogen Blanck skal arbeide”.™ Netop
derfor var servingerne omgærdet med så
stor foragt.
Mageligheden kom med plantagesam
fundet. I nybyggertiden arbejdede plan
terne som sagt også selv. F.eks. kan man
læse hos Georg Høst (1734-94), der var
sekretær på Skt. Thomas 1769-1776, at
der i 1688 blev udstedt en lov, som for
at undgå tyveri forbød slaver at plante
tobak, men at det på hans egen tid kun
var slaver, der tog sig af den slags.40 I
1770’erne skulle en planter ikke være
i marken, men sidde i sin stol på den
overdækkede terrasse.
Det var ligeledes en udbredt opfattelse
blandt planterne, at luksus var nødven
digt for at blive accepteret. Det var vigtigt
at have et hus i byen; man skulle have et
veldækket bord med slaver i liberi til at
servere, og man skulle have hest og vogn.41
Hele tiden måtte man leve op til de gæl
dende sociale standarder, og helst skulle
man være med til at hæve dem. Derfor
var det dyrt at være planter. En planter
kunne ikke - og ville nok heller ikke - lade
sit forbrug og sin levevis begrænse af øko
nomisk fornuft og mådehold. Han måtte
derimod gennem luksuriøs levevis de
monstrere, at han var en del af den lokale
overklasse, som udviklede sig i takt med
plantagesamfundets udbygning.
At man kunne spendere penge var
altså en vigtig social målestok, men selv
om samfundet var baseret på dyrkning
af ganske få profitafgrøder i store pro
duktionsenheder, var den statusmæs
sige værdimåling også i høj grad bun

det til slaver.42 Jo flere slaver, jo større
udbytte, uden at man selv skulle røre
en finger. Oldendorp hævder, at mange
slaver kunne spares væk, hvis man an
vendte en plov. Det var der dog ingen,
der tog sig af, hvilket hænger godt sam
men med slavernes funktion som status
symboler og ikke kun arbejdskraft.43
Ønsket om og forsøget på at komme
til at fremstå som en form for adel op
stod med borgernes skift af miljø. De
købte plantager i Vestindien og skulle
pludselig indtage en ny plads i en ny
social struktur. Vestindien må have
fremstået som mulighedernes land, hvor
det at købe sig ind i overklassen var for
holdsvis nemt. I Vestindien var det en
hel befolkningsgruppe, der oplevede stor
social fremgang og ikke bare enkelte
fremgangsrige individer.

Eurokreolerne
Sideløbende med ønsket om at kunne
leve op til andres livsstil udviklede
eurocaribierne sig ifølge flere kilder til
at være meget ærekære, stolte, hovmo
dige og tillige trættekære.44 Det er dog
ikke alle eurocaribiere, der får så hård
en medfart. I beskrivelsen af 1730’erne
finder man kun lovord, når det gælder
eurokreolerne, d.v.s. de eurocaribiere
der var født i Vestindien, der iflg. den
ne beskrivelse var blidere af sind, mere
ydmyge og i det hele taget mere afdæm
pede i deres facon end gennemsnittet, og
som tilmed havde en mere elegant, en
kel og stilfuld livsførelse.45
Da der i løbet af det 18. århundrede
var en konstant tilførsel af nye europæ
ere til kolonien, udspillede den samme
sociale omformningsproces sig igen og
igen. Men på baggrund af, at kreoler ge
nerelt synes at have været mindre forhip
pede på at skilte med deres rigdom og sta
tus, får man indtryk af, at den første vest93
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indiske generat on i modsætning til de ef
terfølgende ikke helt kunne administrere
deres nye position i samfundet. De levede
derimod nydelsen af deres nyvundne rig
dom og status helt ud, og kom dermed
til at personificere vendingen ”når skidt
kommer til ære”. Den pludselige sociale
opstigen forårsagede, at de implicerede
personer skulle have det hele med, men
efter flere samtidige forfatteres mening
til gengæld ikke havde dannelse nok til at
udfolde sig med stil og værdighed i den nye
sociale position.46 Efterhånden som nye
kreolske generationer voksede op, væn
nede de sig til deres samfundsmæssige
placering og levede derfor mere naturligt
med den. Det ge v større selvsikkerhed, og
dermed formind skedes trangen til at gøre
opmærksom på, hvor meget de formåede i
økonomisk og social henseende.
Kulturforanc [ringen kan således ind
deles i to faser: Først den umiddelbare
reaktion på de nye forhold, som udmøn
tede sig i en form for overreaktion; der
næst en stabilisering af forholdene, hvor
man havde vænnet sig til sin nye, højere
status og kunne falde til ro. Ønsket om
social opstigen blev derfor opfyldt efter
nogle generationsskift; ”skidtet” kom
faktisk til ære, og eurocaribierne kunne
som kreoler bedre føre sig og leve op til
deres nye sociale position, hvorved de
også fik den anseelse, som deres forfædre fra begyndelsen havde higet efter.
Eurocaribier ae ville gerne leve op
til det adelslignende ideal og ved deres
ekstravagante Livsstil signalere tilhørs
forhold til overklassen. Men for de fle
stes vedkommende lykkedes det ikke at
overbevise de samtidige iagttagere, hvis
mening vi har adgang til. Iagttagerne
så, at disse borgerlige opkomlinge ikke
besad den dannelse, som kan signale
rede ”ægte” adelskab. De krampagtige
bestræbelser på at være fin afslørede,
at det ædle ikke var iboende, men på
taget. Først hos de personer og genera-
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tioner, for hvem det ædle var naturligt,
var signalerne blevet troværdige. Det er
her forskellen ligger i forhold til Europa,
hvor adelskab forudsatte, at man officielt
tilhørte en stand eller var tildelt rang. I
Dansk Vestindien var der ikke tale om
adel på papir eller i sprogbrug, men om
den eurocaribiske gruppes fælles accept
af, at nogle tilhørte en overklasse og an
dre ikke. Således var ”adel” ikke kun et
resultat af den enkeltes ambition og øko
nomiske formåen; det krævede at andre
også opfattede en som sådan.
På den måde kan det vestindiske
”adelskab” ses som en kulturel konstruk
tion, der afhang både af egen selvforstå
else og ydre anerkendelse. Først når de to
forhold gik hånd i hånd kunne konstruk
tionen fremstå som ægte. Og det var det,
der til sidst lykkedes for en del euroca
ribiere - især eurokreolerne - i Dansk
Vestindien. Det kan opfattes som en kul
mination i kreoliseringen af den velha
vende, borgerlige eurocaribier, idet han
dermed på én gang indtog den uformelle
position som adelig i det dansk-vestindi
ske samfund, og den formelle som borger
i kolonien Dansk Vestindien - et borger
skab, som vel at mærke ikke var bestemt
ved medlemskab af en særlig stand, men
af tilhørsforholdet til samfundet.

Forholdet til de undergivne - sla
ven som æstetisk draperi
Plantagesamfundets opbygning og sla
veriinstitutionen havde umådelig stor
betydning for den sociale organisation og
de forskellige gruppers forhold til hinan
den. Som vist havde det stor betydning
for hele den eurocaribiske gruppes selv
opfattelse - og ikke mindst overklassens
- at den største samfundsgruppe bestod
af afrocaribiske slaver.
Den helt fundamentale forskel på for
holdet mellem europæisk tyende og her-
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Udsnit af Værftet på
Skt. Croix. Tegnet 1815
af officeren H.G. Beenfeldt. Han skildrede i
adskillige malerier og
tegninger livet i Christiansted og Frederiksted på Skt. Croix, og
hans værker er nogle
af de få, der viser både
afro- og eurocaribiere i
deres dagligdags gø
remål. Bl.a. viser han
her den skik, at hvide
ryttere ofte havde en
slavedreng eller -pige
som ”biløber”. Rigsar
kivet, Kort- og tegning
samlingen, Rentekam
mersamlingen nr. 337211b.

skab og forholdet mellem en vestindisk
slave og dennes ejer var, at slaven ingen
rettigheder havde. En slave var i princip
pet ejerens ejendom på linje med husdyr
og landbrugsredskaber. Og selv om der i
lovgivningen var enkelte begrænsninger
af ejerens magt, f.eks. at ejeren ikke måt
te slå slaven ihjel,47 så var grundlaget for
forholdet imellem de to, at ejeren i alt be
stemte over slavens legeme og daglige liv.
Det kunne være både hårdt og ned
værdigende at være tyende i Europa,
men forholdet mellem herskab og ty
ende byggede trods alt på en eller an
den form for principiel gensidighed, det
være sig lønarbejdsforhold eller fæstesy
stemer, der gav tyendet et livsgrundlag
til gengæld for arbejdsindsatsen. Slaven
fik også bolig og enten mad ellerjord til
fødevareproduktion, men ejeren besad
hele magten til at bestemme, hvad sla
ven havde brug for, og vigtigst af alt var
der ikke tale om betaling for arbejdet,
men om at ejeren måtte holde slaven i
live for at sikre sig arbejdskraften.
Der var altså i princippet ingen græn
ser for, hvad ejeren kunne forlange af sine

slaver. Slavens retslige status som en gen
stand afspejlede sig også i, at ejerne ofte
anvendte slaver som udstyr til at drapere
sig med, på samme måde som en elegant
hat eller vogn kunne bruges til at signa
lere høj social status. Derfor var det ikke
kun et spørgsmål om magelighed at have
mange husslaver; man skulle af status
mæssige årsager omgive sig med så man
ge og så smukke slaver som muligt.
Skoleholderen Hans West (1758-1811)
skriver: "Men jeg maa ogsaa paa den an
den Side tilstaae, at den Forfængelighed at
have sit Bord omringet af opvartende Ne
gere og Negerinder, haver saaledes indta
get de creolske Fruer, at de neppe kan see
en smuk Negerinde, uden at de absolut
maae have hende ligesom Hesteliebhavere,
naar de træffe en Hest af god Skabning."4*
Der var æstetisk værdi forbundet med sla
verne, som ofte optrådte i liberi.49
Også den skik at have en slave til at
løbe efter hesten, når man var ude at ride,
er udtryk for denne holdning til slaven
som et fint draperi, der iscenesatte ejeren
som herre. Den situation er både illustre
ret i 1815 af officeren H.G. Beenfeldt,50 og
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beskrevet af Oldendorp: ”Når fornemme
blanke rider, så løber gerne en negerdreng
med dem, og med damerne en negerpige.
Disse må lære at løbe som heste og udholde
det i den strenge varme, hvorfor mange, da
ridtet er meget h irtigt, skader sig. De letter
sig ved indimellem at holde fast i hestens
hale og lade sig brække.”51
Man anvendte også i Europa sit tje
nerskab som æstetisk draperi, f.eks. ved
at have tjenere i liberi, og man havde na
turligvis tjenere; til hest med på rideture.
Men i Vestindien antog det ekstreme for
mer, idet man så åbenlyst gik efter at om
give sig med smukke slaver, og lade deres
underlegne status udtrykke så tydeligt
ved f.eks. at lade dem løbe efter hesten.
Slavernes status som smukke genstan
de forplantede sig også til Europa, hvor
europæere med interesser i Vestindien
jævnligt lod sig afbilde med en slave, gerne
iført liberi og turban, som f.eks. Christian
VTs datter Louise af Sachsen-Hilburghausen blev det.52 En eventuel fare for forveks
ling med herskabet blev umulig på grund
af hudfarven, og denne signalerede der
med slavens status som genstand. Slavens
rolle i et portrait var at være et eksotisk
krydderi og i nogle tilfælde at symbolisere
forbindelsen til kolonierne. Fænomenet
kan sammenlignes med Renæssancens og
Barokkens skik med at afbilde fornemme
damer med dere s dværg.
Den uoverskridelige grænse mellem
herre og slave udmøntede sig også i fra
været af skam og blufærdighed i relatio
nen - i hvert fald hos ejeren. Fordi sla
ven ingen ære og værdighed besad, kun
ne han aldrig fratage ejeren hans. Der
for kunne slaven uden problemer være
til nytte i alle situationer, som f.eks. til
at vaske ejeren efter toiletbesøg.53
Brugen af slaver i meget private situ
ationer var ene nu en måde, hvorpå den
eurocaribiske t efolkningsgruppe iscene
satte sig selv. De brugte deres slaver,
som den europæiske adel brugte deres

96

tjenere, men havde i kraft af slavernes
retsløse status mulighed for at gøre det
helt ud i ekstremerne.

Seksuelle relationer mellem sla
ver og slaveejere
Karakteren af seksuelle forhold mellem
slave og slaveejer illustrerer også det sær
lige magtforhold, som gjaldt mellem her
skab og slaver. Slaveejeren havde via sit
ejerskab en næsten total ret til og magt
over slavens krop.54 Det kom til udtryk i
afstraffelsen af slaven, men også i de sek
suelle relationer mellem eurocaribiere og
afrocaribiske slaver, som var et udbredt
fænomen. Oldendorp beskriver dem som
et udtryk for eurocaribiemes magt over
affocaribieme, en magt som slaveejerne
gerne udnyttede, selv om også de kvin
delige slaver i Oldendorps øjne i deres
hedenskab og uvidenhed om Gud så det
som en ære at være en hvid mand til vil
je. Hans meget religiøse sindelag slår dog
igennem, når han pointerer, at mændene
trods alt selv er ansvarlige for deres ger
ninger.55 Andre steder undskyldes mæn
dene helt med, at det er svært at sige nej,
når sådanne utugtige kvinder byder sig
til.56 At mændene generelt ikke blev anset
for at være helt ansvarlige for den synd,
det var at have seksuelt samkvem med
slavekvindeme, fremgår også af at Dan
ske Lovs bestemmelser om lejermål, der i
princippet også gjaldt i Dansk Vestindien,
kun i ringe grad blev overholdt. Loven
blev stort set kim fulgt, når det ikke var
til at komme uden om: når eurocaribiske
kvinder fødte farvede børn.57
Det er tydeligt, at et seksuelt forhold
mellem herre og slave blev anset for en
sædvanebestemt ret i det dansk-vestin
diske samfund, en ret, der var baseret på
ejerens totale magt - juridisk, såvel som
moralsk - over den retsløse slave. Sædva
nen blev hjulpet på vej af den vestindiske
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administration, der forsøgte at ignorere
lovgivningens restriktioner på området.
På trods af, at der lå magt og rå lyst bag
mange forhold mellem ejere og slaver, var
der også i nogle tilfælde følelser indblan
det. Det dansk-vestindiske samfund var
ganske vist bygget på det princip, at afrocaribieme og eurocaribierne var to adskil
te grupper, der på ingen måde var ligevær
dige, og derfor ikke kunne indgå i ligevær
dige forhold, hverken seksuelt eller socialt.
Alligevel er der eksempler på, at princip
perne blev ignoreret eller skudt i baggrun
den. For eksempel var det ikke unormalt,

at de børn, der kom ud af forhold mellem
ejere og slaver resulterede i frigivelse for
barnet og i mange tilfælde også moderen.58
Det var heller ikke umuligt, at eurocari
biere og afrocaribiere kunne leve i faste
forhold med anerkendelse af børnene, selv
om det var noget sjældnere.59 Og det kun
ne kun ske, hvis afrocaribieren enten var
fri eller blev frikøbt eller frigivet.
På dette punkt ændrede holdningerne
sig meget gennem tiden. Den herrnhutiske missionær Mathias Freundlich gif
tede sig i 1738 med en fri afrocaribisk
kvinde ved navn Rebecca,60 hvilket re97

Louise Sebro

suiterede i et af de første dokumente
rede blandede ægteskaber. Parret blev
viet af missionæren Friederich Martin,
hvis præsteva rdighed flere præster i
kolonien nægtede at anerkende, hvil
ket førte til er. lang retssag, som først
og fremmest afspejler tidens modstand
imod Brødreir enigheden. Det er dog
også meget sandsynligt, at det har affødt
en del løftede øjenbryn, at en af missio
nærerne gifteds sig med en afrocaribier.
Det var ikke noget man gjorde i det bed
re selskab på den tid. Men Oldendorp
omtaler faste forhold, som almindeligt
forekommende, om end ikke normale,
og i løbet af det 19. århundredes første
halvdel har mein indtryk af, at der nær
mest udvikledes en konkubinatsinstitution; mange embedsmænd og plantere,
der var enlige eller havde ladet hustru
en blive i hjeml andet, havde en afrocaribisk elskerinde, som de levede sammen
med i kolonien Det bedst kendte eksem
pel herpå er generalguvernør Peter von
Scholten. I disse tilfælde var der dog al
tid tale om frie afrocaribiere, og det var
en lang og sej proces for von Scholten at
få eurocaribierne til at acceptere social
omgang med frie afrocaribiere.61 Der ud
viklede sig således efterhånden en kreoliseret, sædvanebestemt praksis, hvor
man indarbejdede de uundgåelige for
hold imellem eurocaribiere og frie afro
caribiere i det sociale system, selv om
sådanne forhold egentlig blev anset for
samfundsnedh ydende.

Husslaverne
Selv om forholdet mellem ejer og slave
var præget af retsløshed, fortælles der
flere steder om, at der kunne opstå et
fortroligt forhold imellem dem - især
mellem husslaverne og herskabet. Det
fremgår tydeligt hos West, at hussla
verne var meget nære medarbejdere,
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der stod på fortrolig fod med ejerne: "Der
ere vel næppe noget Huus, neppe nogen
Plantage, hvor der jo gives én eller flere
Negere, som lette Husmoderen Arbeidet
at vedligeholde Orden i Huusholdningens Sager, eller hielpe Herren med Om
sorg og Sindighed at lede Tingene og Ar
beiderne til rolig og heldig Gang for Ne
gerne og ham selv. - Intet under derfor,
om saadan Retskaffenhed foder Tillid og
Fortrolighed mellem Herre og Tiener".62
Der kunne altså opstå et forhold, der
godt nok var bygget på herre-tj ener-re
lationen, men med mere respekt end den
almindelige markslave nød. Der er dog
ikke tegn på, at husslaverne ligefrem
blev opfattet som en del af familien,
som det er beskrevet for den nordame
rikanske stat Virginias vedkommende.63
Men de har boet meget tæt ved ejerne;
i byen boede de gerne i små huse i bag
gården, hvilket bl.a. omtales af West og
understøttes af en grundplan over Christiansted på Skt. Croix fra 1780, udført
af P.L. Oxholm, hvor der ganske rigtigt
er små huse i gårdene. Nogle steder bo
ede husslaverne i underetagen af selve
hovedbygningen, som man ser det på
Oxholms tegninger af de officielle byg
ningers grundplaner, f.eks. guvernementsbygningen i Christiansted.64 På
plantagerne havde husslaverne særlige
huse, som adskilte sig fra markslaver
nes.65 På ældre billeder, f.eks. en teg
ning af byen Charlotte Amalie på Skt.
Thomas (formodentlig fra første halvdel
af det 18. århundrede), er der imidler
tid ingen småbygninger, der kan have
været slavehuse.66 Det kunne betyde,
at man i begyndelsen har haft hussla
verne boende i sit eget hus. Hvis det er
tilfældet, må man gå ud fra, at hussla
verne i nybyggertiden har været endnu
tættere på familien, og det ville hænge
godt sammen med, at man på dette tids
punkt, som nævnt ikke havde helt så
travlt med at adskille sig fra slaverne i
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et og alt. Kortet er dog ikke nødvendig
vis en fotografisk nøjagtig gengivelse,
og en sådan konklusion er derfor noget
usikker.
De eurocaribiske børn blev opfostret
af kvindelige husslaver og voksede så
at sige op blandt de afrocaribiske børn.67
Men senest ved skolealderen begynd
te man at skille dem ad, for da skulle
eurocaribierne i skole; slavebørn skulle
arbejde, og ikke før i 1840’erne kom der
skoler beregnet på dem,68 selv om mange
inden da blev undervist af missionærer i
aftentimerne.69
Husslaverne var altså i kraft af både
deres arbejde og den tætte beboelse en
meget stor del af tiden fysisk nær ved
ejerne. Det er derfor ikke så mærke
ligt, at der ofte udvikledes relationer,
der overskred grænsen for, hvordan
ejere og slaver burde omgås ifølge de of
ficielle normer. Samtidig skal man hu
ske på, at det var de samme slaver, der
blev brugt som æstetisk draperi og var
underlagt ejerens magt og tvang. Rela
tionerne opstod på trods af samfundets
grundlæggende principper: ulighed ba
seret på race og status som fri og ufri.
De ovennævnte eksempler viser blot, at
der var huller i systemet, som opblødte
det en smule.
Bruddene på principperne var i høj
grad en konsekvens af den tætte daglige
omgang, og den kunne man ikke undgå,
hvis man ville anvende sine slaver til
det, der var deres formål: at varte op.
Men administrationen forsøgte at mod
arbejde, at den sociale omgang blev for
omfattende. Man skulle stadig oprethol
de forestillingen om, at relationen i alle
sammenhænge byggede på uoverstige
lig, total ulighed. Eurocaribierne måtte
f.eks. ikke deltage i fester arrangeret af
afrocaribierne - de såkaldte negerdanse
- og heller ikke se på, når der blev ud
kæmpet stokkekampe, som var meget
populære blandt afrocaribierne.70 Hvis

eurocaribierne deltog i sådanne begi
venheder, kunne afrocaribierne få den
idé, at eurocaribierne ønskede deres sel
skab - og det måtte ikke ske. Nogen har
jo nok deltaget alligevel, siden lovene
blev fundet nødvendige.
Der udvikledes i Vestindien nogle
særlige normer for, hvordan herskab
og tyende omgikkes og stod i relation til
hinanden, normer der var funderet i det
racistiske slavesamfunds opbygning, og
som dermed adskilte sig fra et europæ
isk herre-tyende forhold, der indeholdt
et element af gensidighed. Slaverne blev
dels brugt til at fremme ejerens ønske
om at fremstå som del af overklassen,
dels blev de i kraft af deres retsløshed
og status som ejendom genstand for et
magtforhold uden gensidighed, hvilket
bl.a. resulterede i en stor udbredelse af
seksuelle forhold mellem ejer og slave;
slavernes krop var i mere end en for
stand ejerens ejendom. Men systemet
var aldrig fuldstændigt, og trods prin
cipper, som pegede i den modsatte ret
ning, opstod der også mere fortrolige for
hold mellem afro- og eurocaribiere, bl.a.
i form af tætte forhold mellem husslaver
og deres ejere og næsten ægteskabslig
nende forhold mellem frie afrocaribiske
kvinder og eurocaribiske mænd.
Kreoliseringen af de sociale relationer
i Dansk Vestindien udgjorde samlet set
et meget komplekst netværk, der på
virkede såvel de sociale kategoriserin
ger som de forskellige gruppers måde
at omgås hinanden på. En ny måde at
bygge samfundet op på, sammenlignet
med Europa, blev resultatet af bl.a. den
anderledes økonomi, overvægten af per
soner med oprindelse i borgerstanden
inden for den eurocaribiske gruppe og
modsætningen mellem frie eurocaribie
re og afrocaribiere holdt i slaveri. Udvik
lingen var i meget høj grad udtryk for en
tilpasning til forholdene i slavesamfun
det og den koloniale situation, og man
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kan dermed me d rimelighed sige, at det
borgerlige vestindiske samfund var kreoliseret i dets grundlæggende struktur,
samtidig med at der inden for dets ram
mer udvikledes kreoliserede kulturelle
træk.
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Anholtformen og andre mennesketyper
Om kroppens rolle i antropologiens identificering af det danske folk
Søren Hansen

Fortid og AWzd, juni 2005, s. 103-115
Der eksisterer en omfattende forskning indenfor udviklingen af den natio
nale identitet i Danmark. I den sammenhæng har opmærksomheden på
naturvidenskabens rolle i det nationale projekt været begrænset. Det kan
muligvis skyldes en række grundlæggende modsætningsforhold mellem
den nationale identitets romantiske idealforestillinger og naturvidenska
bens evolutionslære, objektivitet og målbarhed. Ikke desto mindre finder
man i antropologers kortlægning af det danske folks ophav og udviklings
historie fra begyndelsen af 1900-tallet et forsøg på at skabe overensstem
melse mellem modsætningerne. Efter behændig omgang med opmålinger
af land- og bybefolkning lykkedes det således en af dansk antropologis
pionerer at frembringe en videnskabeligt dokumenteret kropsliggørelse
af det danske folk, der korresponderede med den nationale identitets
idealer.

Søren Hansen, f. 1971. Cand. mag. i historie og kulturstudier ved Syd
dansk Universitet. Ansat som akademisk konsulent i Europublic. Har i
specialet ”Naive amerikanere og vilde australiere. Om fremmedebilleder i
den danske selvforståelse i det 20. århundrede” undersøgt kroppens rolle i
klassificeringen af det danske og fremmede folk. Endvidere har han tidli
gere skrevet artikler om fremmedhed og medborgerskab.

Spørgsmålet om dansk identitets ophav
og udvikling har været genstand for om
fattende historiske, sociologiske såvel
som kulturanalytiske undersøgelser.
Inden for forskningen er det udbredt at
betragte den nationale identitetsdan
nelse i samspil med Danmarks politiske,
økonomiske og territoriale udvikling fra
slutningen af 1700-tallet og op gennem
1800-tallet. I den sammenhæng nævnes
landbo- og skolereformer, statsbankerot
ten i 1813, borgerkrigen i 1848 og neder
laget i 1864 som nogle af de afgørende
faktorer for den danske identitets socia
le og bevidsthedsmæssig konstruktion.
På den baggrund er der til den natio
nale identitetsdannelse ofte knyttet be
greber som nederlagsfølelse efter 1864,

selvtilstrækkelighed og indadvendthed.1
Som et generelt fænomen rummer na
tionalisme et tidsmæssigt bagudskuende aspekt, der skal sikre identiteten
historisk legitimitet og autencitet.2 For
den danske identitets vedkommende
blev det tilstræbt gennem de idealise
rede forestillinger af bonden og bonde
samfundet, som blev de centrale omdrej
ningspunkter for den nationale identitet
og selvforståelse.
Den nationale identitetsdannelse var
dog også mere end et bevidsthedsmæs
sigt og mentalt anliggende, idet krop
pens beherskelse og parathed fra mid
ten af 1800-tallet blev et nationalt an
liggende og interesseområde. At være
dansk blev nu også et spørgsmål om
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i identificeringen af det nationale, ud fra
nedslag i de første statsligt finansierede
antropologiske undersøgelser i Danmark
foretaget af Den antropologiske Komité
(DAK) i begyndelsen af 1900-tallet.

Antropologien og det fremmede

Vittighedstegning fra Ravnen 1879. Han:
Gott straffe mig Sahra, Du gaar jo den ut at
spatsieren med er kors paa. Hun: Ja, for saa
er der Ingen der kan se, at jeg er en Jødinde.
Han: Sahra! Sahra! Saa burde Du doch lade
Din næse blive hjemme.

den rette kropsbeherskelse,3 men som
den ovenstående vittighedstegning fra
Ravnen illustrerer, var dét alene ikke
tilstrækkelig ti at kunne blive identifi
ceret som dansker. Eftersom jødindens
næse til hver en tid ville afsløre hendes
ikke-danske ophav, var en særlig krops
udformning altså nødvendig for at blive
genkendt som dansker. At lave mor
somheder over jødernes udseende har
en historie bag sig, der rækker længere
tilbage end 1879.4 Tanken om at identi
ficere det fremmede ud fra kropslige ka
rakteristika blev dog ikke mindre i løbet
af 18- og 1900-t allet, ligesom den heller
ikke lod sig begrænse til satire tegninger
eller anden lægmandsholdning.
For Sveriges vedkommende har etnolo
gerne Orvar Lofgren, Billy Ehn og Jonas
Frykman vist, hvordan et særligt kropsi
deal er blevet benyttet til at fremhæve
succesfulde sportsfolks svenske karakte
ristika og tilhørsforhold.5 Inspireret heraf
vil jeg følgende undersøge kroppens rolle

104

Opfattelser af det fremmede udgør et cen
tralt tema i antropologiens historie, men
næsten ligeså centralt er de skiftende ti
ders konstruktioner af ”os” og ”de andre”,
som menneskeopfattelsen har været un
derlagt. Et væsentligt skifte, i retning
af større uafhængighed fra kirken, kom
med den moderne videnskabs fremmarch
i løbet af 1800-tallet,6 hvor antropologien
med de videnskabelige arbejdsmetoder
fik oparbejdet en position som den sand
hedsgivende videnskab om ”os” og ”de an
dre”.7 Som moderne videnskab fremførte
antropologien i tiden 1860-1960 et enty
digt og stabilt samfunds- og menneske
syn, hvori der lå en altovervejende ens
artet fremstilling af ”os” og ”de andre”.8
Dermed også sagt, at periodens antropo
logiske arbejde giver et præcist billede af
baggrunde og fremstillinger af distinktio
nen mellem dansk og fremmed.
Mens den moderne antropologis frem
stilling af ”os” og ”de andre” har været
altovervejende ensartet, er der flere syns
vinkler på hvilke samfundsmæssige og po
litiske hensigter de antropologiske under
søgelser skal tillægges. Det overvejende
indtryk er dog, at antropologien nok blev
frigjort af kirkens verdensanskuelse, men
kun for at blive optaget i nationalstatens
tjeneste i en eller anden form. Ole Høiris
har påpeget, at antropologien primært le
gitimerede en småborgerlig samfundsop
fattelse, mens den i ringere grad under
støttede den nationale dannelsesproces.9
Poul Duedahl har diskuteret, hvorvidt
antropologien har stået for en videnska
belig racisme til legitimering af datidens
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koloniale besiddelser,10 mens Lene Koch
har påpeget antropologiens indflydelse på
datidens social- og racehygiejnepolitik.11
Forskningsmæssigt har det primære
fokus således været rettet på antropolo
giens fremstilling af ”de andre”, og hvor
dan billedet af et ”os” blev konstrueret
gennem fremstillingerne af ”de andre”,
som værende det ”vi” ikke var - eksem
pelvis uciviliserede, ukontrollerede, dy
riske, m.v.. Denne fokusering på nega
tionen har til en vis grad overskygget, at
afgræsningen fra ”de andre” må have for
udsat en ide om, hvad der kendertegnede
”os”. Det må i den sammenhæng antages,
at skulle fremstillingen af ”de andre” leve
op til såvel de videnskabelige som natio
nale idealer, gjaldt noget det tilsvarende
for konstruktionen af et ”os”.
Inspireret af de ovennævnte svenske
etnologer vil jeg følgende belyse, hvor
dan antropologien, indenfor rammerne
af de nationale idealbilleder og viden
skabelige parametre, søgte at definere
dette ”os” ved bestemme menneskers op
hav og sociale tilhørsforhold ud fra deres
kropslige udformning.

Den moderne antropologi - mellem
nationale idealbilleder og viden
skabelige parametre
Som følge af den moderne videnskabs
udvikling kom det til en gennemgri
bende kortlægning og klassificering af
naturen, herunder også den menneske
lige ydre og indre natur. Den indre na
tur blev underkastet lægevidenskabens
og bakteriologiens opmærksomhed, som
gennem deres undersøgelser kunne
frembringe stadig stigende dokumenta
tion for den kropslige renheds positive
indvirkning på reduktionen af smitsom
me sygdomme. I takt med den øgede fo
kusering på kropslig og samfundsmæs
sig renhed, blev lys, luft og renlighed

nøgleordene i forbindelse med helbre
delse endsige overlevelse i det moderne
samfund.12
Men også den ydre krop blev med den
moderne videnskab genstand for stor
opmærksomhed, idet den menneskelige
kropsudformning indgik som en del af
naturens klassificering. I 1855 opstil
lede franskmanden Arthur de Gobineau
sine racekategorier for mennesket, som
for alvor fik dynamik og anvendelighed
med Charles Darwins beskrivelser af
arternes oprindelse og udvikling, samt
den naturlige udvælgelse. 13 Med Darwin
blev mennesket sat ind i en naturviden
skabelig udviklingshistorie, hvori krop
pens udformning og beherskelse kunne
påhæftes begreber som civilisation, nor
malitet, degeneration og bastardisering.
I den positivistiske ånd, hvor alle fæno
mener lod sig forklare ud fra objektive
målinger, afspejlede den menneskelige
krop nu individets udviklingsniveau,
ligesom kroppens udformning blev set
som et vidnesbyrd om menneskers po
tentielt afvigende karakter. Ud fra den
ne tanke søgte eksempelvis Lombroso
med undersøgelser af kriminelles ho
vedform at skabe en forbindelse mellem
kropsudformning og kriminelle karak
tertræk, ligesom også seksuelle afvigere
blev forsøgte kropsligt identificeret. 14
I dette videnskabelige felt, præget
af positivismen, renlighedstanken og
socialdarwinistisk evolutionsteori, tog
antropologiens udvikling tre forskel
lige retninger. Den fysiske antropologi
undersøgte på baggrund af diverse må
linger mennesket som natur, social-antropologien fokuserede på forholdet mel
lem kultur og menneskets natur, mens
kultur-antropologien koncentrerede sig
om organiseringen af forskellige sam
fund.15 I antropologernes fremstillin
ger af de fremmedes folkeslag lå der en
gennemgående hierarkisk teori, hvori
”vores” samfund blev anset som udvik105
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lingens toppunkt, på hvilken baggrund
andre samfund blev set som et billede
af ”vores” samfunds evolutionære pro
ces og fortidige udformning. Hvad enten
det var på baggrund af kropslige opmå
linger eller begreberne udvikling, civi
lisation og kultur som videnskabelige
retningslinjer, var det primære formål
at få fremstillet ”de andre” som mindre
udviklet end ”os”.16
Sammenholdes den moderne viden
skabs rationalitet, målbarhed, evoluti
ons- og overlev olsestanke med den na
tionale identitets nederlagsfølelse, ind
advendte og bagudskuende karakter,
ligger modsætningerne ligefor. Således
var den nationale identitets idealiserede
billeder af bonden og bondesamfundet
da heller ikke umiddelbar overensstem
mende med de videnskabelige idealer.

Den antropologiske Komité
Fra 1840’erne v ar der på privat initiativ
og for private m dier blevet foretaget an
tropologiske undersøgelser i Danmark,
men først i 1904 bidrog staten med fi
nansiel støtte ti den danske antropologi
med oprettelsen af Den antropologiske
Komité. Bestående af tidens førende
videnskabsmænd var DAK fra begyn
delsen en eksklusiv komité, der løbende
indbød udvalgte forskere til at deltage i
komitéens arbejde.17 Som sådan funge
rede komitéen frem til 1938, hvor den
blev institutionaliseret med oprettelsen
af instituttet for arvebiologi og eugenik
på Københavns Universitet.18
Komitéens undersøgelse blev publice
ret i artikelform i ”Meddelelser om Dan
marks Antropologi bd. 1-3”. Af forordet
til undersøgelserne, forfattet i 1911, blev
komitéens formål defineret som; “...at
tilvejebringe hidtil savnede Kendskab til
vort Folks Legemsbygning og øvrige fy
siske Forhold ved Masseundersøgelse”.19
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Hermed var undersøgelsernes fokus ret
tet mod den danske befolknings højde,
hovedform, hår- og øjenfarve, men sam
tidig påpegede komitéen, at der var tale
om mere end en raceundersøgelse, efter
som også de sociale vilkårs indflydelse
på befolkningens legemsbygning ville
blive undersøgt.
Kendskabet til ”vort Folks Legems
bygning” skulle ikke erhverves hvor som
helst i landet, idet komitéens medarbej
dere skulle: “ berejse saadanne Egne af
Landet, hvor det kunne antages, at Be
folkningen endnu var forholdsvis lidt
berørt af den i den sidste Menneskeal
der foregaaende livligere Omflytning”.20
Sådanne egne var for eksempel Øland
og Gjøl sogne i Vendsyssel, Skals og
Laastrup sogne mellem Nibe og Viborg,
Skamby sogn på Nordfyn, Anholt samt
Aadum og Stauning sogne i Vestjylland.
Alle afsides landområder, hvor det kun
ne forventes, at den moderne samfunds
udvikling endnu ikke havde sat sit præg
på befolkningen. Landet blev med andre
ord betragtet som ophavsstedet for ”vort
Folk” eller den danske urbefolkning om
man vil.
Hvilke forventninger man på den
baggrund havde til landbefolkningens
kropsudformning fremgår af Hans Pe
ter Steensbys artikel "Foreløbige be
tragtninger over Danmarks raceantro
pologi”. H. P. Steensby (1875-1920) var
fra 1911 professor i geografi og en af
pionererne indenfor den danske antro
pologi, hvor hans primære forsknings
område var de eskimoiske folk. Selvom
han ikke var et fast medlem af DAK,
var han en betydelig person i den dan
ske antropologi og var eksempelvis en
væsentlig inspirationskilde for Kaj Bir
ket-Smidt (1893-1977), der i en lang år
række stod som indbegrebet af den dan
ske antropologi.21 I nævnte artikel gav
Steensby, på baggrund af undersøgel
ser af befolkningen i Skamby, Stavning
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H. P. Steensby, ophavsmand til Anholtfor
men og en af dansk antropologis pionerer. I
sin søgen efter den danske urtype kæmpede
han en hård kamp for at skabe overensstem
melse mellem sin teori og empiri. Samtidig
advarede han mod at bedrive ”Nationalan
tropologi”. Foto: Ole Høiris, 1986, s. 84.

og Aadum sogn, samt på Anholt, sin vi
denskabelige vurdering på den danske
races udvikling.

Kroppen og landbosamfundet
I artiklen indledte Steensby med at fast
slå, at alle racer på et eller andet tids
punkt var blevet blandet med andre,
bastardiseret, og det var derfor umuligt
at tale om rene racer. Det forhindrede
ham dog ikke i at definere en race som
en organisk helhed, hvor egenskaber

nedarves fra generation til generation.
Gennem denne overførsel af egenska
ber fremkom en helhedstype, som kunne
kaldes en race. Til at fastslå hvorvidt en
helhedstype var en race, anså han kraniologien, altså sammenligninger mellem
målinger af samtidige menneskers kra
nier og målinger på skeletfund, som en
vigtig videnskabelig metode.22 I forbin
delse med at påvise eksistensen af en
race påpegede han dog faren ved at dra
ge for mange og forhastede konklusioner
ud fra iagttagelser af enkelte karak
tertræk. Med eksempler fra forskellige
teorier om racebestemmelse baseret på
kraniologiske målinger, viste han, hvor
dan resultater kunne fejlfortolkes, hvis
ikke der blev taget højde for, at helheds
typerne havde gennemgået en bastardisering. Ingen race var jo som nævnt
rene helhedstyper - og så alligevel; for
som han skrev:
"... er der en Egn, hvor en enkelt Ra
cetype paa Grund af Egnens afsides Be
liggenhed eller af andre Aarsager har
spillet en fremherskende numerisk Rolle
i Blandingen, har man Lov at vente, at
denne Type endnu ret tydeligt kan spo
res i den paagældende Egn. [...] ogsaa
indenfor vort i geografisk Henseende
saa stærkt splittede Fædrelands Omraade.”23
Med stedet og betydningen af dets
geografiske placering som indfaldsvin
kel kom Steensby ind på den danske
race. Til trods for der ikke kunne tales
om rene racer, anså han den danske race
som så ren en race kunne blive, og men
te endvidere, at hans samtids danskere
var i direkte afstamning fra befolknin
gen i jernalderen. Steensbys argument
herfor var, at Danmarks nordlige pla
cering havde forhindret udefrakom
mende racetilførsel siden stenalderen,
hvilket danske kranier afspejlede i form
af en vis ensartethed. Endvidere mente
han, at ensartetheden blev understøt-
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tet af den etnografiske kulturform, hvor
danskerne altid havde tilhørt de højere
agerbrugeres grupper.
På den baggrund fandt Steensby
det muligt at identificere den autenti
ske danske race i bondesamfundet. Til
identificeringen tog han udgangspunkt
i den amerikanske antropolog William
Z. Riepley, der, på grundlag af en række
idealbilleder over Europas forskellige
mennesketyper, havde opstillet en ske
matisk oversig; over de europæiske ra
cer. I fuld tiltro til skemaets gyldighed
og anvendelighed var Steensbys tese,
at urtypen sku lle findes blandt befolk
ningen i de fo rholdsvist uberørte egne
af Danmark, samt at urtypen ville mat
che Riepleys beskrivelse af den nordiske
race. Denne racetype var kendetegnet
ved et langt hoved og ansigt, meget lyst
hår, blå øjne, høj legemsbygning samt en
smal og til tider krum næse.24
Med det udgangspunkt foretog
Steensby undersøgelser af befolknin
gen i Skamby sogn på Nordfyn. “Men
hvor skuffet og forbavset blev jeg ikke,
da jeg blandt de 500 Fynboer i Skam
by Sogn, [...] fandt helt andre forhold”™
skrev Steensby, da hans målingsresulta
ter ikke umiddelbart kunne indplaceres
i Riepleys skema. I et forsøg på at benyt
te Riepleys skema, lavede Steensby der
for sin egen opdeling af sognets befolk
ning i kategorierne rigsfødte, sognefødte
og provinsfødte. De rigsfødte bestod af
embedsmænd, læger og dyrlæger, dvs.
det øvre borgerskab, som ifølge Steens
by, i kraft af deres akademiske uddan
nelse kunne bo sætte sig hvor som helst i
landet, uden nogen negative konsekven
ser for lokalsamfundet. I Skamby sogn
var denne gruppe dog så lille, at han
ikke mente den udgjorde nogen enhed
i retning af pi'æg eller oprindelse. De
sognefødte tilhørte bondeslægten og der
med repræsentanter for den oprindelige
kulturform - agerbruget. Det var i denne
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gruppe Steensby forventede at finde re
præsentanter, der svarede til Riepleys
nordisk urtype. De provinsfødte bestod
af tilflyttere, håndværkere, handlende
og andre som ikke havde længerevaren
de tilknytning til egnen. I denne gruppe
fandt Steensby flere mørkøjede indivi
der end hos de sognefødte, ligesom han
her fandt "... Racepsykologiske Momen
ter i de mørke Elementers større Bevæge
lighed, Livlighed og hurtighed til at øjne
og gribe Chancen for en Eksistens”,26
Selv med denne inddeling lykke
des det ikke Steensby at overbevise sig
selv om gyldigheden af Riepleys skema,
hvorfor han i første omgang erklærede
skemaet for ubrugeligt. Det var dog ikke
ensbetydende med, at forventningerne
til bondebefolkningens kropsudform 
ning kom til fornyet overvejelse. Lige
ledes var det stadig de omvandrende
provinsfødte, der ernærede sig gennem
forskellige erhverv, der blev fremstillet
som en slags parasitter, der hæmmede
den oprindelige sognefødte befolknings
renhed og udvikling. Dette synspunkt
understregede Steensby yderligere i
refleksionerne over de gjorte iagttagel
ser, idet han overvejede om befolknin
gen i Skamby sogn var et eksempel på
en formørkning af nationen, som sven
ske og norske antropologer mente at
havde påvist blandt deres befolkning.
Inddelingen mellem sogne- og provins
fødte vidner således om erhvervet som
omdrejningspunkt for Steensbys sociale
hierarkisering - og dette forhold blev
der ikke ændret ved.

Anholtformen
De overraskende resultater fra Skamby
fik Steensby til at nære "... Tvivl om Mu
ligheden for at finde gode biologiske Ty
per i vort Folk”.21 Midt i al hans fortviv
lelse blev han opfordret til at søge efter
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Et eksempel på Anholtformen, kropsliggørelsen af den danske urbefolkning, som med tiden
ville udvikle den nordiske types karakteristiske
lyse kendetegn. Foto fra Tage Kemp: Antropo
logiske og arvehygiejniske Forhold. Danmarks
Kultur ved Aar 1940, 1, 1941, s. 117.

den oprindelige danske race andetsteds
- på øen Anholt. Øen forekom ham inte
ressant af to grunde. Dels var beboerne
på Anholt primært landbrugere og jord
besiddere, hvorimod befolkningen på
andre småøer, som for eksempel Læsø
og Fanø, hovedsageligt var beskæftigede
i søfarten. Dels var øen Danmarks mest
isolerede egn gennem tiderne, og derfor
skulle “dens Befolkning opfattes som saa
ublandet, som man nu kan vente at træf
fe det i Skandinavien” 28 Steensbys tro
på og forventninger til bondebefolknin
gen som repræsentant for urtypen var
forblevet intakt.
På øen målte Steensby 75 indfødte,
der alle kunne fortælle deres familiehi
storie tilbage til deres fjerde slægtled.
Herudaf fremgik det, at mindre end et
halvt dusin fremmede var indgiftet i
øens befolkning. Der var altså tale om et
meget ringe omfang af udefrakommen

de blodblanding, hvilket Steensby også
mente at kunne aflæse i sine målinger.
Ganske vist var der blandt de indfødte
anholtere nok tale om sammensatte
raceelementer, men samtidig var der
så mange legemlige og i særdeleshed
kraniologiske fællestræk; “... af en Art,
som man efter den gængse opfattelse ikke
skulde vente at træffe, og afen Finhed og
harmonisk Ensartethed, der kunne synes
at tyde paa, at man ikke stod langt fra en
Biologisk Urtype”.23
Denne urtype, som han nærliggende
kaldte Anholtformen, mente han, afspej
lede en rest af Danmarks urbefolkning.
Af oprindelse havde urtypen haft mør
kere hår, øjne og hud, men han mente
at kunne påvise, at Anholts urbefolkning
gennemgik en gradvis afmørkning for til
sidst ville ende i en formtype svarende til
Riepleys beskrivelse af den nordiske race.
De positive resultater vækkede Steens
bys erindringer fra en botanisk ekskur
sion til Vestjylland, hvor han på en afsi
des hede mindedes at have set typer, der
mindede om anholterne. Ligeledes fra en
rejse i Vestjylland kunne DAKs formand
Søren Hansen berette om lignende typer
på Ølgodegnen, og Steensby anså det der
for for sandsynligt, at Anholtformen og
afmørkningsprocessen kunne forefindes
andre steder i landet.
Med disse iagttagelser og erindrin
ger i bagagen drog Steensby i sommeren
1906 til Aadum og Stavning sogn i Ring
købing amt. Uheldigvis kom han midt i
høsttiden, hvor størstedelen af sognets
beboere var i marken og han kunne der
for ikke foretage de nødvendige målin
ger. I mangel af målinger støttede han
sig til udsagn fra sognepræsten i Stav
ning sogn. Præsten kunne fortælle, at
der tidligere havde været en markant
forskel på befolkningen i øst- og vestsog
net, idet befolkningen i østsognet havde
været af en noget lysere og mere uensar
tet karakter, mens de i vestsognet havde
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Achton Friis interesserede sig under sine rejser på de danske øer bl.a. også for øboerne fysiske ka
rakteristika. Om sit besøg på Lyø i 1921 skrev han: »Næsten alle de unge piger, vi møder på øen
er ens af type, meget høje og slanke og som regel lyse. Deres gang er let og spændstig, deres væsen
ejendommelig blidt, og de er lette til smil.« Tegning afAchton Friis, efter De danskes Øer, bd. I.
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været af en højere, kraftigere, mørkere
og mere ensartet karakter. Steensby
kunne ud fra sine målinger af 50 voks
ne i Stavning sogn, dog ikke påvise no
gen forskel mellem befolkningen i østog vestsognet. Omvendt ville han heller
ikke afvise, at vestsognet, som det mest
afsondrede af de to områder, måske 50
år tidligere havde gennemgået samme
gradvise afmørkning som han mente
foregik på Anholt.
På grundlag af undersøgelserne fra
Anholt og Vestjylland mente Steensby,
at der også i Vestjylland var dele af be
folkningen som kunne indplaceres under
kategorien Anholtformen. Selvom hans
undersøgelser af befolkningen i Aadum
sogn havde vist en noget lysere befolk
ningsgruppe, kunne den stadig sam
menlignes med befolkningen på Anholt.
Mellem de to steders befolkning var der
nemlig en række anatomiske sammen
fald, som, ifølge Steensby, karakterise
rede den biologiske urtypes mest ud
prægede træk i legemsbygningen. De
karakteristiske træk var blandt andet
en høj, slank og rank vækst. En pande,
der gik jævnt over issen. Indtrykt næse
rod og lang, smal og krum næse med no
get hængende tip. Kindbenene var ikke
specielt brede, men trådte kraftigt frem
i forhold til underkæben. I profil dan
nede ansigtslinjen en udadgående bue,
han betegnede som temmelig langagtig.
Ligeledes trådte hjernekassens cirku
lære afgrænsning tydeligt frem i såvel
profilen som set bagfra.
I denne beskrivelse af urtypen så
Steensby altså bort fra de divergeren
de øjen- og hårfarvekombinationer for i
stedet at give et billede af, hvordan ur
typen kunne kendes på de anatomiske
karakterer. Mennesker, der afveg fra
denne kropsbeskrivelse, måtte derfor
enten være et blandingsprodukt mel
lem forskellige typer eller af ikke-dansk
oprindelse. Trods uklarheder omkring

blandingsspørgsmålet såvel som mang
foldighederne blandt de sognefødte og
anholterne, konkluderede han, at der
her fremstod en “Konformitet, der neppe
kan forklares på anden måde end ved, at
en biologisk Type foreligger".30
Det interessante ved undersøgelserne
fra Anholt og Vestjylland er, at Steens
by, uagtet resultaterne fra Skamby,
identificerede Anholtformen som den
”biologiske urtype” samt dens tilknyt
ning til bonden og bondesamfundet.
Ved at se bort fra Skamby-resultaterne
fik han med Anholtformen på videnska
belig vis fremstillet en mennesketype,
der håndgribelig- og kropsliggjorde den
nationale identitets forestillinger om
bondesamfundet. At urtypen så var lidt
mørkere end forventet spillede tilsyne
ladende kun en mindre rolle, da evolu
tionen ville føre urtypen mod det lyse.
I den sammenhæng fandt Steensby en
forbindelse mellem et steds geografiske
placering og urtypens renhed og udvik
lingsmuligheder. Denne forbindelse re
sulterede i et interessant modsætnings
forhold mellem land og by, som sammen
med forholdet mellem krop og sted, kom
til udtryk i hans betragtninger over ur
typens ophav.

Cro magnon-typer og neandertaler
På baggrund af undersøgelserne fra An
holt førte Steensby anholtformen og an
dre samtidige mennesketyper tilbage til
de første mennesketyper som neandertalerne og Cro magnon. Det var i disse
typer, han mente, kimen lå til undersø
gelsernes divergerende resultater. Ifølge
Steensby var der to forskellige Cro mag
non-typer, den sydvesteuropæiske, som
var kendetegnet ved mørkt hår og mørke
øjne, samt den nordeuropæiske, som på
uforklarlig vis var lysere. Han erkendte
typernes tilstedeværelse i Danmark, men
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Kraniologien var et vigtigt redskab til
bestemmelse af urtypen, og om urdan
skeren havde været en Cro magnon
eller neandertaler var ikke ligegyldigt.
Neandertaleren havde levet under svæ
re betingelser, hvilket ifølge Steensby
spillede en væsentlig rolle for urtypens
udviklingsevner såvel som dens fysiske
og psykiske kapacitet. Til venstre ne
andertaler, til højre cro magnon. Illu
stration: http:! Iwww.lemanlake.com/
french! sciencesjieanderthal. htm

selvom den lyse udgave var den mest
forekommende, mente han ikke, de kun
ne forbindes ti. den oprindelige danske
urtype. Cro magnon-typernes udanske
væsen fandtes især i, hvad han kaldte,
de meget mørke Cro magnon-individer,
hvis eksistens han mente, begrænsede
sig til København og byerne. Disse mørke
elementer var ikke en naturlig forekom
mende del af det danske folk, hvorfor de
ikke måtte forveksles med den oprinde
lige danske urbefolkning, som var i en afmørkningsproces.31
Således adskilte Anholtformen sig
også fra Cro magnon-typerne. Efter
Steensbys opfattelse udgik Anholtformen fra neandertalerne, der var en æl
dre mennesketype end Cro magnon. I
den sammenhæng kom Steensby ikke
ind på neandertalerens fysiske kende
tegn, men koblede blot neandertalerens
udviklingshistorie til anholtformen. Til
gengæld var han klar over, at neandertalerbetegnelsen var forbundet med
negative associationer, hvorfor han
fremhævede r.eandertalerens positive
egenskaber. Ifølge Steensby havde ne
andertaleren ikke været halvt dyr, men
et menneske; ligesom han heller ikke
fandt noget der talte imod neandertalernes og deres efterkommeres naturli
ge arveanlæg cg intelligens. Tværtimod
havde neandertalerne gennem genera
tioner kæmpet og overlevet et barskt
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klima og ugunstige naturforhold, hvil
ket for Steensby vidnede om en menne
sketype, som havde været i besiddelse af
en "vis legemlig kraft, viljestyrke og en
karakters alvorsfuldhed".32 På den bag
grund var Steensbys racepsykologiske
konklusioner, at den oprindelige danske
urtype var neandertaloid, der som race
var i besiddelse af selvbeherskelse og
herskeranlæg, samt den smukkeste og
åndeligt bedst udstyrede mennesketype
i Europa.
Urtypens udviklings- og overlevel
sesevne var uomtvistelig, men faren
for bastardisering og formørkning af
disse evner lå og lurede. På grund af
Danmarks nordlige beliggenhed var det
kun i byerne, at de omvandrende Cro
magnon-typer havde formået at sprede
sig og bastardisere neandertalernes ef
terkommere. Dette var endnu ikke så
udbredt på de afsides landområder, og
således fik Steensby fremhævet landbe
folkningen som det reneste og næsten
ubastardiserede folk, der, hvis det fik
lov til at passe sig selv, ville gennem
gå en gradvis afmørkning for til sidst
at fremstå som de fuldendte lyse nord
boer. Dermed fik han understreget fore
stillingen om landbefolkningen som det
oprindelige og autentiske danske folk,
samt afgrænsning og afsondrethed som
forudsætningerne for urtypens forsatte
afmørkningsproces .
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Stedet, erhvervet og kroppen
Den danske urtype skulle findes blandt
bønderne på landet, og herved udgjorde
erhverv såvel som sted de afgørende
faktorer i Steensbys identificering af
urtypens kropslige udformning og ånde
lige egenskaber. At Steensbys forestil
linger om forholdet mellem befolkning
i land og by ikke var enestående, ses i
komitéformand Søren Hansens senere
undersøgelser og sammenligninger af
højde, øjen- og hårfarve mellem børnene
på landet og i byen. I undersøgelserne
fandt Søren Hansen en sammenhæng
mellem øjen- og hårfarve og legemshøj
den, der viste, at mørke individer oftest
var lavere end lyse individer. Mod hans
forventninger viste resultater imidler
tid, at børnene i byerne gennemgående
var højere og lysere end på landet. Dette
uventede resultat forklarede han med,
at industrialisering af landbruget havde
overflødiggjort de store og stærke typer,
som derfor var tvunget til at søge arbej
de i byen.33 Hermed blev det teknologi
en og den moderne samfundsudvikling,
som havde presset bonden fra landet,
hvor han hørte hjemme, og ind til byen.
Denne land-by modsætning rum
mer en parallel til center-periferi-tanken, som blev benyttet i undersøgelser
af ikke-europæiske folk, blot med den
detalje, at indholdet synes byttet om. I
studier af ikke-europæiske folk var gra
den af et folks primitivitet proportionalt
med deres afstand fra det industrielt
udviklede center - det vil sige det nord
vestlige Europa.34 Omvendt forholdt det
sig imidlertid med det danske samfunds
land-by forhold, hvor stedets afsondrethed fra det moderne samfund blev set
som et væsentligt grundlag for urtypens
afmørkning. Uantastet af iagttagelserne
i Skamby sogn, gjorde Steensby de mør
ke elementer til et særligt by-fænomen,
hvorved byen blev arnested for det frem

mede, farlige, beskidte, degeneration og
formørkelse. Helt i overensstemmelse
med de nationale idealbilleder blev bon
den og bondesamfundet derimod forbun
det med det oprindelige, evolutionsdyg
tige, lyse, rene og sikre holdepunkt.
Endvidere var det, i såvel Steensbys
som S. Hansens refleksioner, urbanise
ringen og mekaniseringen af landbruget
som forårsagede urtypens afvandring
fra landet med formørkning og degene
ration af landdistrikterne til følge. Det
er i den sammenhæng bemærkelsesvær 
digt, at urtypens ellers så ypperlige ud
viklingsevner blev set truet af den mo
derne samfundsudviklings påvirkning
af landbosamfundet. På den måde blev
der sat årsagsforbindelse mellem den
moderne samfundsudvikling og bon
desamfundet og urtypens forfald. Som
en negation af samtidens samfund har
forfaldstanken været et gennemgående
træk i antropologien og generelt har
tanken taget udgangspunkt i en negativ
og en positiv forestilling om forfaldets
årsag. I den negative forestilling skyl
des forfaldet en mangelsituation, der
vækker de rå instinkter i mennesket og
hvoraf forandringer følger. I den positive
variant ses forfaldet i forhold til en fore
stilling om det fortidige samfund som
værende det paradisiske og harmoniske
samfund, hvori enhver ændring vil være
et skridt mod forfaldet.35
Således betragtede Steensby og S.
Hansen det urtypiske bondesamfunds
forfald ud fra den paradisiske forestil
ling, hvor det var fremskridtet, i form af
landbrugets mekanisering, der forårsa
gede landbosamfundets forfald fra den
paradisiske tilstand. Derfor var devisen,
at jo mere afsondret og jomfrueligt ste
det var, jo tættere var urtypen den pa
radisiske tilstand og renhed. Samtidig
ses konturerne af den negative variant
af forfaldet i Steensbys opfattelse af
byen. Byen tiltrak de provinsfødte, som
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omvandrede på grund af en mangelsi
tuation, hvilket igen forklarede deres
skærpede evner for at gribe chancen for
eksistens.
Set i det lys er der en bemærkelses
værdig samme ohæng mellem den natio
nale identitets idealbilleder og Steensbys forventninger til landbosamfundet
og dets beboers kropsudformning. Imid
lertid var den ringe sammenhæng mel
lem de nationale idealbilleder og hans
videnskabelige målinger et væsentligt
problem for Steensby. Det fremgår af
den ihærdighel og behændighed, hvor
med målingerne af bondebefolkningen
blev søgt indpasset til at matche Rie
pleys fremstilling af den nordiske type.
Ihærdigheden efter at skabe overens
stemmelse mellem de videnskabelige
baserede målinger og de nationale ide
albilleder er fer stor til, at det kan af
skrives som en tilfældighed. Især er det
værd at hæfte sig ved, hvordan Steensby
trodsede modstridende resultater i be
stræbelserne på at få fremstillet en sym
biose mellem urtypens kropslige ensar
tethed, erhvervet og den stedlige afsondrethed. Med denne symbiose blev den
geografiske afsondring sammen med
erhvervet garant for urtypens autenci
tet, dens kropslige renhed, homogenitet
samt overleve] ses- og udviklingsevne.
På den måde : formåede Steensby at få
konkretiseret c.e nationale idealbilleder
og få dem forenelige med de videnskabe
lige målinger.
Ligesom de svenske etnologer har
kunnet påvise tilstedeværelsen af ideen
om en svensk idealkrop, viser Steens
by og S. Hansens artikler, hvordan en
tilsvarende dansk idealkrop blev søgt
identificeret og udformet indenfor den
danske antropologi. Kroppen blev så at
sige referent til stedligt ophav og iden
titetsmæssigt tilhørsforhold, og med an
tropologiens mellemkomst blev pointen
i den indledenc e vittighedstegning såle-
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des konsolideret som en videnskabelig
dokumenteret sandhed. Fremmedheden
sad på kroppen - det var ikke kun en
vittighed, det var også en videnskabelig
kendsgerning.
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Sandflugtskatastrofen Liseleje-Tisvilde 1550-1736
En hypotese om et årsagskompleks
Bo Jacobsen
Fortid og Nutid, juni 2005, s. 116-127
Sandflugten Liseleje-Tisvilde 1550 til 1736 er en af de største naturkata
strofer i Danmark i historisk tid. Redningsmanden blev tyskeren Johan
Ulrich Røhl, som Frederik IV bragte til Danmark fra Oldenburg. Røhls
sammensatte personlighed og metoder ved sandflugtsbekæmpelsen er
grundigt beskrevet i en bog fra 2003: Steen Bernichow: ”Sandflugten.
Røhls kamp for Tisvilde Hegn”. Bernichows bog var inspiration til forfat
terens betragtninger om årsagerne til sandflugten. Med udgangspunkt i
overvejelser om mængden af sand, der begravede de 32 km2, opstilles en
hypotese om årsagerne til katastrofen.

Bo Jacobsen f. 1927, pensioneret overlæge fra Amtssygehuset i Gentofte.
Har hele sit liv færdedes på og ved stranden mellem Hundested og Lise
leje, fastboende de sidste 12 år. Har været meget engageret i arbejdet med
kystsikring, efter at den naturlige beskyttelse var flernet.

Johan Ulrich Røhl
Sandflugten mellem nuværende Lise
leje og Tisvilde er en af de største na
turkatastrofer i historisk tid i Danmark.
Et årstal for begyndelsen kendes ikke,
men formentlig er det omkring 1550.
Niels Pedersen citerer i 1903 Herreds
bogens omtale af Tibirke Kirke, som i
1612 blev lagt sammen med Vejby Kirke
”formedelst Kallens Ødelæggelse af den
flyende Asserbo-Sand”. Videre at ”Præstegaarden blev følgelig Anneksgaard,
dens ”vestre Vang” havde allerede fra
midt i Femtenhundred-Aarene været
ødelagt af Sand, hvorfor Christian III
d. 9. maj 1555 tillagde Præsten halvan
det Pund Byg af Sognets Konge tiende”.1
Hvor langt mod vest den ødelagte mark
lå, vides ikke, formodentlig hen mod As
serbo. Da kong Frederik II i 1560 over
tog Asserbo He rregaard (den nuværen
de ”Slotsruin”), var sandet allerede be
gyndt at vise sig der. Afslutningen kan
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derimod tidsfæstes præcist: Kundgjort i
en kongelig resolution 23. april 1736.2
Hvordan kunne Christian VI melde
ud, at nu var katastrofen standset og si
tuationen under kontrol? I 2003 udkom
en bog om bekæmpelsen af sandflugten
og om redningsmanden: ”Sandflugten.
Røhls kamp for Tisvilde Hegn” skrevet
af Steen Bernichow. Det er et detaille
ret og veldokumenteret billede af Johan
Ulrich Røhl og hans indsats. Det følgen
de er baseret på oplysningerne i Berni
chows bog.
Fra omkring år 1700 var der i central
administrationen tiltagende bekymring
over situationen ved Arresø og sand
flugtsområdet og en erkendelse af nød
vendigheden af en indsats. Flere kom
missioner blev nedsat, og man satsede
først på at løse problemerne ved Arresø,
dels for at tørlægge store, oversvømme
de landbrugsarealer og druknede lands
byer, dels for at genskabe vandkraften.

Sandflugtskatastrofen Liseleje-Tisvilde 1550-1736

Jacob Owens kort over sandflugtsområdet, 1708. Nordlige del afArresø, Arnakke, Maglehøj og
nordøstlige hjørne af Roskilde Fjord. Bydinge Å - det oprindelige hovedafløb fra søen - ses fra
”N” forløbende mod nordvest i en bue nord for Arnakke til udløb i fjorden ved ”H”. Kortet skulle
danne grundlag for kommissionens beslutning om placering afen kanal. Original i Rigsarkivets
Rentekammersamling.

Det hidtidige afløb fra søen var Bydinge
A, der forløb i en bue nord om Arrenakke
og mundede ud i Roskilde Fjord i dennes
nordøstlige hjørne.3 Der havde været to
vandmøller drevet af denne å, men de
var begge ødelagt af sandet. Resultatet
blev, at der i 1717-19 blev gravet en ka
nal mellem søen og fjorden syd for Ar
renakke. Til det hårde arbejde blev an
vendt soldater fra den danske hær - men
af forskellig nationalitet - samt ”Karle”,
der formentlig var svenske og russiske
krigsfanger.
1722-24 forsøgte administrationen at
finde hjælp til sandflugtsbekæmpelsen
hos hollandske dige- og kliteksperter,
men det mislykkedes, til dels på grund
af ublu økonomiske krav fra hollæn
derne.4 Den danske gesandt i Haag,

justitsraad Griis, anbefalede derefter
en ung dansker, Lars Thott, som boede
hos ham. Thott blev sendt til Danmark
og beså sandflugtsområdet i september
1724, men han blev skrækslagen ved det
overvældende syn af sandmasserne og
fortrak sporenstregs tilbage til Haag.
Men i Oldenburg i Nordtyskland - på
det tidspunkt under dansk administra
tion - fandt kong Frederik IV rednings
manden. H. C. Bering Lüsberg skrev:
”Men der kom dog først Gang i Arbejdet
da Frederik IV i 1724 fik indkaldt den
dygtige Forstmand J. U. Røhl fra Olden
borg”.5 Steen Bernichows billede af Røhl
viser, at ”dygtig Forstmand” er en op
gradering. Det samme må siges at være
tilfældet, når Thorkild Kjærgaard skri
ver: ”Mindre pessimistisk var den næste
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sagkyndige, den oldenborgske embeds
mand Johan Ulrich Røhl”.& Røhl havde
reelt ingen faglige forudsætninger for
sandflugtsbekæmpelse. Han var født ca.
1675, det nøja^ige årstal kendes ikke.
1694-1710 var han kammertjener hos
greven på Oldenburg slot. Derefter var
han forvalter på en social institution for
forældreløse børn og fattige, Blanken
burg Kloster. Efter flere års klager og
trakasserier blev Røhl afskediget 1719.
”En helt eller delvis ruineret mand uden
nogen fremtid i Oldenburg - det var
Røhl, da Freder ik 4. i 1724 drog gennem
grevskabet på v?j til Aachen”.1
Røhl får foretræde for kongen, hos
hvem han under en samtale, der ikke
er refereret, søger om en ansættelse.
Kongen sender ham til Danmark som
”sandets bekæmper i Nordsjælland”, mu
ligvis efter anbefaling fra overlanddrost
Christian T. Sehested i Oldenburg.8
Hvilke var Røhls forudsætninger for at
gennemføre dette? Ifølge Bernichows
beskrivelse var han velbegavet, fanta
sirig, flittig, hurtig og effektiv. Men der
var også mindre gode karakteregenska
ber, som i høj ^ad var med til at teg
ne hans dramatiske karriere. Røhl var
grådig og nærig, dertil hoven, brutal og
hensynsløs. Han kunne være upålidelig
og hævngerrig. Endelig var han meget
stædig - denne sidstnævnte egenskab
var nok af positiv værdi ved løsningen
af den kolossale opgave at standse sand
flugten. Uden eti god portion stædighed
var det ikke lykkedes. Eksempelvis kom
efter DA års primært vellykket arbejde
en orkan, der ødelagde langt det meste
af det udførte.
Røhls effektivitet ses af dette forløb:
Han ankom til Fredensborg midt i ok
tober 1724 og tDg straks til sandflugts
området. Allerede 20. oktober afleverede
han et projekt til kongen, som hurtigt
sendte en større kommission ud på be
sigtigelse. Allerede 6. november forelå
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kommissionens indberetning til Rente
kammeret med en anbefaling af projek
tet.9 Når projektet efter 12 års arbejde
sluttede som en succes, skyldtes det
utvivlsomt, at Røhl havde mange stren
ge på sit register. Han fortsatte den hid
tidige metode med at opsætte risgærder,
men i langt større omfang - 20 km - og
mere rationelt opstillet. Han såede og
plantede hjælme og marehalm, som han
gav fællesnavnet ”Sandhavre”, som han
dækkede med tang. Dernæst såede han
store mængder frø fra nåletræer samt
bøg og eg og plantede mange tusind træ
er af disse arter og birk og pil i jordfyldte
huller i sandet.
Endelig lod han grave 12 km dybe,
brede grøfter, hvis sider blev beklædt
med græstørv hentet fra de tørlagte
enge ved Arresø. Der var to formål med
grøfterne. Dels at opsamle det sand,
som fortsat kom fygende, dels at hin
dre kvægs og hjortevildts adgang til be
plantningerne.
Men Røhls vanskelige sind gav anled
ning til strid og uvenskaber fra starten.
Navnlig var han ubarmhjertig over for
bønderne, både i sin kritik af deres ind
sats ved hoveriarbejdet, men navnlig
ved at lægge beslag på deres marker til
brug for egne husdyr. De myndigheds
personer, han skulle samarbejde med,
fik han hurtigt gjort til sine fjender. Der
var dog en undtagelse: Amtmanden over
Kronborg og Frederiksborg Amter Frie
derich von Gram, som ledte kommis
sionen 1724 og skrev indstillingen til
Rentekammeret. Han hjalp og støttede
Røhl de følgende, vanskelige år, og først
i slutfasen i 1736 havde Røhls urimelige
krav med hensyn til markarealer, dyr og
foder fået bægeret til at flyde over, så
han også pådrog sig Grams vrede.
I september 1735 blev der nedsat
en kommission, som skulle vurdere de
mange klager over Røhl. Beretningen
støttede entydigt klagerne og indstillede
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Kort over den nordvestlige del af Nordsjælland med sandflugtsområdet indtegnet med sort streg
omfattende Liseleje Plantage, Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Tisvilde Hegn, Tibirke Bak
ker, Ramløse Sand og Ry Enge. 45 m høje Arnakke er en tydelig ”stopklods” i syd. Topografisk
Atlas 1:100.000, 1986. Geodætisk Institut.

til Rentekammeret, at Røhl blev afskedi
get, bortvist fra Tisvilde og nægtet pen
sion. I en indstilling til kong Christian
6. 24. marts 1736 fulgte Rentekamme
ret kommissionen. Dog skånede kon
gen Røhl og tildelte ham en pension på
200 rigsdaler årligt, men fulgte i øvrigt
indstillingen.10 I påsken 1738 blev Røhl
tvunget til at forlade Tisvilde og det gode
hus, han havde fået bygget til sig. Efter
nogle rejseår købte han et pænt borger
hus i Stengade 29 i Helsingør; dette hus
eksisterer endnu i dag. Røhl døde i 1754
omkring firs år gammel.11
På det monument, der i 1738 blev
rejst til minde om sandflugten, lød de
sidste linier af det vers, som var digtet
til lejligheden af præsten i Helsinge,

Helge Friis: ”Om nogen spørger og haver
Lyst at vide / paa hvem i dette værk monarchen kunde lide ! da haver Amtmand
Gram ej hvilet med sit Øje I og Røhl som
velfortjent er lønnet for sin Møje”. Hvem,
der var initiativtager, vides ikke — for
mentlig en person i nærheden af kon
gen. Det var i hvert fald ikke den lokale
befolkning, som det er hævdet.12

Sandflugten
Hvordan gik det til, at så voldsom en ka
tastrofe kunne rasere i Nordsjælland i
næsten 200 år? Sandflugt blev i 1900 de
fineret således: ”Flyvesandet dannes af
Strandsand, der af Bølgeslaget føres ind
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på Havstokken, hvorfra det, efter at være
blevet tørt, af Vinden føres ind på Land
som Flyvesand”)3 Denne definition mang
ler en vigtig pointe. Det er havets - i dette
tilfælde Kattega ts - sandbanker, der er le
verandør af de enorme mængder sand, der
af storme og orkaner føres ind på stran
den. Sandflugt kan forekomme på alle lave
kystarealer, hver kystlinien er nogenlunde
vinkelret på dominerende vindretninger
under storme og orkaner. I Danmark er
Nordsjællands kyst og Vestjylland de typi
ske men ikke eneste eksempler.
Sandflugtsmiler er lavest ved luvsiden
og højest i læ, hvor afslutningen som re
gel er en forholdsvis stejl skråning. I det
omhandlede område i Nordsjælland be
tød dette, at sandhøjdens maksimum lå
lige vest for linien Tibirke-Saltboderne
(det nuværende Tisvildeleje), hvor der i
forvejen lå nogle morænebakker: ”Kun
de højere Toppe som Harehøjene, Galge
bjærget, Frøbakke og Raabjærg har hæ
vet sig mørkt oier den hvide Flade”.14
Omfanget af den nordsjællandske kata
strofe kan beskrives således: 10 landsbyer
med tilhørende jorder ødelagt, begravet i
sand eller oversvømmet. Tibirke Kirke tre
kvart begravet med sand op til taget, samt
alle enge omkring Arresø sat under vand
på grund af tilsandede å-afløb (indtil 1719,
da kanalen mellem Arresø og Roskilde
fjord blev åbnet) Det begravede landområ
de havde en omkreds på 35 km, arealet ud
gjorde 32 km2, omfattende følgende områ
der med nutidige navne: Liseleje Plantage,
Melby Overdrev, Asserbo plantage, Tisvil
de Hegn, Tibirke Bakker, Ramløse Sand
og Ry Enge. Mængden af sand kan ikke
tilnærmelsesvis opgøres, bl.a. fordi store
mængder blev kørt bort ved udgravning af
12 km. dybe grøfter og efterfølgende tøm
ning af disse efter genfyldning, frigravning
af kirken, samt en ukendt men meget stor
mængde blæst ud over Arresø. At der var
tale om meget s ;ore mængder flyvesand i
søen fremgår af dette citat: ”Det siges og120

saa udtrykkelig for Tisvildeegnen, at den
store Sandflugt først begyndte igen efter
den store ”Jordransagning” (Matrikule
ringen 1683-84), men at den da fyldte saaledes op i Arresø, at gamle Folk omkring
1740 fortalte, hvorledes de kunde erindre
Steder, hvor der i deres Ungdom var dybt
og klart Vand, men nu fast Land”.15
Et andet forhold taler for, at der var
store mængder flyvesand i Arresø. Det
er vist, at der i sandet på bunden ikke
findes østers- og muslingeskaller. Det
er søgt forklaret ved, at der i en periode
fra 2000 til 1000 år før vor tidsregning
var brakvand i overgangen fra fjord til
sø, og at der ikke var nævnte slags skal
dyr i dette brakvand.16 Men hvor skulle
sandet så komme fra? Den naturlige for
klaring er vel, at det er flyvesand, især
kommet i årene 1680 - 1728.17
Det er også kun få steder, man kender
sandlagets tykkelse, for eksempel ved den
begravede landsby Thorup en km. nord
for ”Slotsruinen”, hvor der var 45-200 cm.
sand over de 12-14 tomter efter gårde.18
Endvidere Tibirke Kirke, hvor sandet
nåede 8-10 meter op på de to sider.19 I
det forud for sandflugten flade landom
råde med strandenge, hævet havbund
med kote (højde over havet) 1-2 meter, er
der nu 10-30 meter høje sandflugtsbak
ker: Brantebjerg, Bangshøj, Hvide Høje.20
Hver km2 med et sandlag på en meter be
tyder en mio. kubikmetersand. Hvis man
regner med et gennemsnit på tre meter
- hvilket formentlig er i underkanten giver det 100 mio. m3sand, hvilket svarer
til ca. 200 mio. tons sand.
Det er påfaldende, at det intet steds i
den omfattende litteratur om emnet er
lykkedes at finde blot én overvejelse ved
rørende mængden af flyvesand. Der er
nok almindelige bemærkninger om ”væl
dige sandbjerge” og Ole Worms beskriver
fra sin rejse til Helene Kilde 1647: ”Thi
disse Sandbjærge, som noksom ses afalle
dennem, som drager derhen, er så stor
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J. Th. Lundbye: Flyvesandsbakkerne ved Tisvilde 14.7.1843. Akvarellen er udført under Lundbyes sommerophold 1843 ved Vejby sammen med P. C. Skovgaard. Den giver et godt indtryk af
de overvældende sandbakker 110 år efter sandflugtens ophør. Den Hirschsprungske Samling,
inventarnr. 1268.

en Del, at de gaar over Skovens Toppe
og (er) vel een Gang saa stor til....Det ser
saa forfærdeligt ud og er saa stejl, at det
synes ligesom det vilde falde over Sko
ven, som er derhos og holdes ikke oppe
uden Guds store Beskærmelse”'.21 Skt.
Karens Skov vest for Tisvilde og Præsteskoven ved Tibirke - begge med store
ege- og bøgetræer - var begravet, så kun
topkviste stak op over sandet, som altså
må have en højde på omkring 15 me
ter.22 Problemet med mængden af sand
bliver væsentligt, når man skal søge at
finde årsagerne til katastrofen.
Der foreligger omfattende, skriftligt
materiale fra sandflugtens sidste pe
riode. Det kan man forvisse sig om i en
registrant over de akter, der findes i of
fentlige arkiver - især Rentekammerets
- fra 1702-1862, i alt 278.23 Hovedparten
af disse er aktstykker vedrører skader på
ejendomme, begravede eller oversvøm
mede marker og dermed ansøgninger om
nedsættelse af landgildet og af hoveriar
bejdet, bevillinger af det ansøgte samt
problemerne ved tilsanding af Arresøens
afløb via Bydinge A - ødelagte vandmøl
ler og oversvømmelse af større landområ
der. Derefter betænkninger om stands
ning af sandflugten.
Siden er der fremkommet en del bøger
og artikler om emnet. Det store flertal

udnævner to hovedårsager: Klimaet og
menneskelige aktiviteter. Sidstnævnte
udnævnes endog til hovedårsag i to nu
tidige skrifter. I 1996 skriver geografen
Thorkild Høy: ” I løbet af 1500-tallet be
gyndte sandflugt at hærge på den gamle
havbund, det nuværende Melby Over
drev og Asserbo Plantage, formodentlig
som følge af, at plantedækket blev brudt
ved overgræsning. Når først vindbrud er
sket, accelererer processen. Sandet blæste
ud over de lavtliggende arealer ved søen
og dannede Tibirke og Ramløse Sand”.2*
1989 skriver et stort ingeniørfirma i en
rapport om Arresø: ”Fortællingen [om
havtyren og havfruen, der pløjede strand
engene op] rummer muligvis noget af
årsagen til sandflugten, idet bønder an
tagelig siden stenalderen har haft kreatu
rer på græs på strandengene. Hvis denne
nedbidning og nedslidning af vegetation
og udpining af jorden har foregået gen
nem århundreder, vil det med tiden have
ledt til brud i vegetationsdækket. Her har
vinden kunnet få fat i det underliggende
sand og, sammen med kreaturerne, yder
ligere eroderet strandengfladerne, med
sandflugt som det endelige resultat”.25
Et par forfattere strejfer dog havets
betydning: ”1 en gammel Landskabsbe
skrivelse siges det, at ”andre slutter for
nuftigere” idet de mener, at Sandflugten
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har sin Oprindelse af Havet, ”men” - si
ger Forfatteren - ”det er overblevne Lev
ninger saavelsom af daglig Erfarenhed,
hvor Sanden endnu paa andre Steder
udbryde, klart at se, at den har sin Op
rindelse af Landet, som paa sine Steder
ved Hav-Siden paa Vest- og Nordvest
kanten har falden højt og bestaaet af
én fin sandagtig Materie. Saasnart nu
Grønsværen af slige sandagtige Bjærge
eller højfalden Jordsmon er blevet enten
af Fæet optraadt eller af Svin oprodet /
som det troligste ! saa at de stærke Vest
og Nordvestvinde har faaet Magt at rive
derudi... er Sandflugten begyndt”.™
Historikeren Henrik Kay skriver i
1994: ”Sandflugtens udgangspunkt i
Tisvildeområdet, ved det tidligere Melby
Overdrev, bestod af den flade, hævede
havbund. Kystklitterne får kontinuerlig
tilførsel af finkornet sand med strømmen
og skoven er efterhånden forsvundet. På
grund af den tiltagende græsning har
lyngen bredt sig og området er generelt
blevet mere sårbar overfor dyr og men
neskers tilstedeværelse. Vinden har fået
større spillerum efter skovens tilbage
tog”.27 Her nævnes altså havet som le
verandør af sandet, omend det ikke er
”strømmen”, me n stormbølger, der brin
ger havsandet op på stranden.
Geologen V. Milthers skriver om fly
vesandet: ”Dette er opstaaet af Strand
sand fra Strækningen mellem Liseleje
og Tisvilde Hegn, der i Litorinatiden laa
som en aaben Havbugt, og hvor der ved
den derpaa følgende Landhævning op
stod lavtliggende, sandede Strandaflej
ringer”.™ Forfat æren beskriver derefter,
hvordan sandet af blæsten er drevet ind
over land i tre striber fra vest mod øst,
hver hesteskoformet med konveksiteten
mod øst. Den sydligste gik nord om Arrenakke mod A'resø. ”Mod Sydøst blev
Sandet fanget af Arresø”.29
En meget speciel forklaring af årsags
sammenhænge er givet af Bering Liis-
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berg: ”Kilden til Sandflugten, eller som det
hedder i de gamle Optegnelser, Fly’sanden, er først begyndt at vælde, om man tør
bruge dette Udtryk, da Bunden af Arresundet, Indløbet fra Kattegat til den Hav
bugt, der nu hedder Arresø, og som skar
sig ind mellem de høje Lerbjærge og Brantebjærg mod Øst og Arrenakke, Bøgebjærg
og Lindbjærg mod Vest, ved Hævning blev
løftet op over Havets Overflade.
Denne Hævning blev sandsynligvis
fremkaldt ved det Tryk, som de svære
Lermasser i Højdedragene paa bægge Si
der af Sundet øvede paa Sandlagene un
der dem. Og den Havbund, der tørlagdes
ved saaledes at blive trykket op, bestod af
det fineste Havsand, der kun skulde gen
nembages og tørres en Tid af Sol og Vind
for at blive til Flyvesand”.30
I 2003 skriver Steen Bernichow:
”Hvad årsagen var til sandflugten, kan
ikke i dag fuldt klarlægges. Der kan være
tale om klimatiske forhold med stærke
storme eller en vis rovdrift fra bøndernes
side i form afen for stærk kreaturafgræs
ning af strandbakkerne og for stærk træ
hugst samme sted”.31

En hypotese
I det følgende skal redegøres for en hypo
tese om et årsagskompleks, hvori indgår:
1. Klimaet; 2.Geografien og geologien;
samt 3. De menneskelige aktiviteter.
1. Klimaet
Det er som nævnt storme og orkaner,
der fører de enorme mængder sand fra
Kattegats depoter ind på stranden. Der
findes ingen meteorologiske data for det
omhandlede tidsrum 1550 til 1736, men
det er kendt, at især sidste halvdel af
1600-tallet var en periode med passage
af talrige dybe lavtryk med orkaner og
isvintre. Om vinteren blev havene islagt.
Den svenske hær drog over havet med
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Stenrev i Roskilde Fjord.
Der fandtes en del sådanne
rev ud fra stranden mellem
Hundested og Liseleje frem
til 1940. Manglende beskyt
telse fra stenrev og -strøninger længere ude har givet
fri adgang for stormbølger
og isskruninger, hvorfor de
nu alle er væk. Før 1940
kunne der fanges hummer
(Homarus vulgaris) mellem
de yderste sten. Foto: Hav
biolog Karsten Dahl.

heste, kanoner og andet tungt tros. Pe
rioden er kaldt ”Den lille istid”.32 Så sent
som juli 1726 rasede som nævnt en vold
som orkan og ødelagde en stor del af det
arbejde, der var udført i forudgående 172
år ved bekæmpelsen af sandflugten.33

2. Geografien og geologien
Der er tale om forhold på havbunden og
om det kystnære landskab. I det sydlige
Kattegat fandtes store forekomster af

sten, både som veldefinerede rev og som
udbredte stenstrøninger. Af særlig be
tydning for denne problemstilling var i
den vestlige del ”Hunderevet”, et % sømil
(1300 meter) langt rev med topkote om
kring en meter. Revet begyndte ved stran
den, som den gang lå 3-400 meter længere
mod nord end i dag, for foden af Spods
bjerg, som var en grøn bakke med en smal
eng ud til stranden. Revet strakte sig i lige
linie mod nordøst. En stor koloni sælhun123
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de holdt til på revet og gav senere navn til
en bydannelse l det nordvestlige hjørne af
Halsnæs. Øst for revet, nord for nuværen
de Nødebohuse og Hald Strand, fandtes
en 3 km2 stor stenstrøning, ”Thorup Flak”
med vanddybdde 0,5 til 1,0 meter. Udover
disse nævnte var der flere andre smårev
og stensamlinger langs kysten. Når stor
me førte havsa id mod kysten, blev det af
den vestligste ende af ”Hunderevet” ført
mod Isefjordens munding og ind til Lynæs
Sand, medens hovedparten blev ledt mod
øst. De øvrige stenforekomster ledte også
sandet mod øst, til det blev skyllet op på
den flade strand foran Arre^ordens tidli
gere munding.
På Miljøstyrelsens aktuelle kort over
råstofforekomster på Kattegats hav
bund findes in^en sten mellem Hesselø
og Sjælland.34 Hvor er alle de sten? De
er i henhold til forsvarslovene 1870-84
flyttet til forte rne omkring København,
især kolossale mængder til Middelgrund
og Flakfort. Yderligere er store mæng
der anvendt ved diverse havneanlæg. Så
sent som i 1964 blev havbunden mellem
Hundested og Liseleje støvsuget for de
sidste sten nec til 6 meters vanddybde
til brug for den nye havn i Hundested.
Det er fortsat sådan, at den kystparallele materialevandring - langt over
vejende sand - går fra vest mod øst. Gil
leleje passeres årligt af ca. 20.000 m3.35
Den beskedne r længde i forhold til sand
flugtsperioden skyldes, dels at Kattegats
vanddybde nu e r over de 8 meter, som er
grænsen for bølgernes påvirkning af hav
bunden, dels at det finkornede, flytbare
sand (0,1-1,0 mm. korn) er jernet. Flyve
sand består af corn af størrelse 0,05-1,0
mm. med det store flertal 0,15-0,3 mm.36
Det kystnære landskab kan inddeles
i tre afsnit: Vest for Liseleje, mellem Li
seleje og Tisvilcleleje samt øst for Tisvildeleje. Det førstnævnte og sidstnævnte
område var præget af 30 til 50 meter
høje morænebakker, i vest Spodsbjerg,
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Baunehøj og Hyllingebjerg, i øst Brantebjerg, Vejby Strand og Salgårdshøj.
De 8-9 km. i det mellemliggende områ
de var fladt land, hævet havbund. ”Arrefj orden” havde en bred munding mod
Kattegat, men landet hævede sig befriet
for isens tryk, og ca 2.000 år før vor tids
regning blev den til Arresø med 5 km.
fladt land ud til stranden.37 Efterfølgen
de groede området til med skov, hvoraf
en del dog blev ryddet til agerjord , især i
den vestlige del, medens skoven bevare
des i den østlige op mod bakkerne.
Når vinden piskede det tørre strand
sand ind over land, blev det af bakkerne
som i en tragt ført ind over det flade land,
og sandflugtsområdet blev skabt. Som an
dre steder med sandflugt, var luv-siden
jævnt skrånende opad, mens læ-siden var
en forholdsvis stejl skråning. Derfor var
sandlaget ikke så dybt over Torup, som
lå i områdets vestlige del, medens det var
meget dybt i den østlige side.

3. De menneskelige aktiviteter
Disse er i hidtidig litteratur tillagt me
get stor betydning. Der er lagt vægt på
to faktorer: For det første, at bønderne
lod kvæget afgræsse strandengene alt
for hårdt, således at der ikke var græs
til at holde på sandet og således, at kvæ
get trådte den lette muld løs, hvorved
vinden kunne få fat og hvirvle sandet
op. Det er da muligt, at dette har fundet
sted i beskedent omfang, men dette sand
kan højst udgøre en yderst minimal del
af de enorme mængder, der er tale om.
Endelig må det konstateres, at hvor dis
se enge lå ved Liseleje Plantage og Mel
by Overdrev, er koten højere efter sand
flugten end før, således at der er tilført
mere, end der eventuelt er fjernet.
For det andet er der lagt vægt på, at
bønderne fældede for mange træer i sko
vene. Der er ikke tvivl om, at der blev
tyndet meget ud i skovene vest for Frøbakke-Frederikshøj. Der blev brugt me-
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Der blev sat et stateligt
minde over sandflug
ten og bekæmpelsen i
1738: En 6 meter høj
sandstensstøtte place
ret på en høj på græn
sen mellem Tisvilde
og Tibirke. En trappe
fører op fra ”Alleen”,
en sidevej til Tibirkevej. Stenen var tegnet
af Christiansborgs
arkitekt E.D. Haus
ser og udført af bil
ledhugger J.D. Gercken. Den er tresidet,
på hver side ses et vers
på henholdsvis dansk,
tysk og latin. Det dan
ske vers sluttede som
omtalt med en berøm
melse af Røhl indsats.
Foto: Steen Bernichow.

get træ til opførsel af læhegn (gærdsel),
og meget træ blev brugt til opvarmning
i de særdeles strenge vintre. Videre til
bygning af huse til erstatning for de af
sandet begravede. Endelig er der også
fældet store træer til skibsbygning - i
sandflugtens sidste og værste år 17001720 hærgede Den Store Nordiske Krig.
Den svenske hær er også beskyldt for at
have skovet en del.38
Det er utvivlsomt rigtigt, at udtyn
ding af beplantning, især egentlig skov,
kan øge udbredningen af flyvesandet,

ligesom omvendt god beplantning kan
bremse sandet. Det var jo en af meto
derne til at standse katastrofen. Men
træfældningen har ikke øget mængden
af sand, kun det begravede areal.
Samlet om de menneskelige aktivite
ter kan man konkludere, at landbruget
har haft ingen eller yderst minimal ef
fekt på mængden af sand, men at træ
fældningen har øget størrelsen af det
areal, sandet har bredt sig over.
Min hypotese er således, at den domi
nerende årsag ses i kombinationen af et
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stormfuldt klima og geografien + geolo
gien. Dette kan ses flere andre steder,
eksempelvis mange sandmiler i Vestjyl
land mellem morænebakkerne med Rå
bjerg Mile som det mest kendte. På Sjæl
land findes endnu et typisk eksempel,
nemlig lyngbakkerne ”Rusland” mellem
Gilleleje og Dronningmølle. Her er san
det blæst ind i en tragt mellem Nakke
hoved og Villingebæk Hage.39

Katastrofens pris
Hvad havde katastrofen kostet? Det to
tale beløb kan umuligt opgøres - de be
gravede og druknede huse og ødelagte
landbrugsarealer kan ikke værdisættes.
Gravningen af kanalen kostede mindst
8.000 Rigsdaler.40 Ved afslutningen af
sandflugtsbekamipelsen i 1736 opgjor
de Rentekammeret den totale udgift til
47.758 Rdl., hvoraf hestene udgjorde
den største enkeltkonto: 17.000 Rdl.,
medens soldaterne ”kun” var 7.781 Rdl.
Da monumente t var opført 1738 var det
samlede beløb 50.000 Rdl. svarende til
en halv tønde guld.41 Thorkild Kjærgaard citerer Erik Viborg for i 1795 at
angive udgiften til 100.000 Rdl.42 Men
Viborg skriver: ”Udgiften i Nordsjæl
land var næsten en tønde guld, og det
var spild af penge”.43 Pengespild? Ser
man på Asserbo, Tisvilde Hegn, Tibirke
Kirke og det store sommerhusområde på
Ramløse Sand kan man ikke være enig
med jyden Viborg. Det kan være svært
at forholde sig til Rigsdaler og tønder
guld, men den samtidige opførelse af
Eremitageslottet kostede 18.000 Rdl.44
Den store tabec blev Arresø - og det er
den fortsat.
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Ulrik Langen og Jakob Sørensen (red.):
Rygternes magi. Høst & Søn 2004, 205
s., 249 kr.
Bogens otte artik er omhandler eksempler på
rygter i Danmarkshistorien fra 1700-tallet og
frem. Det er prisværdigt, at redaktører og bi
dragydere hermed introducerer et emne, som få
forbinder med his torisk forskning. Til dagligt
møder vi rygter, spreder dem sikkert selv, men
hvilken rolle spiller de i historien?
Lars Vangen Christensen beretter i Den
falske Caroline Mathilde om Bodil Sørensdat
ter, der i sommeren 1784 dukkede op i den
fynske landsby B dlinge og udgav sig for den
afsatte dronning Caroline Mathilde, der var
død i Celle i 1775. Det er en pudsig historie,
og der er interessante betragtninger over den
samfundsmæssige sammenhæng, men temaet i
artiklen er en kliche i europæisk historie: Be
drageren, som udgiver sig for den afdøde konge/
dronning/prins/bondefører. En sammenlignende
analyse på europadsk plan havde måske været
mere givende i stedet for blot at presse episoden
ind under fænome net rygter.
Sofie Baks bid’ag Et antisemitisk sladder
blad. Ugebladet Kamptegnet 1939-43 har hel
ler ikke meget at gøre med rygter. Kamptegnet
blev udgivet af et mindre antisemitisk parti
ved navn National Socialistisk Arbejderparti
(NSAP), hvis leder var blevet ekskluderet af
det største nazistiske parti DNSAP i 1935. Op
laget synes at have svinget mellem 1.800 og
14.000. Der er meget få noter til artiklen, og det
gør det svært at vurdere holdbarheden af Sofie
Baks vurderinger. Hun postulerer, at rygterne
om dets overskrifter spredtes hurtigt, og at det
blev læst af flere end oplaget tyder på. Meget
af stoffet i bladet var af den type, man finder i
sladderblade, men med stærkt antisemitisk og
pornografisk tilsnit.
På grundlag af henvendelser fra læsere/
informanter leverede Kamptegnet rygter og
sladder især om navngivne personer og deres
jødiske forbindelse eller afstamning. Det havde
været særdeles interessant med en analyse af
disse breve, og ud fra de meget sparsomme no
ter fornemmer jeg, at der er bevaret et brevarkiv
fra Kamptegnet. Imidlertid er der ikke gjort for
søg på en analyse af brevene og deres indhold,
heller ikke forholdet mellem underskrevne og

128

anonyme breve. Fabrikerede redaktionen selv
læserhenvendelser? I stedet bruges der meget
plads på et referat af en for fænomenet rygter
irrelevant injuriesag mod Kamptegnet i 1943.
Bortset fra de metodiske mangler i analysen af
brevmaterialet, så er miseren, at artiklen ikke
er skrevet specielt til en bog om rygter, men be
står i en forkortet udgave af behandlingen af
Kamptegnet i Sofie Baks ph.d.-afhandling fra
2003 Studier i dansk antisemitisme 1930-45
(siderne 59-89 og 335-55). Men i en historisk
undersøgelse indgår spørgsmål og svar i en be
stemt analytisk ramme, og man kan ikke som
her blot ændre rammen uden at ændre resten.
Emnet i Ulrik Langens Rygtets Kaabe - sa
gen om justitsråd Westermanns døde pige er
rygterne i sommeren 1792 om justitsråd Westermanns mishandling til døde af sin tjene
stepige Anne Marie. Som reaktion dementerede
han rygtet i en annonce i Addresseavisen, hvor
han afviste nogensinde at have slået Anne Ma
rie, men derimod altid behandlet hende med
»meere end husfaderlig Ømhed«. Det stoppede
ikke rygterne, og først efter hele 12 pjecer for og
imod Westermann og en retsundersøgelse, der
frikendte ham, døde sagen hen. Det var ikke
unormalt, at en borger satte en annonce i avi
sen for at benægte rygter om ham, men Ulrik
Langens konklusion er, at Westermann ved at
reagere, pustede til rygtestrømmen og flyttede
den fra det mundtlige til det skriftlige plan.
Rygterne blev næret af tidens sociale spæn
dinger, og spørgsmålet om ære stod centralt.
Westermann anså sin ære for krænket, men
mange pamfletskrivere svarede, at også fattige
havde ære. Det er et interessant bidrag, som vi
ser, hvorledes et rygte kunne involvere retssy
stemet og de højeste administrative instanser.
I Rygterne i København før og efter slaget på
Reden 1801 fremlægger Søren Mentz en tese om
rygters betydning for udfaldet af en vigtig histo
risk begivenhed, hvilket er velgørende, men til
gengæld er jeg ret sikker på, at den er forkert.
Tesen er, at den offentlige mening i København
omkring slaget på Reden 2. april 1801 blev op
flammet af fejlagtige rygter om manglende
svensk støtte, og at den offentlige mening fik
udenrigspolitiske konsekvenser ved at forbitre
relationerne mellem de to stater i de kommende
år. Den danske regering kendte til de konkrete
og seriøst mente svenske forsøg på at komme
Danmark til hjælp, men ved ikke at bekæmpe de
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falske rygter var den med til at vende folkeopi
nionen mod svenskerne. Søren Mentz kalder det
”fatalt for det dansk-svenske samarbejde” (s. 67).
Selv kronprinsen blev påvirket af rygterne om
svensk svigt, og de var med til at få ham til at
indgå en våbenstilstand med englænderne den
8. april. Til gengæld var beretninger fra Køben
havn om de anti-svenske stemninger i den dan
ske hovedstad sammen med våbenstilstanden
med til at lægge det dansk-svenske samarbejde
”i ruiner, og den svenske konge genoptog planerne
om at erobre Norge’Xs. 73).
Efter min mening drager Søren Mentz for
vidtgående og anakronistiske konklusioner på
grundlag af et beskedent kildemateriale, og
der er vægtige argumenter mod hans tese. Lod
den danske kronprins og den svenske konge sig
styre eller i væsentligt omfang influere af folke
opinionen? Bortset fra en indberetning fra den
svenske gesandt har Søren Mentz kun et enkelt
kildeudsagn, der taler om, at kronprins Frede
rik lod sig påvirke af den anti-svenske stem
ning i København. Den afskedigede søofficer
Peter Schiønning beskrev i sin dagbog en scene,
som skulle have fundet sted den 5. april. Kron
prinsen modtog et brev fra den svenske konge,
og som Søren Mentz citerer fra Schiønnings
dagbog: ”som han straks med hast og Vrede stak
i Lommen og kort affærdigede den svendske Ad
miral (...) Russerne Kunne ikke komme endnu,
de Svendske heller ikke, som uden tvivl har væ
ret det, den Svendske Konges Brev har handlet
om” (s. 71f). Men det er en metodisk fejl at anse
dette for en pålidelig kilde til kronprins Frede
riks stemning og holdning, for det er jo et af de
anti-svenske rygter, der har cirkuleret i Køben
havn. Er der det mindste tegn på, at de antisvenske stemninger i København har påvirket
kronprinsens vurdering af de svenske mulighe
der for at hjælpe Danmark? Han var militært
uddannet og havde kompetente rådgivere. Hvis
de svenske admiraler før slaget ikke mente at
kunne løbe ud fra Karlskrona med de gældende
vindforhold, og hvis de senere frarådede angreb
på en meget overlegen engelsk flåde, ville kron
prinsen og hans rådgivere så ikke have draget
samme konklusion?
Satte kendskabet til de anti-svenske rygter
i København ”sindene i kog” i Sverige, således
som Søren Mentz udtrykker det? Ville den sven
ske konge virkelig ikke have pønset på at ero
bre Norge, hvis der ikke havde været en antisvensk stemning i København? Søren Mentz
er ikke selv blevet overbevist af sine egne be
tragtninger, for han skriver i konklusionen, at
selv et dansk-svensk samarbejde ikke kunne
have forhindret afståelsen af Norge, men at ”et
skandinavisk samarbejde havde måske ændret
Danmarks position i årene frem til 1807 og det

engelske bombardement af København” (s. 75).
Mit svar er, at det vel egentlig gik OK for Danmark-Norge frem til 1807, og hvis afståelsen af
Norge (til Sverige, hvem ellers?) ikke var ble
vet afværget alligevel, hvilken forskel havde et
dansk-svensk samarbejde så gjort?
Det er positivt, at Søren Mentz inddrager
både folkestemning og regenternes æresbe
greber som faktorer (og vel indirekte opponerer
mod Ole Feldbæks meget rationelle tolkning af
1700-tallets danske udenrigs- og sikkerheds
politik), men hans tese om rygternes og folkeopinionens betydning omkring Slaget på Reden
er ikke sandsynliggjort, endsige bevist. Grund
læggende peger alt på, at både den danske og
svenske regent opererede ud fra klare og real
politiske vurderinger og motiver, og at de sna
rere styrede og udnyttede folkestemningen end
lod sig rokke af den.
I Slavekrigen i Jylland 1848 - og andre
rygter fra 1848 beskriver og analyserer Tor
sten Friis de besynderlige dage i slutningen af
marts 1848, hvor oprøret i Hertugdømmerne
brød ud, og Rendsborg blev taget af oprørerne.
Rygterne gik om plyndrende tugthusslaver og
friskarer fra hertugdømmerne, som var på vej
op i Jylland, og der udbrød panik mange steder.
Der var meddelelser om brændende byer, her
under Silkeborg, og blodige kampe med slaver
og friskarer. Folk flygtede fra deres hjem efter
at have gravet værdigenstande ned, og borger
væbningen gjorde klar til at tage kampen op
med leer, høtyve og gamle geværer.
Panikken kom så vidt, at da stiftamtmand
Bretton i Viborg fik meddelelse om den tru
ende ankomst af 200 hærgende og plyndrende
tugthusslaver fra Rendsborg, instruerede han
myndighederne om at slå dem ihjel straks man
mødte dem, for situationen kaldte på nødværge.
Så vidt kom det ikke, for hverken tugthusslaver
eller friskarer eksisterede uden for folks fanta
si, og i begyndelsen af april stilnede det hele af.
Det er en interessant pointe, at hvor de første
rygter måske var fra folket, så overtog det offi
cielle apparat hurtigt stafetten og viderebragte
rygterne og panikken.
Slavekrigen kunne friste en mindre moden
forfatter og historiker til at gøre grin med for
tiden og dens tåbeligheder, men det gør Torsten
Friis langtfra. Han understreger, at rygter af
denne type var ganske naturlige i den labile si
tuation, og at befolkningen langt hen ad vejen
reagerede rationelt og modigt. Man samledes,
sikrede sine ejendele, gjorde klar til at møde
fjenden, og der blev sendt ryttere mod syd for at
undersøge nærmere og mod nord for at advare
mod den truende fare. En gammel husmand i
det sydlige Vendsyssel løb midt om natten alene
og bevæbnet med en økse ud for at redde nogle
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kvinder, der havde skreget om hjælp. Nu viste
skrigene sig at komme fra fugle, men det rok
ker ikke ved modet hos en gammel mand, der
løb ud i natten mod hvad han kun kunne tro
var overmagt.
Jeg savner ove wejelser over omfanget af pa
nikken. Ved blot at samle eksempler på panik
og forsvarsforanstaltninger får man et indtryk
af total og universel panik, men hvor blev man
ikke grebet af panik, og hvor forskelligt var
handlingsmønstret? Her ville et kort med ”pa
nikspredningen” have gjort underværker. En
sammenligning med panikken efter Orson Wel
les’ radiodramatisering af H.G. Wells’ The War
of the Worlds i 1938 er relevant. Det skildres
ofte, som om hah delen af USA gik i panik og
forberedte sig på at møde en invasion fra Mars,
men det er faktisk en urban legend. Panikken
var begrænset, 05 langt de fleste lyttere var
ikke i tvivl om, at de hørte et radiodrama.
Med Esben Kjeldbæks De grædende tyskere.
Rygter fortalt i sp irvogne under Besættelsen in
troduceres en fascinerende kilde. Sporvogns
konduktør Vagn Hansen noterede gennem flere
år dag for dag i si:i kørebog de rygter, han hørte
i sin sporvogn. Han skrev dem senere rent på
maskine, og det (jr denne rygtesamling på 57
sider med 844 rygter, der er bevaret på Friheds
museet. Artiklens titel hidrører fra et rygte 27.
maj 1940 om 42 lyske soldater, der skulle stu
ves sammen i en flyvemaskine til Norge. Fire
af dem nægtede cg begyndte at græde. De blev
skudt af en tysk officer og ligene læsset på en
vogn og kørt bort. Slutordene havde gjort en
vikingesaga ære: »Blikkenslageren kunne ikke
arbejde mere den dag«. Kjelbæk opdeler ryg
terne efter emne og følger de fem, som vejer
tungest, nemlig tyskerne, englænderne, rus
serne, tyskerpigerne, nazisterne. De analyseres
tæt knyttet til den samtidige (stor)politiske og
militære situation. Hans konklusion er over
bevisende og perspektivrig: Baseret på de fem
temaer var der en betydelig grad af stabilitet i
danskernes holdninger under Besættelsen.
Månederne op til den såkaldte Påskekrise
i 1948 svirrede med rygter, og de er emnet for
Jakob Sørensens Rygternes forår. Om kommu
nistiske våbensm iglerier, Påskekrisen 1948 og
de russiske faldskærmstropper i Dyrehaven.
Han viser, hvorledes Påskekrisen og den se
nere danske tilslutning til det vestlige forsvars
system var forbe/edt gennem et nervøst forår.
Det karakteristiske ved disse måneder var
nemlig, at befolkningen og den øverste poli
tiske, administrative og militære ledelse var
fælles om nervøsitet for aggression fra Sovjet
og illegale levera ncer af våben til de danske
kommunister. Ry jtestrømmen i pressen kunne
ganske vist i de konkrete tilfælde dementeres af

130

politiundersøgelser, men samtidig modtog rege
ringen tilsyneladende pålidelige informationer/
rygter om sovjetiske planer om et overfald på
Danmark.
Skønt der viste sig ikke at være noget om
hverken våbenleverancer eller kupplaner, så
var rygterne med til psykologisk at forberede
opgivelse af den danske neutralitetspolitik, og
det fra top til bund i det danske samfund. Ryg
terne havde magt. Betragtningen er spændende
og virker veldokumenteret, og Jacob Sørensen
bør roses for at sætte sig i samtidens sted og
vise, hvorledes de politiske begivenheder i Prag
kombineret med de historiske erfaringer fra
den netop overståede besættelse gjorde rygter
ne naturlige og plausible.
Det var først i 1953, at ordet Børnelokker
blev optaget i Ordbog over det danske sprog,
og i Fare, fare alfarvej. Om fortællinger, menin
ger og rygter om børnelokkere i årene 1930-60
fremlægger Ning de Coninck-Smith den tese,
at der mellem 1930 og 1960 opstod et nyt
børnelokkerbegreb, nemlig den pædofile mand,
som også var farlig for drenge. Før 1930 var
der nok misbrug af børn, men børnelokkere
eksisterede ikke i samme grad i bevidstheden
og den offentlige diskurs. Det knytter Ning de
Coninck-Smith sammen med en række sociale
og bevidsthedsmæssige ændringer, der førte til
et nyt syn på barnet og dets seksualitet. Barne
liv og voksenliv blev stadig mere adskilt, både
i rum, krop og tid, der kom nye ideer om den
moderne barndom og det moderne forældre
skab, børns seksualitet, og en række offentlige
oplysnings/skrækkampagner fra 1930’erne var
med til både at oplyse om og skabe ideen om
byen som et farligt rum for børn, antitesen af
det gode børneliv.
Ning de Coninck-Smith har undersøgt an
meldelser om børnelokkere til Københavns
Politi i året 1953 for at se, om kampagnerne
satte sig spor i menigmands holdninger og var
ophav til rygter på gaden. Hun anser svaret for
at være et ja med reservationer. Reservationer,
fordi anmelderne sjældent refererer direkte til
kampagnerne; ja, fordi der synes at have været
en indirekte effekt i form af, at der mellem folk
var diskussioner om, hvornår der var en børne
lokker i nabolaget, nogle gange om konkrete
personer.
Det er interessant og perspektivrigt, men vel
grundlæggende en cirkelslutning. Tesen er, at
kampagnerne var med til at skabe rygter og et
nyt billede af børnelokkeren blandt menigmand
og det bevises ved, at der er rygter og et billede
af børnelokkeren blandt menigmand! Mate
rialet er spinkelt og ikke særlig systematisk
behandlet. Ning de Coninck-Smith opgiver at
analysere relationen mellem antal anmeldelser
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og faktisk begåede overgreb, hvilket er forståe
ligt, men også symptomatisk for en historisk
metode, der har det med at bevæge sig direkte
fra den flotte teori med italesætninger m.m. ned
til de personlige historier og postulere en sam
menhæng uden at gøre det besværlige arbejde i
rummet mellem de to niveauer.
Redaktørernes afsluttende bibliografiske
gennemgang kunne have givet læseren mere
viden om de forskningsmæssige positioner. Det
hjælper ikke meget, at man f.eks. får at vide om
en artikel, at den søger at finde forklaring på,
hvorfor mennesker vælger at tro på usandsyn
lige rygter. Både redaktører og forfattere havde
haft gavn af på den ene side en mere stringent
tilgang til emnet, på den anden at brede deres
læsning videre ud, ikke mindst i retning af den
psykologiske forsknings resultater. Her vil jeg
bl.a. anbefale Thomas Gilovich: How we know
what isn't so: the Fallability of human Reason
in Everyday Life, 1991, og Michael Shermer:
Why People believe Weird Things, 1997.
Redaktørerne skriver i indledningen, at de
ikke vil vove sig ud i en definition af, hvad ryg
ter er for en størrelse. Det er selvfølgelig forståe
ligt ikke at ville binde sig til en for snæver defi
nition, men de har valgt at lade begrebet rygter
være en form for fællesbetegnelse for fænome
ner, som efter min mening bør adskilles. En fore
løbig klassifikation kunne være følgende:
Sladder: Omhandler kendte personer eller
personer i omgangskredsen. Emnefeltet er pri
mært sex i alle afskygninger og kombinationer.
Har begrænset levetid (sladderen, ikke sex).
Rygter: Omhandler begivenheder, grupper
og personer, oftest uden for omgangskredsen.
Har begrænset levetid.
Konspirationsteorier: Omhandler gruppers
ondsindede planer, ofte knyttet til specifikke
historiske begivenheder. Kan have meget lang
levetid.
Vandrehistorier/urban legends: Omhandler
begivenheder i dagligdagen, oftest med eks
treme eller usædvanlige drejninger. Personerne
er anonyme. En variant er internethistorier,
der kan omhandle kendte personer og rigtige
historiske begivenheder. Kan have meget lang
levetid.
Kategorierne overlapper, og man kan fore
stille sig, at rygter gror ud af eller vokser til
konspirationsteorier, men man kan dog klart
skelne mellem dem. De opererer psykologisk
og samfundsmæssigt forskelligt, og de er i mo
tiv og virkning forskellige efter tidsalder og
samfundstype. Redaktører og forfattere burde
i det mindste have overvejet disse forskelle, og
som påpeget handler flere af de otte bidrag kun
i begrænset omfang om rygter.
Dan H. Andersen

Verner Beyer Petersen: De psykiatriske
plejeanstalter på Djursland. Dalstrup,
Råmosegård og familieplejen,. Ovartaci
Fonden 2003, 126 s., 140 kr.
Denne bog handler om et sjældent afdækket
område i dansk psykiatrihistorie: mindre kom
munale plejeanstalter for sindssyge samt fami
lieplejeinstitutionen; i dette tilfælde på Djurs.
Bogen er inddelt i fire dele, der hver især be
skæftiger sig med plejeanstalten for mænd,
Dalstrup, plejeanstalten for kvinder, Råmose
gård, familieplejen og endelig slutter af med et
værdifuldt lille interview med den tidligere for
standerinde for først Råmosegård, siden begge
anstalter, Inger Bloch. Der er i høj grad tale om
lokal- og institutionshistorie, men forfatteren
trækker dog linjer til den mere generelle udvik
ling på sindssygeområdet.
Bogen bygger på kildemateriale fra Psykia
trisk Historisk Museums arkiver og et righol
digt materiale - dog med enkelte lakuner danner grundlag for en detaljeret gennemgang
af anstalternes historie.
De to anstalter, Råmosegård og Dalstrup,
blev oprindeligt bygget som fattiggårde i 188081 af i alt syv jyske landkommuner. Det viste
sig dog hurtigt, at fattiggårdene ikke kom til
at løbe rundt økonomisk, som det havde været
ambitionen. Med lovene om fattigdom og alder
domsunderstøttelse af 1891 svandt gårdenes
allerede spinkle lemme-grundlag og institutio
nernes gæld voksede.
Formanden for Råmosegårds bestyrelse, læ
gen Jens Nissen, fik idéen til at omdanne fattig
gården til plejeanstalt for sindssyge. Siden fore
slog også formanden for Dalstrups bestyrelse
en lignende ordning for Dalstrups vedkommen
de. Idéen fik medvind til dels under indtryk af
den kroniske pladsmangel på sindssygeanstal
ten ved Århus.
Forfatteren beskriver de to anstalters hi
storie, plejen samt hverdagen i anstalterne,
der kun modtog rolige, uhelbredelige patienter.
Udviklede patientens tilstand sig i voldsom ret
ning, måtte han eller hun en tur omkring sinds
sygehospitalet, indtil den urolige fase var over
stået. En interessant patient, kunstmaleren
Ovartaci, der var indlagt i perioden 1932-42,
og som har udsmykket Dalstrup-anstaltens ka
pel, bliver særligt fremhævet. Ovartaci er den
schizofrene maler Louis Marcussens selvvalgte
og selvironiske kunstnernavn, og er en trans
skribering af over-tossi, en jysk dialektform af
»overtosse«.
Fra 1910’erne startede man med familiepleje
af de sindssyge, igen under indtryk af økono
misk trang og pladsmangel på sindssygehospi-
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talet ved Århus. Inspirationen kom som ofte før
fra udlandet, og der var tale om en tendens,
der gik igen over lele landet. Familieplejen på
Djurs afvikledes fra begyndelsen af 1970’erne.
Bogen er som helhed underholdende læs
ning og giver god indsigt i det hidtil forsømte
emne, som her følges til afviklingen af anstal
terne i 1990’erne. Alligevel forekommer dispo
neringen af bogens stof umiddelbart lidt mær
kelig. Afsnittet om mandsanstalten Dalstrup
præsenteres først - for så vidt et brud på det
kronologiske print ip, der ellers er bærende - og
fylder næsten det lobbelte af afsnittet om kvin
deanstalten, selvo n sidstnævnte var den første
fattiggård i landet, der efter lange og svære
forhandlinger blev omdannet til psykiatrisk
plejeanstalt. Det er muligt, at kildesituationen
er skæv, men når disponeringen som her står
ubegrundet, får man som læser mistanke om,
at forfatteren har fundet sit eget køn mest inte
ressant, og det kan dårligt siges at være i over
ensstemmelse med læserens forventninger, når
andre forhold - anstaltens alder og principielle
betydning - taler for det modsatte. Til dels op
vejes skævheden clog af det lille afsluttende in
terview med den t Ldligere forstander.
Bogens største kvaliteter må siges at være
et godt kildekritisk håndværk, samt valget af
emne. Det er kærkomment med et bidrag til
de mindre psykiatriske anstalters historie. Jeg
kunne dog have ønsket lidt mere kreativitet
fra forfatterens side og ville forvente af en hi
storiker, at han i stedet for at give op overfor
mangler i kildematerialet, havde forsøgt at sup
plere sit stof. Hvorfor plejeanstalten i Dalstrup
udelukkende blev indrettet til mænd, stik imod
overlægen ved sindssygeanstalten ved Århus
F.C. Hallagers råd, har forfatteren således ikke
kunnet afgøre på grundlag af museets arkiver.
Dette kunne forir entlig have været afdækket
ved besøg i andre arkiver, da anstalten må
have korresponderet med kommunerne, det lo
kale sindssygehosnital og måske ministerierne.
På samme måde kunne et lidt bredere blik på
institutionernes samtidige kontekst have gjort
bogen mere fængende. Lægernes opfattelse af
anstalternes særlige patientgruppe, de uhel
bredelige, er relev ant for forståelsen af det ple
jeniveau, der blev etableret. Men en udvidelse
af bogens fokus v ille have krævet inddragelse
af yderligere materiale, og det er ikke sikkert,
at dette har været muligt, da der er tale om en
bunden opgave, stillet af Psykiatrisk Historisk
Museum.
Pernille Sonne
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Povl Schmidt (red): En landsbydrengs og
-degns dagbog 1824-38. Severin Veiersøes dagbog udgivet med efterskrift af Povl
Schmidt. Syddansk Universitetsforlag
2003, 134 s., 198 kr.
Dagbøger, selvbiografier o.lign. er et værdifuldt
og unikt materiale til at få indblik i og forstå
tidligere tiders tankeverden og idéunivers.
Disse udtryksformer har dog i høj grad været
forbeholdt en begrænset elite, som gennem det
litterære værk ville præge og skabe et bestemt
billede af sig selv for eftertiden. Desværre er det
sjældent, at den almindelige, jævne befolkning
har udtrykt sig i den slags håndfast litteratur. I
stedet må vi finde dem i brudstykker og små ud
snit i andre former for kildemateriale, men den
ne form for personsøgning giver ikke adgang til
deres tanker og ideer, til hvordan de opfattede
sig selv og den omkringliggende verden.
En sjælden gang sker det, at jævne, almin
delige mennesker er trådt ud af anonymiteten
og har efterladt unikke vidnesbyrd om sig selv,
det sted og den tid, de levede i. En sådan person
var bondedrengen og snedkersønnen Severin
Veiersøe, der allerede som ni-årig begyndte at
føre dagbog over de episoder, han selv anså for
vigtige og afgørende i sit liv. Han skriver ikke
sin dagbog med det formål at efterlade et va
rigt minde om sig selv, eller for at påvirke ef
tertidens opfattelse af ham. Den første tid holdt
han faktisk dagbogen skjult for alle, så hans far
ikke skulle opdage den og se, at han spildte det
dyre papir.
Severin Veiersøes dagbog, der strækker sig
fra hans niende til hans 23. år, er en unik be
skrivelse af, hvad han oplevede og så omkring
sig. Selv om det er en dagbog skrevet af ham
selv og for ham selv, beskrev han de omskiften
de landskaber og mennesker omkring sig, når
han flyttede fra tjenestested til tjenestested.
Det er som om, at det først var i skriveproces
sen, det at skrive tingene ned, han ”tilegner (...)
sig landskabet og gør det beboeligt”, som Povl
Schmidt udtrykker det i efterskriftet.
I sit udgangspunkt var dagbogen kun be
stemt for særlige, for ham afgørende, begiven
heder. Det betyder, at mange ting i hans liv er
udeladt, men giver samtidig et billede af en ung
ambitiøs dreng med en far, som tidligt har ind
set, at drengen ikke egnede sig til det hårde
landbrugs- eller snedkerarbejde, men til gen
gæld var meget dygtig i skolen. Severin giver
selv udtryk for, at han ikke brød sig om at læse
hjemme, hvor hans far var strengere og pres
sede ham mere end skolelæreren.
Det lykkedes Severin at blive ansat som hus
lærer på forskellige gårde og siden at blive op-
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taget på lærerseminariet og få eksamen. Men
det, der især gør dagbogen interessant, er hans
beskrivelser af livet omkring ham. Af boligfor
holdene, af livet på gårdene, det frie liv mellem
karlene og pigerne, som på én gang frastødte og
tiltrak ham. I det hele taget var han meget op
taget af pigerne omkring sig, som han gang på
gang sværmede for, men aldrig for alvor turde
nærme sig. Da han på et tidspunkt læste Bli
chers Brudstykker afen Landsbydegns Dagbog,
som han fejlagtigt antog for en ægte dagbog,
svor han, at han ikke ville ende som dagbogens
Morten Vinge, der stræbte efter Sophie, men al
drig turde tage det afgørende skridt for at vinde
hende. Alligevel endte Severin i samme situa
tion, da han som uddannet lærer forelskede sig,
og pigen i sidste ende blev gift med en anden.
Severin Veiersøes dagbog er gribende læs
ning, som både kan læses for at få indblik i livet
på landet i første halvdel af 1800-tallets Jyl
land, men som også giver et indblik i Severins
ambitiøse stræben mod bedre vilkår end dem,
hans opvækst i beskedne omgivelser lagde op
til. Med Povl Schmidts efterord, der i høj grad
fokuserer på den kuriøse sammenhæng mellem
den ægte landsbydrengs og -degns dagbog og
Blichers digtede version, udgør bogen en abso
lut læseværdig historie, som både kan læses for
instruktiv oplysning og som ren fornøjelse.
Birgitte Vedel-Larsen

Palle O. Christiansen: Landsbyliv - af
handlinger om livsstil og sociale rela
tioner i landbosamfundet fra 1700-tallet
til i dag. Landbohistorisk selskab 2004,
225 s., 198 kr.
Antologiens form er et tveægget sværd. På
den ene side giver den mulighed for at stifte
bekendtskab med en række forskellige under
søgelser, og kan derfor være fremragende til at
vise flere facetter af en samlet tematik. På den
anden side kan den være en lidt forvirrende
størrelse, der stritter i mange forskellige ret
ninger og hvor emnerne bliver stedmoderligt
behandlet. Det er afgjort den førstnævnte æg
som Palle Ove Christiansen balancerer så for
nemt på i sin ”nye” bog Landsbyliv - afhandlin
ger om livsstil og sociale relationer i landbosam
fundet fra 1700-tallet til i dag.
Egentlig er der ikke noget decideret nyt over
indholdet, alle fem artikler har været udgivet
før i forskellige tidsskrifter, tre af dem dog ikke
på dansk før nu. Det nye ligger i sammensæt
ningen af netop disse fem arbejder ud af en ikke
ubetydelig produktion fra slutningen af halv

fjerdserne til i dag. Artiklerne er koncentreret
om to tidsperioder: 1700-tallet og slutningen
af 1800-tallet/begyndelsen af 1900-tallet, med
en enkelt afstikker til 1970’erne. Nyt er det, at
hver artikel indledes med en kort kommentar,
der giver læseren en god start og forbedrer for
udsætningerne for at forstå pointerne. Det er
god formidlingsskik, og de forskellige artikler
sættes endvidere i relation til hinanden, såle
des at man som læser får overblik og forståelse
for, hvordan antologien tematisk hænger sam
men.
De fleste af bogens fem artikler tager ud
gangspunkt i studier som Christiansen har
foretaget af området ved Giesegaard gods på
Midtsjælland og Toksværd sogn på Sydsjæl
land. Den første artikel Livsstile i 1700-tallets
landsby, som ligeledes var en del af forundersø
gelserne til Christiansens disputats A Manorial
World fra 1996 er en rekonstruktion af livsstile
under det Giesegaardske gods og i landsbyen
Gørslev. Der identificeres to forskellige livsstile
blandt bønderne: de stræbsomme og de fatali
stiske. Førstnævnte er fremadtænkende, stræb
somme og sparsommelige, med troen på at det
med personligt initiativ er muligt at påvirke
egen skæbne. Sidstnævnte mener tværtimod,
at det er ørkesløst at påvirke skæbnen gennem
arbejdsindsats og planlægning, og satser derfor
på at få det bedste ud af hver enkelt dag. Ikke
overraskende var der umiddelbart ikke megen
forståelse mellem disse så forskellige livsstile,
og landsbyen var i det perspektiv en splittet
størrelse.
Her kunne analysen meget vel være endt,
hvis Christiansen havde stillet sig tilfreds med
mindre, men det gør han heldigvis ikke. I stedet
viser han hvordan disse to livsstile var hinan
dens forudsætninger i godssystemet, og hvor
dan de også til tider kunne stå samlet når det
gjaldt om at bekæmpe en fælles modstander,
som fx godset. Denne vilje og formåen til at tage
analysen ét skridt videre, og ikke nøjes med mo
nokausale forklaringer kendetegner hele bogen,
og giver dette særlige kulturhistoriske sus i ma
ven, når man som læser føler sig oplyst på et hø
jere niveau. Ligesom en god vits, hvor pointen
får et ekstra twist og latteren når nye højder
- uden sammenligning i øvrigt.
Artiklen er også et velplaceret indspark i de
batten om, hvor vidt 1700-tallets almue befandt
sig på stadiet lige over de umælende bæster (for
at udtrykke det i en samtidig oplysningsjargon),
eller om de var selvbevidste og initiativrige - et
billede som den senere politiske bondebevægel
se har yndet at male. Christiansen lander ele
gant imellem de to karikerede konstruktioner
og påviser, at datidens landbosamfund var et
uhomogent samfund med både fatalistiske og
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stræbsomme livss tile. Ud over de åbenlyse fag
lige indsigter i artiklen, finder jeg det særligt
inspirerende at blive introduceret til den fatali
stiske livsstil. En 1 ivsstil som (måske) er uddød
i dag, og i det mine ste lever en skyggetilværelse
langt fra nutidens ideal om det gode liv gennem
selvrealisering og selvrefleksion.
Ideen om det frie individs ubegrænsede mu
lighed for at vælge sit eget liv har nærmest fået
hegemonisk status, og har godt af lidt ”frisk” in
spiration fra 1700 tallets ”sorgløse” bønder, der
på nærmest buddhistisk vis lod sig flyde med
strømmen. Undersøgelsen kan også bruges som
en påmindelse om, hvordan vi i dag ofte lever
side om side med mennesker med livsstile som
vi er fuldstændigt iremmede overfor, og egentlig
heller ikke ønsker kontakt med. Måske skulle
vi prøve at forstå hinanden, ligesom vi prøver
at forstå 1700-tallets bønder.
Christiansen koncentrerer sig ikke udeluk
kende om landsbysamfundet i snæver geogra
fisk forstand, men også om det næres sammen
hæng med det fjerne. Makroniveau møder mi
kroniveau i artiklen Verden i stuen i en analyse
af, hvorfra bøndernes indbo stammer. Et hint
til den mikrohistoriske metode ligger allerede i
åbningslinieme: ”Han hed Hans Andersen, men
kunne have heddet så meget andet. Sammen
med sin kone Joha tne havde han boet i Gørslev,
og dog kunne han godt have levet i adskillige
andre landsbyer på Midtsjælland”. Christian
sen tager udgangspunkt i Hans Andersens skif
te, og ved inddragelsen af en lang række andet
kildemateriale formår han ikke blot at tegne et
billede af den enkelte bonde, og dennes ”kon
takt” med resten af verden gennem indboet,
men af varestrømme mellem land, by, regioner
og lande. Christiansen følger varernes gang i
bagvendt retning fra bondens hushold til deres
fjerne oprindelse ved hjælp af kilder som mar
kedslister, toldbøger og skifteprotokoller. Meto
den minder nærmest om at hoppe over floden
fra sten til sten i mangel af en bro og rent fak
tisk komme tørsko et over på den anden side.
Christiansens sigte er at fortælle en hel og
mere uddybende historie om det man tidligere
har opfattet som ”den selvforsynende bonde”.
Han viser, at de enkelte bondehushold var knyt
tet sammen med købstæder, hovedstaden og ud
landet i et komplic eret net af vareudvekslinger,
der kan sætte nuti lens globalisering i perspek
tiv. Ingen tvivl om den globale vareudvekslings
enorme opsving i enden halvdel af 1900-tallet,
men det betyder ikke, at man før det kun spiste
hvad der voksede i baghaven og gik i den swea
ter, mormor havde strikket.
Artiklen ledsages af en række figurer, der
pædagogisk illustrerer varernes gang fra de for
skellige destinationer, det giver et godt overblik
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og fornemmelse for afstandene. Dette fik ligele
des undertegnede til at spekulere over, hvordan
bønderne selv forstod deres rolle i varestrøm
men. Hvordan oplevede de fx at eje et ”findlapisk saltkar” eller spise tørfisk fra Bergen? Det
kunne have været interessant med nogle be
tragtninger over, hvad vareudvekslingen betød
for den enkelte bondes verdensbillede. Var det
underordnet for den enkelte bonde om trannen
i hans lampe stammede fra Grønland? Havde
han en fornemmelse for de afstande varerne
havde tilbagelagt? Hvilken kulturel påvirkning
lå der i forbruget af produkter fra udlandet?
Bogens artikler er tætte mikrohistoriske
studier af lokaliteter som levede helheder, dvs.
at de tager udgangspunkt i de aktuelle menne
skers hele komplekst sammensatte liv, og ikke
blot i enkelte økonomiske eller politiske facet
ter. Dette er selvfølgelig en metode, som er me
get afhængig af, hvilke og hvor mange kilder
der er til rådighed, og måske mest interessant i
denne sammenhæng, hvordan man bruger kil
derne. Dette skinner særligt igennem i bogens
tredje artikel om bøndernes borgerliggørelse.
Her bearbejder Christiansen en dagbog og en
regnskabsbog for at rekonstruere to bønders
kulturelle konsumtion fra midten af 1800-tallet
til starten af 1900-tallet. Christiansen forsøger
at forklare den ændring i bøndernes forbrugs
mønster, der ofte betegnes som en borgerliggø
relse. Han argumenterer for, at dette perspektiv
må modificeres. Selvom bønderne gjorde brug af
elementer fra den urbane kultur, så skete der
ikke en tilsvarende holdningsændring hos dem.
Den ændrede konsumtion udtrykte en manife
stering af gruppeidentifikation, og ikke en til
pasning til andre samfundsgrupper.
Det ti siders skema over den sociale og be
vidsthedsmæssige konsumtion som medfølger,
virker måske lidt voldsomt og vanskeligt at få
overblik over. Det er egentlig heller ikke nød
vendigt for at kunne følge uddybelserne, kom
mentarerne og konklusionerne. Vi får et indblik
i, hvordan (de mere velstående) bønder mani
festerer sig selv som gruppe via specielle for
brugsmønstre af materiel og immateriel art, og
hvordan de går fra selv at deltage fysisk i går
dens drift til med tiden at indtage rollen som
patriark, en udvikling der også afspejler sig i
bondens fysiske statur, der med tiden bliver
mere kraftig. Den trinde bonde - ”Karl Stegger
style” - er en realitet - Ludvig Holbergs Jeppe
har fået sul på kroppen, korngult hår og smør
klat i øjenkrogen.
Man kan i den sammenhæng ikke lade være
med at tænke på den agrare æstetik, som præ
gede mange politiske partiers plakatkunst fra
1920’erne og 1930’erne, hvor bønder fremstil
ledes som kernesunde, muskuløse skikkelser
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der via deres fysiske arbejde og kontakt med
naturen kommunikerede de moderne idealer.
Disse billeder af den stolte bondestand havde
ikke meget med virkeligheden at gøre, tværti
mod var udviklingen for længst gået i en anden
retning. Christiansens fremstilling er fri for fik
tionens stereotype former, og indeholder tværti
mod velafbalancerede overvejelser over gene
relle udviklinger, specifikke forskelligheder, so
cialt vertikale og horisontale relationer.
I det fjerde bidrag handler det også delvist
om selviscenesættelse og social distancering.
Der tages udgangspunkt i den unge grundtvi
gianske landmand Niels Pedersens erindringer,
og der fokuseres på hans opfattelse af den midt
sjællandske egn omkring Giesegaard, som han
flyttede til i 1882. Området var ifølge ham ån
deligt dødt i sin konservatisme og håbløse man
gel på dyrkelsen af de grundtvigianske dyder,
han selv skattede så højt. Gennem analysen af
Pedersens begreber og symbolbrug præsenteres
modsætningsforholdene i hans kulturelle ver
den: det, der anses som det gode liv og det frem
mede, som ikke passer ind i denne forestilling.
Den verdensforståelse, der på denne baggrund
fremstår klart og tydelig, var for Niels Peder
sens samtidige mindre åbenlys, i særdeleshed
for de mennesker som stod udenfor den grundt
vigianske kultur med dens tegn og symboler.
Nok har der været en klar fornemmelse af
forskellighed de to grupper imellem, men næp
pe en så afklaret og bevidst refleksiv opfattelse,
man som læser her får. Det er altså meget vig
tigt at være opmærksom på, at samtiden ikke
betragtede hinandens forskelligheder på den
samme eksplicitte måde, som vi i dag via histo
riske analyser af begreber, symboler og udsagn
når frem til. Spørgsmålet er, om datidens men
nesker i det hele taget ville kunne genkende sig
selv i vores beskrivelser?
Niels Pedersen opfattede måske kulturen
omkring sig som død, men Christiansen får i
løbet af artiklen pustet liv i både den ”døde”
og den grundtvigianske bondekultur. Nærmest
morsomt bliver det, når læseren opfordres til at
indtage samme stolte positur som den, hvori
Niels Pedersen er afbilledet på s. 160; blot for
at fornemme hvordan det føles. Ud over un
derholdningsværdien i en sådan øvelse ligger
der en væsentlig pointe i opfordringen: at god
kulturhistorie også handler om indlevelse, og
at fysisk efterprøvelse kan være med til at give
en dybere indsigt i og forståelse for fortidens le
veforhold. Man kan vel ligefrem korrigere det
gamle tøjreklameslogan: ”You can see how good
it feels” til ”You must try how good it feels”.
En næsten nutidig etnologisk undersøgelse
udgør bogens sidste artikel. I 1970’erne stod
statsmagten overfor en række planlægnings

problemer i de danske landdistrikter, som bl.a.
skyldtes en ændret befolkningssammensæt
ning grundet nye tilflyttere fra bydistrikterne.
De foregående årtiers flytninger fra land til by
havde tilsyneladende skiftet retning, og man var
interesseret i at få kortlagt hvilken betydning de
nye beboere havde for landsbyernes kultur. Ar
tiklen knytter sig til det forskningsprojekt, som
Landsbykommissionen af 1978 satte i gang. Det
drejer sig om tre sydsjællandske landsbyer i Tok
sværd sogn 10-15 km øst for Næstved.
Vi stifter bekendtskab med den forenings
aktive landsby Toksværd, hvor et nybygget
boligkvarter både har tiltrukket tilflyttere og
fastholdt indbyggere, og hvor den kulturelle
integration og interaktion er relativt høj. I den
mindste landsby Gødstrup ser det på overfladen
anderledes ud. Her er langt mindre formalise
ret fællesliv, men til gengæld udspiller der sig et
aktivt informelt socialt liv byens beboere imel
lem. Tilflyttere findes der, dog i mindre grad end
i Toksværd, og de har også mindre indflydelse
på byens fællesliv, men bliver i stedet assimile
ret med landsbyens allerede eksisterende kul
tur. Den næststørste landsby, Dysted, er med
sit faldende befolkningsgrundlag og tabet af
sine formelle institutioner (købmand, værkste
der, skole osv.) en by under pres for at overleve.
Konflikterne er flere her, bla. pga. en stor til
flytning fra større byer og især København. De
gamle og de nye beboere har vanskeligt ved at
kommunikere, samtidig med at der også internt
blandt de gamle beboere er gnidninger. En af
konklusionerne er, at succesen af et velfunge
rende fællesskab indenfor landsbyerne afhæn
ger af hastigheden af befolkningsudviklingen,
dvs. hvor mange og hvor hurtigt der flytter nye
indbyggere til byerne.
Christiansen bruger sine resultater til at kom
me med en kvalificeret kritik af 1970’emes stats
lige kulturpolitik. Han påpeger, at det er vigtigt
at være opmærksom på den kulturelle forskellig
hed, og ikke på kultur og ikke-kultur. Der er altid
kultur tilstede, uanset om den svarer til den ”of
ficielle kultur”, der ofte er lig med urban kultur.
Det er en lærerig blotlæggelse af det offentliges
ofte store vanskeligheder med at forstå den lokale
kultur og dermed de lokale ønsker.
Problematikken rammer ind i spørgsmålene
om hvad kultur er, hvordan den ændres og hvad
man ønsker at bevare. 1970’ernes debat om for
holdet mellem by og land er på sin vis stadig ak
tuel i dag. Globaliseringens konsekvenser for de
lokale samfund i form af en højere frekvens af
kulturel interaktion mellem nær og fjern kræ
ver lignende overvejelser, især på områder hvor
kulturmøderne skaber problemer.
Selvom der i artiklen tales om at bevare
landsbyen som kulturelt fænomen og om gamle
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indbyggere versus tilflyttere, så giver Christi
ansen dog på intst tidspunkt udtryk for ure
flekteret konservatisme eller perspektivløs kul
turrelativisme, sei vom faren ellers er overhæn
gende, når man bevæger sig i det nabolag. Det
er sikkert muligt, at Christiansens overvejelser
kunne bruges af både den ene og den anden po
litiske lejr, men som han også selv understreger,
er dette en risiko, det er nødvendigt at løbe, hvis
man som forsker vil blande sig i debatten. Det
vises derfor på forbilledlig vis, hvordan forsk
ningen kan være en aktiv deltager i samfunds
debatten og give de politiske og bureaukratiske
beslutningstagere nogle værdifulde redskaber
at arbejde med.
Artiklen kan sa mtidig opfattes som en opfor
dring til den lærde verden, og måske især den
ellers lidet profilerede historikerstand, om at
deltage aktivt i s imfundsdebatten og bidrage
med den særlige kultur og historieforståelse
som deres fagligt; baggrund muliggør. Dette
gælder både i kommunikationen med den brede
offentlighed genne m medierne samt i medierin
gen mellem bureaukratiet og folks livsverde
ner, som det er tilfældet i den omtalte artikel.
DJØF’ere er gode til mange ting, men når det
gælder forståelsen af kulturelle og historiske
sammenhænge he r (kultur)historikere og an
dre humanister en force, der ikke burde være
til at slippe uden cm.
Tidsmæssigt s preder de fem artikler sig
over en lang epoke - fra midten af 1700-tallet til 1970’erne -- og det kan ikke forventes,
ej heller er det antologiens formål, at der gives
en sammenhænge ide redegørelse for de sociale
og kulturelle aspekter af landbolivet i denne
periode. Det taler til gengæld til artiklernes
fordel, at man sidder tilbage med lysten til at
læse mere. Med det kulturhistoriske opsving
i løbet af 1990’erne er det let at glemme, hvor
langt fremme på leatet Christiansen egentlig
er i mange af disse bidrag, især i dansk måle
stok. Man mærker tydeligt inspirationen fra en
lang række store forskere som Pierre Bourdieu
og Clifford Geert:;. Især førstnævntes teorier
skinner igennem, når Christiansen skriver om
interessekampe og sociale symbolske positione
ringer. Christiansen har et godt øje for magtdi
mensionerne i de levede liv, men er pluralistisk
orienteret, og altid opmærksom på ikke at ge
neralisere, men i s ædet se forskelligheden, uho
mogeniteten og de ; dynamiske. Han ser livsver
dener som helheder, dvs. at så mange aspekter
som muligt af folks liv bliver berørt og kompli
menterer hinande i i undersøgelserne. Således
foregår undersøgelserne på undersøgelsesob
jekternes præmisser.
Mange af artiderne binder an til forsk
ningsdiskussioner, hvilket giver artiklerne
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spændende debatterende facetter, der også gør
det muligt lettere at forfølge de enkelte områ
der, hvis man er interesseret. Det kan til tider
være vanskeligt at forstå de mere spidsfindige
gradueringer, når Christiansen kritiserer tidli
gere forskning, måske fordi disse diskussioner
til tider kræver lidt mere forhåndskendskab
til både de nationale og internationale debat
ter, end man bliver præsenteret for i artiklerne.
Dette er dog forståeligt ud fra pladshensyn og
læsbarhed.
Palle O. Christiansen imponerer ikke kun
med sin viden om danske landboforhold i de
sidste 300 år, men demonstrerer også et bredt
kendskab til den internationale litteratur på
området, så man som læser føler sig i trygge
hænder og man erfarer, at landbosamfundet
i Danmark har haft en særlig udvikling set i
europæisk perspektiv. På den måde bidrager
Christiansens bog også til læserens nationale
selvforståelse, uden at bære præg af chauvi
nisme eller nationbuilding. Ligeledes bliver for
tidens landbosamfund karakteriseret uden no
stalgi, men med kærlig forståelse og sympati.
Lars Vangen Christensen

Gurli Thuneby: Løskøbt fra krigsterror?
Salvegardeordningen i Ølstykke herred
under Svenskekrigene 1657-60. Værløse
Museum 2004, 44 s., 50 kr.
For en del år siden iværksatte Dansk lokalhi
storisk Forening et projekt om Svenskekrigene
1657-1660 med henblik på at bringe de mange
lokalhistorikeres indsigt i og viden om lokale
forhold til fuld udfoldelse på et væsentligt emne
fra ældre tider. Nu foreligger denne lille publi
kation om den særlige salvegarde-institution i
et sjællandsk sogn. Det er et yderst rosværdigt
skridt, som dermed er taget, og der skal lyde et
ønske om, at det måtte blev efterfulgt af lignen
de initiativer andre steder.
Salvegardeordningen gik ud på, at offent
lig og/eller privat ejendom blev beskyttet af en
sikkerhedsvagt, der var stillet til rådighed af
besættelsesmagten, beskyttede mod andre re
gimenters overfald og plyndring. Spørgsmålet
er i hvor vid udstrækning, denne ordning fun
gerede og begrænsede skadernes omfang. Sva
ret på spørgsmålet i publikationens titel er et
tøvende ja.
Beskyttelsesvagten behøvede dog ikke altid
at være inkluderet, idet man kunne nøjes med
et beskyttelsesbrev. Det viser sig oven i købet,
at det at have købt et beskyttelsesbrev gav stør
re sikkerhed mod plyndringer end at have en
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person til at beskytte ejendommen. Forfatteren
giver som forklaring herpå, at beskyttelsesbre
vene ikke blev købt hos den lokale besættelses
magt, men ved en højere militær autoritet, der
var i stand til at sætte magt bag det, man love
de lokalbefolkningen.
Forfatteren, Gurli Thuneby, er faghistoriker,
og det smitter af på den omhyggelige måde, hun
opgør skadernes omfang. Når det er blevet an
ført, at salvegarden ikke i alle tilfælde kunne
beskytte ejendommen, er den detaljerede fig.
2: Omfanget af skader pr. by (s. 27) måske lige
i overkanten af, hvad publikationen kan bære.
Især når der som i denne figur arbejdes med ”be
byggelser”, mens der andre steder i skriftet ope
reres med sognet som enhed. Oplysningen om at
Bregnerød og Rompe var totalt skadede, mens
skadesprocenten for Slagslunde og Stenløse lå
under 10 pct., gør kravet til læseren om lokal
kendskab overdrevet stort. Det oplyses ganske
vist, at det var sognene nordvest for Bunds å og
Værebro å, der havde færrest skader, men hver
ken Bregnerød eller Rompe eller for den sags
skyld de to åer findes på kortet s. 30.
Den lokalhistoriske kolorit slår især igen
nem, når en forholdsvis stor del af publika
tionen beskæftiger sig med sognefoged Ditlev
From i Slagslunde, og her træder konflikten
mellem lokal- og rigshistorie tydeligt frem. Var
sognefoged From typisk for lokalsamfundets
ledere, eller var han et undtagelsestilfælde?
Senere tildragelser tyder på, at han var en ekceptionelt stærk personlighed, da det oplyses,
at han var en af de få bønder, der deltog i den
store hyldest ved arvehyldningen af Frederik 3.
i 1660, da enevælden officielt blev indført.
Jens Chr. V. Johansen

Karl-Erik Frandsen: Kampen mod pesten.
Karantænestationen på Saltholm 17091711. Frydenlund 2004, 64 s., 128 kr.
I 1711 blev København ramt af en demogra
fisk katastrofe. Byldepesten, som havde bredt
sig fra Konstantinopel og videre op gennem
Europa, nåede Helsingør. Da pesten drev bort
igen fra hovedstaden et år senere, efterlod den
omkring 23.000 københavnske lig, svarende til
cirka 1/3 af hovedstadens indbyggere. Dette
står at læse i enhver bred Danmarkshistorie.
Til gengæld bliver det ikke omtalt, at man i en
lang periode med succes bekæmpede pesten og
holdt den væk for landets grænser. I den lille
bog ser Karl-Erik Frandsen nærmere på den
karantænestation, som for Københavns ved
kommende blev etableret på den flade ø Salt

holm. Det er imidlertid ikke kun karantænesta
tionen, som bogen omhandler. Frandsen følger
også pestens vej til Danmark og ser nærmere
på pestens væsen.
Allerede i 1709 nåede pesten Nordeuropa,
herunder vigtige handelsbyer for Danmark,
bl.a. Danzig, hvor pesten var nådesløs og dræbte
halvdelen af byens befolkning. I august samme
år blev al handel på Danzig og de øvrige berørte
Østersøstæder forbudt. Medicinske professorer
skulle to timer om dagen læse om bekæmpelse
af pesten. Præsterne bad deres bønner. Postvæ
senet skulle udvise forsigtighed. Sådanne tiltag
vidnede om, at man havde lært epidemierne at
kende og havde et grundlæggende kendskab
til at begrænse dem. En sundhedskommission
blev nedsat, som skulle våge over søsiden og
holde opsyn med karantænestationen på Salt
holm, hvor tilrejsende skulle opholde sig mel
lem 40 og 70 dage.
Frandsen påpeger, at Frederik 4. var blevet
inspireret til karantænestationen på Saltholm
under sin store Italiensrejse 1708-09, hvor han
bl.a. opholdt sig i Livorno. Forfatteren skri
ver også, at kongen nok heller ikke har kun
net undgå at bemærke, at flere italienske byer
havde permanente sundhedskommissioner. Det
kunne derfor have været interessant, hvis man
havde hørt bare en smule om hvordan disse in
stallationer virkede, og hvordan karantænesta
tionen i Livorno var opbygget. Var de danske
og italienske karantænestationer direkte sam
menlignelige?
Med et godt blik for deltaljer gennemgår for
fatteren opbygningen af karantænestationen,
der stod klar til brug i oktober 1709. Regnska
berne for Saltholm bliver endevendt, og læseren
får et fint indtryk af omkostningerne ved at hol
de pesten fra Københavns porte. Forfatterens de
skriptive stil er velegnet til sådan en undersøgel
se, men ind imellem kan man savne en nærmere
analyse. F.eks. får man ikke noget indtryk af de
karantæneramtes levevilkår på Saltholm.
Saltholm var et velegnet valg som karantæ
nestation. Der boede kun to familier på øen, og
den flade ubevoksede natur gjorde det nemt at
holde øje med folk. Etableringen havde været
effektiv. I løbet af kun seks uger var karantæne
stationen klar, og efter åbningen fortsatte effek
tiviteten tilsyneladende, især hvis skibene kom
fra Danzig. Når et skib ankom, blev gods og
varer pakket ud, luftet og røget. Efter 40 dage
kunne godset gives tilbage til ejerne. Passage
rerne skulle blive på øen i op til 10 uger, førend
der kunne udstedes sundhedspas. Skibene blev
skrabet og overtjæret for at dræbe enhver smit
tebærende loppe eller rotte.
I efteråret 1710 indtraf katastrofen, da pe
sten kom til Helsingør fra Sverige. Foråret 1711
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kom den til hoveds taden. Omtrent samtidig var
man begyndt at ta e om at afvikle karatænestationen på Saltholm, fordi pesten tilsyneladende
var drevet over i Østersøområdet. Med pestens
udbrud overvejede man at bruge den som en
slags helle for ubesmittede københavnere, men
planen blev aldrig ført ud i livet. Selvom pesten
nåede København, konkluderer Frandsen, at
karantænestation m opfyldte sit formål: Pesten
blev faktisk holdt væk, og da den endelig nåede
Danmark var det via Sverige og ikke via Øster
søtrafikken.
Nye kilder samt den væsentlige litteratur er
benyttet, og der er tale om godt historikerhånd
værk. Herligt at bogen er forsynet med gode
noter. Den er fint illustreret med relevante bil
leder, kort og grafer, som gør statistikken over
skuelig. Bogen anbefales til alle, der interesse
rer sig for sygdomshistorie, bekæmpelse af epi
demier, og stats- og byadministration.
Claus Mechlenborg

Peter Ramsko ) Andersen: Fynske re
volutionære - jDe fynske nazister 19301945. Byhistorisk Udvalg / Odense
Stadsarkiv 2004, 111 s., 100 kr.
Besættelsestiden 1940-1945 er tilsyneladende
et uudtømmeligt emne for stadigt nye studier
og publikationer, og med rette, idet der fortsat
er væsentlige dele af periodens historie, der
er ubelyste og u undersøgte, hvilket primært
kan forklares i let forhold, der er betegnet
som den nationale konsensus om besættelses
tiden: Der var dc få onde og de mange gode.
De onde var blot onde, dumme eller gale, og
tabere. De godes, dvs. de sejrendes, historie er
den grundigst beskrevne.
De seneste år har imidlertid budt på flere
vigtige studier af tabernes historie, bl.a. de
danske nazister, tyskerpiger og danske i tysk
tjeneste på lands plan, og nu er denne interes
se for de ondes, c e tabendes, historie også ved
at forplante sig til regionalt og lokalt niveau,
på hvilket sidstr.ævnte der de seneste par år
er udgivet arbejder om jyske lokaliteter. Fyn
ske revolutionære af Peter Ramskov Andersen
beskæftiger sig med det regionale niveau og
delvist det lokale, nemlig nazisterne på Fyn i
tiden 1930-1945
Fynske revolutionære er uprætentiøs i ud
styr, nøgtern i indhold med et korrekt viden
skabeligt appara t. Hensigten med bogen er at
udfylde et væse itligt hul i den lokale og re
gionale fynske historiske litteratur, i hvilken
forfatteren forkl irer den manglende lyst til at
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skrive om nazisterne med, at det i så fald ikke
vil være muligt at bevare forestillingen om,
at danskerne stort set bevarede en enig front
mod besættelsesmagten (s. 7). Dette hul søger
Peter Ramskov Andersen at udfylde, primært
ved hjælp af det lidt vanskeligt anvendelige
Bovruparkiv på Rigsarkivet, nogle få nazi
sters personarkiver (der findes ikke mange),
politirapporter og aviser.
Indledningsvis gives en glimrende generel
fremstilling af dansk nazismes tidlige histo
rie (s. 9-12), ligesom de særlige fynske forhold
perspektiveres i forhold til det samlede bil
lede på landsplan. På Fyn som i Danmark i
øvrigt var den dominerende blandt de mange
nazistiske grupperinger Danmarks Natio
nalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP), og
den indbyrdes konkurrence nazisterne imel
lem behandles da også i bogen, hvilket også
gælder DNSAP’s nærmest parodiske organi
sationsstruktur: Et vældigt tænkt apparat til
en nominelt minimal organisation, der tillige
producerede en mængde ”merchandise,” hvil
ket der gives glimrende eksempler på (s. 51).
Helt grotesk forekommer DNSAP’s etablering
af ”faggrupper,” f.eks. for lærere, politibetjen
te, gårdejere m.v., og for lensgrever (s. 73). Det
vældige organisationsapparat og de mange
produkter gjaldt et lille parti, som aldrig fik
realpolitisk indflydelse, og som man da også i
samtiden havde vanskeligt ved at tage alvor
ligt, som da en gruppe nazister i kriminalret
ten i Odense i 1939 slap for tiltale for over
trædelse af uniformsforbudet med henvisning
til, at nazisternes påklædning ikke adskilte
sig væsentligt fra chaufførers og budes på
klædning (s. 45).
På det interne plan kommer læseren tæt
på de mange brydninger ved forfatterens
dygtige brug af de fynske nazisters korre
spondance med partiledelsen, som i forbin
delse med den tidligere sysselleder Holger
Brylds noget overdrevne sammenligning af
de interne fynske stridigheder med blodigt
opgør i stil med de tyske nazisters Röhmaffære (s. 71), og udadtil anvendes samti
dig annoncering og omtale til glimrende an
skueliggørelse af DNSAP’s offentlige frem
træden. I den sammenhæng er omtalen af
en kammeratskabsaften med ”SS-frivillig
Søren Kammn (s. 76) besynderligt aktuel.
Hvor forbløffende det nazistiske luftkastel
på Fyn var, illustreres af et mødereferat (s.
88), hvoraf det fremgår, at man ikke skulle
bekymre sig om udviklingen på Østfronten,
idet Den Røde Hær sikkert ville lide samme
skæbne som Napoleons styrker i 1812! Læse
ren bliver kort sagt kompetent ført ind i så
vel nazisternes konkrete aktiviteter, som den
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til tider noget besynderlige og verdensfjerne
bevidsthed, disse besad.
Blot på et enkelt punkt skal der rejses
principiel indvending mod Fynske revolu
tionære, nemlig i Peter Ramskov Andersens
anvendelse af den ikke-nazistiske presses
omtale af nazisternes aktiviteter. Særligt den
socialdemokratisk presse, fremhæver forfat
teren, var ikke upartisk, ikke orienterende i
objektiv forstand, ikke nøgtern osv. (bl.a. s. 8,
19, 49, 68). Nej, naturligvis ikke. I en tid, hvor
den trykte presse var partibaserede aviser,
forekommer det en kende naivt at forestille
sig, at den ikke-nazistiske presse kunne have
nogen intention overhovedet om at leve op til
”journalistiske idealer om neutral reportage”
(s. 8).
Imidlertid overskygger denne indvending
ikke, at Peter Ramskov Andersen med Fyn
ske revolutionære har givet en anbefalelses
værdig, glimrende og grundig fremstilling af
en central, men hidtil upåagtet del af Fyns
historie. Hertil kommer, at forfatterens gene
relle konklusioner (særligt s. 93-95) også har
gyldighed på nationalt niveau.
Henrik Gjøde Nielsen

Peter Øvig Knudsen: Birkedal. En tor
turbøddel og hans kvinder. Gyldendal
2004, 556 s., 299 kr.
Det er en forunderlig bog, som journalisten
Peter Øvig Knudsen har skrevet. Hele histo
rien begynder (også i virkeligheden, bedyrer
i hvert fald forfatteren) med en telefonop
ringning. I den anden ende af røret befinder
sig en ældre kvinde som hævder, at hun i
retsopgøret efter Besættelsen blev udsat for
noget, der ligner et justitsmord. Nu vil hun
gerne have journalisten til at skrive en bog
om den historie. Som den erfarne sporhund,
Øvig Knudsen er, tager han selvfølgelig kon
takt til kvinden, som viser sig at have en
spændende beretning at fortælle.
Under en række besøg i hendes overop
hedede stue med nedrullede gardiner for
tæller hun sin version af historien. Hun er,
siger hun, blevet dømt som stikker og na
zikollaboratør alene på vidneudsagn fra to
kvinder, som ikke ligefrem var uhildede. De
var nemlig hhv. hustru til og datter af en in
geniør, som fortælleren i sin ungdom stod i
et erotisk forhold til, og som hun, ifølge de
to kvinder, sammen med den øvrige familie
angav til Gestapo som modstandsfolk. Kvin
dernes motiv var med andre ord hævn. Der

for blev hun dømt. Den ældre kvindes forhold
til sandheden viser sig dog at være mildest
talt selektiv, eller måske er det faktisk lyk
kes hende at fortrænge den rigtige historie
så grundigt, at hun nu selv tror på sin egen
sminkede version af virkeligheden.
Hvad historien egentlig handler om, kom
mer Peter Øvig Knudsen hurtigt på sporet af,
da han efterfølgende undersøger kvindens
historie. Den er simpelthen for spændende
til at lade ligge. Han søger derfor adgang til
retsakterne vedr. kvindens sag, og støt, men
gradvis, ruller en fascinerende fortælling sig
ud. Det viser sig, at kvinden ikke er slet så
uskyldig, som hun hele tiden har påstået.
Hun tilhører tværtimod det net af lokkedu
er, stikkere og bødler, som huserer omkring
den frygtede danske SS-mand Ib Birkedal
Hansen, der holdt til på Shell-huset i Køben
havn; senere, efter Shell-husets ødelæggelse,
på Politigården. Og så skifter bogen fokus:
fra den ældre kvindes livshistorie til histo
rien om Ib Birkedal Hansen. En pæn ung
mand fra Århus, som kom så grueligt på af
veje, uden at nogen egentlig er i stand til at
forklare hvordan. Allermindst ham selv, men
det er en anden historie.
Fra sine unge år havde Birkedal vist væ
ret noget af en drømmer. En bedrager og en
charlatan i småtingsafdelingen. Tendens
til voldelighed eller lignende havde han så
vidt vides aldrig demonstreret. Ej heller
hang til nazisme. Tværtimod beskriver alle
hans nærmeste ham som en sympatisk, blid
og venlig mand. God mod børn og dyr (det
samme siges i øvrigt om folk som Hitler, Sta
lin og Saddam Hussein). Under krigen kom
Birkedal imidlertid til Hamborg, og af man
gel på et levebrød fandt han sig en tjans hos
SS, hvor han fungerede som meddeler. Intet
tyder på, at Birkedal gjorde dette pga. sym
pati for den nazistiske sag. Han manglede
blot smør på brødet. Så enkelt var det. Da
han senere blev udstationeret i København,
bl.a. pga. sin tyskkyndighed, udviklede han
sig i årene 1944-45 til en af de mest frygtede
torturbødler i det danske SS. Birkedal var
øjensynligt endnu mere rå og ubarmhjertig
end de øvrige tyske forhørsfolk, hvorfor han
da også næsten altid var i stand til at presse
nyttige informationer ud af sine ofre. Dette
gav ham selvsagt en stor stjerne i Shell-hu
set og snart havde han sin egen afdeling, sit
eget budget og en række betroede og mere el
ler mindre psykopatiske medarbejdere, som
han selv udvalgte.
Blandt de udvalgte medarbejdere var ikke
alene en række forholdsvis suspekte perso
ner, hvoraf imidlertid kun en enkelt var er-
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klæret nazist, men også en række kvinder,
som havde det ti' fælles, at de var mere eller
mindre forelskede i den åbenbart stærkt dra
gende og charmerende Birkedal. Han kunne
gøre med dem, kvad han ville. Ja, en af el
skerinderne, en tidligere modstandskvinde,
forelskede sig endda i charmøren, midt un
der et forhør, hver han tog hendes endeballer
under ”kærlig” behandling. Tankevækkende.
Efter torturen rekrutterede han hende. Bir
kedal var med andre ord en mand med en
forunderlig magt over kvinderne.
Mest interessant ved såvel Birkedal, som
hovedparten af tians håndlangere, er imid
lertid, at kun en enkelt af dem var erklærede
nazister. De var ikke SS-bødler af overbevis
ning, men af mangel på andet arbejde. Des
uden gav det godt, og de var i stand til at leve
flot i en situation, hvor de fleste andre måtte
spinke og spare Desuden synes de at have
været forelsket i magten. Magten til at tæve
og prygle hvem som helst. Magten til at li
kvidere folk, som kom dem på tværs. Det ud
artede sig i enkelte tilfælde til rene lystmord
uden nævneværdige politiske motiver.
Peter Øvig Knudsen beskriver medriven
de Birkedal-gruppens aktiviteter fra dens
start til kapitulationen i maj 1945, hvor Bir
kedal og flere andre fra gruppen flygtede til
Tyskland. Enkelte af dem vendte dog hurtigt
næsen hjem, hve r de blev fængslet og retsfor
fulgt. Birkedal s elv var dog ikke til sinds at
give op. Han blev i Tyskland og opnåede end
da at blive ansat under det amerikanske mi
litær på en af deres tyske baser. Til sidst ind
hentede fortider ham dog, og han blev hentet
hjem, retsforfulgt og dømt til døden, til trods
for at han så ihærdigt simulerede sindssyg,
at han vel til sidst gik hen og blev det.
Af hensyn til folk, der endnu ikke har
læst bogen, vil jeg helst ikke komme mere
ind på historien. Det forholder sig nemlig
med denne bog som med en god roman. Man
skal helst ikke kende hele handlingen. Det
vil ødelægge for meget for den kommende
læser. Blot skal det siges, at historien tager
en overraskende og ny drejning, da Birke
dal hentes hjen og underkastes forhør. Ikke
mindst, da ”den gode læge” Max Smidt kom
mer ind i billedet og underkaster Birkedal og
hans gruppe nærgående psykiatriske undesøgelser.
Bogen er ikke alene velskrevet og basalt
spændende. Den har også et evigaktuelt bud
til os alle. Gennem beskrivelsen af Birkedal
og konsorter får læseren nemlig forståelse
for, hvad det er der driver personer ud i så
danne usympatiske ekstremer, som Birkedal
og hans folk havnede i. Peter Øvig Knudsen
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gør brug af en fortællemåde, som mange hi
storikere kunne lære af. Han lægger stoffet
til rette og fortæller lidenskabsløst og nøg
ternt historien. Ikke en eneste gang trænger
hans egne holdninger igennem til tekstens
overflade. Her er ingen vurderinger, ingen
konklusioner, ingen sammenfatninger. Hele
teksten taler, om man så må sige, for sig selv.
Det lades ganske op til læseren at komme
med sin egen vurdering. Og netop dette fortællemæsige greb er en af de ting, der gør, at
bogen virker så stærkt på sin læser. På den
anden side må man formode, at Øvig Knud
sen har disponeret og tilrettelagt sit stof på
en sådan måde, at hans egne vurderinger al
ligevel kommer til implicit udtryk qua den
måde, hvorpå teksten er komponeret og til
rettelagt. Jeg forestiller mig, at det netop er
denne type fortælleteknik der tænkes på, når
kulturhistorikerne taler om, at historikerne
skal finde tilbage til ”fortællingerne”.
Jeg kan heller ikke lade være med at
tænke på, hvordan bogen ville have set ud,
hvis det havde været en professionel histo
riker fra universitetsmiljøet, der havde fået
fingre i historien. Resultatet var uden tvivl
faldet anderledes ud. Historikeren ville må
ske have haft en indledende forskningsdis
kussion, han ville have placeret Birkedals
SS-gruppe i en større sammenhæng, ville
måske endda have sammenlignet med lig
nende grupper i andre lande, have tilføjet
lidt statistik over mord, en række politisk
historiske udredelser og, ikke mindst, han
ville næppe være veget tilbage fra at komme
med en række vurderinger, sammenfatnin
ger og konklusioner. Alt sammen gode dyder
i historikerverdenen. Men så var bogen med
garanti heller ikke blevet så spændende, så
intens og så medrivende, som den nu er. Øvig
Knudsen overholder nemlig ikke nogen af
den traditionelle historikers sædvanlige dy
der, men lader sig derimod inspirere af sin
lyst til at fortælle en mærkværdig og dragen
de historie, som han selv er fascineret af. Det
er den mest spændende og medrivende histo
riske bog, jeg har læst i mange år.
Og den ældre kvinde i telefonen? Ja, hun
var sandsynligvis mindst ligeså skyldig som
alle de andre. Det nåede hun bare aldrig rig
tigt at skulle tage stilling til selv. Hun døde,
inden Peter Øvig Knudsen fik bogen færdig.
Så slap han da for den sikkert ubehagelige
samtale, der ville have ventet ham i den hede
stue.
Peter Henningsen
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Rasmus Dahlberg: Den menneskelige
faktor. Historiens svageste led. Asche
houg 2004, 381 sider, 229 kr.
Hvis dansk underholdningslitteratur har
savnet en quasividenskabelig bog om ulyk
ker og katastrofer i det 20. århundrede, er
dette afsavn nu blevet afhjulpet af historike
ren Rasmus Dahlberg, hvis seneste bog Den
menneskelige faktor. Historiens svageste led
i løbet af knap 400 sider fortæller ni lange
og otte korte historier om ”tragiske brande”,
”flykollissioner” og ”giftudslip”.
Dahlberg kommer vidt omkring i sin dæk
ning af århundredets tragedier; vi hører bl.a.
om ”branden på hjuldamperen General Slo
cum i 1904”, ”eksplosionen på Bajkonur-kosmodromen i 1960” og ”togulykken ved Mobi
le, Alabama i 1993”. Som titlen antyder, er
Dahlberg interesseret i den menneskelige
faktor i disse katastrofer; hvorledes men
nesket gennem sin dovenskab, sine intel
lektuelle mangler og ærgerrighed har forår
saget, at små uheld fik lov til at udvikle sig
til store katastrofer. Selvom katastroferne
både danner rammen og det fortællemæs
sige omdrejningspunkt for fremstillingen,
benytter Dahlberg dog også lejligheden til
at berøre forskellige aspekter af katastro
fernes kontekster, såsom den petrokemiske
industris udvikling, rumkapløbet, samt fly
vemaskinens og de moderne våbensystemers
udvikling.
Som Dahlbergs bog fra 2002 Det afgøren
de øjeblik. Historiens åbne situationer bygger
også Den menneskelige faktor på ’kaosteori
en’ og den tankegang, at ”små årsager kan
få uforholdsmæssigt store virkninger, hvis de
indtræffer på rette tid og sted” (s.7). I forlæn
gelse heraf er det i denne bog ydermere hen
sigten, ”at vise, hvordan mennesket kan fejle
i det komplekse samspil med design, udstyr,
procedurer, forsyninger og omgivelser” (s. 19).
I sin forståelse af menneskets rolle i ulyk
kerne er Dahlberg inspireret af ’katastro
fesociologen’ Charles Perrows rubricering af
systemer og menneskets rolle heri. Men også
andre ’katastrofeforskere’ inddrages, og sær
ligt i diskussionen om menneskets (manglen
de) evne til at overskue og styre komplekse
systemer, bliver der trukket på vedkommen
de psykologisk litteratur.
Dahlberg bruger som nævnt kaosteorien
som teoretisk platform for sin interesse i den
aktive aktør, der med sine valg og handlin
ger på en unik måde præger historiens gang.
Spørgsmålet er dog om denne fortolkning el
ler udlægning af kaosteoriens implikationer

for vores tænkning af mennesket og verde
nen er den mest hensigtsmæssige. Kaosteo
rien synes måske netop at understøtte den
modsatte verdensforståelse - en forståelse
af verden, hvor mennesker og systemer pga.
deres forbundethed og gensidige interaktion
ses så tæt sammenvævet, at det må synes
frugtesløst at diagnosticere en primær år
sag (endsige én ansvarlig) i det komplekse
samspil som den konstante interaktion kon
stituerer.
Da al menneskelig handlen er indlejret,
ikke bare i ’teknologiske’ systemer, men
også i sociale, kulturelle, politiske og øko
nomiske strukturer, kunne man måske med
fordel netop analysere disse systemer frem
for at fokusere på den enkelte togfører el
ler pilot, hvis man vil nå til en forståelse
af ulykkerne eller katastrofernes dybere
mening. Retfærdigvis må det nævnes, at
Dahlberg undertiden får flyttet fokus væk
fra menneskene til systemerne, men qua
hans tilgangsvinkel bliver analyserne sjæl
dent særlig tilbundsgående. Symptomatisk
er det således, at diskussionen af det sov
jetiske systems ansvar for ulykken på bajkonur-kosmodromen bliver afrundet med
en kommentar om, at Challenger-ulykken i
1986 viste, at også kapitalistiske systemer
kunne avle organisatoriske problemer in
den for rumfarten (s. 176).
Dahlbergs bog skæmmes i høj grad af et
ualmindeligt irriterende sprogbrug. Man
kan sympatisere med ambitionen om at gøre
fremstillingen levende og læseværdig, men
læseværdighed skal ikke forveksles med
dumsmarte bemærkninger, som at svingbro
er ”ikke [har] særligt godt af at blive påsejlet”
(s. 342) og kække regibemærkninger som,
”at gummi og koldt vejr er en dårlig kom
bination, ved alle haveejere, der har glemt
at tage en vandslange ind før nattefrosten”
(s. 257) (kommentar til Challenger-ulyk
ken). Ligeledes ses en uheldig tendens til at
indflette talesprog og talesprogsvendinger
i fremstillingen. Det hedder således om en
hjuldamperinspektørs forventede reaktion
- hvis han altså havde inspiceret det dårligt
vedligeholdte dampskib General Slocum or
dentlig: ”det syn, som ville have mødt ham,
burde have fået kasketten til at lette” (s. 53).
Endvidere hedder det om den sovjetiske ra
ketforsker Koroljov, at han ”måtte frem i træ
skostøvlerne” (s. 166).
Eksemplerne er talrige, men er vel rime
ligvis mere udtryk for forfatterens person
lige ’stil’ end egentlige ’fejl’. Oplevelsen af
denne sprogbrug er dog, at den, frem for at
være understøttende og opmuntrende, vir-
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ker irriterende eg egentlig forstyrrende for
læsningen.
Bortset fra Dahlbergs kaosteoretiske in
teresse synes mantraet ’vi kan lære af histo
rien’ at være legitimeringen for hans beskæf
tigelse med menneskelig nød og ulykke. Men
hvad har man så lært efter endt læsning? At
komplekse systemer er mere sårbare over
for fejl end simple systemer? At mennesket
i dets interaktion med disse systemer, un
dertiden af uvidenhed, dovenhed og lignende
begår fejl, der ka n få katastrofale følger? Det
er vel næppe nye erkendelser, og moralen for
Dahlberg synes at være den lidet anvende
lige: "what you dont have, can't leak". Eller
mere filosofisk: 'Det nytter ikke noget at vige
bort fra det ansvar, der følger med at leve i
et risikofyldt, teknologibaseret samfund" (s.
365f). Heri har Dahlberg så absolut ret, men
det behøvede man vel ikke 400 siders død og
ulykke for at blive mindet om.
Bogens største force som underholdnings
litteratur er de is maleriske beskrivelser af
katastroferne, men netop denne vinkling
er også bogens fundamentale svaghed som
’historievidenskab’. Bogen er således rigt
illustreret, mer mangler både noteapparat
og udførlige litteraturhenvisninger, hvorfor
man kun kan give Dahlberg ret i hans for
ventning om, at bogen primært vil appellere
til ’lystlæseren’
Det er en skam, at Dahlberg ikke har
brugt sin viden og arbejdsiver med større
omtanke, og selvom man tydeligt fornemmer,
at Den menneskelige faktor er tænkt som et
populærvidenskabeligt værk, kan man ikke
undgå den fori emmelse, at Dahlberg i sine
bestræbelser for at blive ’læseværdig’ hos et
bredere publikum med denne bog har bevæ
get sig uhyggel igt nær ’Boogie’-videnskabens
sumpede grund.
Rune Holst Scherg

Grethe Jensen: Kvinder i Danmarks
historien,. Politikens Forlag 2004, 318
sider, 299 kr.
Grethe Jensens bog Kvinder i Danmarkshi
storien er en smuk udgivelse. Den er fyldt
med flotte bilkder og sat i en læsevenlig og
pæn opsætning. Den indeholder 48 biogra
fiske opslag à 4-8 sider, samt et antal kor
tere opslag bagest i bogen. De 48 nærmere
beskrevne kvinder fordeler sig kronologisk
fra 900-tallet ;il i dag med en enkelt person
pr. århundrede frem til 1500-tallet, hvorefter
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antallet stiger for at toppe i 1900-tallet. Der
er ingen overraskende navne blandt de ud
valgte. I de tidlige århundreder er det dron
ninger, prinsesser og adelskvinder, der er be
skrevet, med den ene undtagelse af handels
konen Mor Sigbrit, som fik sin plads i den
kongelige og nationale historie ved hjælp af
sin datter Dyveke. Da det ikke er første gang
den historie fortælles, er den dog ikke nogen
overraskende afvigelse.
I betragtning af, at alle de biograferede
kvinder er beskrevet flere gange før, er det op
lagt at spørge, hvad der berettiger nærværen
de udgivelse. Udfylder den et hul i bogmar
kedet, og hvilke læsere er den tiltænkt? De
korte opslag sidst i bogen signalerer, at udgi
velsen er tænkt som et opslagsværk, hvilket
efter min mening må betragtes som lidt af en
redaktionel fejldisponering. Der er vel ingen,
der forestiller sig, at de tyve sider med korte
opslag kan måle sig med det længere og langt
mere dækkende opslagsværk Dansk kvinde
biografisk leksikon (med i alt 1924 biografier),
der kom for bare fire år siden, og som i dag er
fuldt tilgængeligt på internettet via Kvinfos
hjemmeside, hvilket giver hurtige og flersi
dige søgemuligheder. De tyve sider er der nok
ikke mange med adgang til internettet, der
kommer til at slå op på.
De 48 længere artikler i Kvinder i Dan
markshistorien indeholder til gengæld flere
oplysninger end Kvindebiografisk leksikon
og kan måske derfor være et nyttigt supple
ment. Samtidig er sproget mere flydende og
læsevenligt end i det større leksikon, og bo
gen har derfor potentiale til at nå en større
kreds af læsere. Man kunne have bogen lig
gende ved sofaen og læse et enkelt opslag el
ler to for at falde ned igen efter nyhederne
og opfatte teksten som de små opbyggelige
heltindehistorier, Grethe Jensen lægger op
til i indledningen. Ved at kalde sine bio
grafier for heltindehistorier signalerer Gre
the Jensen, at hun har skrevet traditionelle
”herstories” (som de ville være blevet kaldt
på den anden side af Atlanten) i 1970’er-stil.
En bog om store hvide kvinder i den danske
nationalhistorie som pendant til de mange
bøger om mandlige konger, læger, prokura
torer, officerer, kirurger, præster, embeds
mænd, politikere m.fl. De smukke billeder og
bogens pæne format tjener et sådant formål
glimrende.
Det åbner dog for spørgsmål om, hvad
man skal bruge en heltindehistorie til i dag,
hvem der er heltinder, og hvad man gerne
vil vide om dem. Udvalget i Kvinder i Dan
markshistorien tyder på, at læsere i dag
stadig vil have kongelige og rige heltinder,
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berømtheder og kunstnere, politikere, en en
kelt historiker og en nulevende fysiker. Det
skal nok være rigtigt. Heltinder skal gerne
være nogen man kan se op til, nogen som kan
noget, man ikke selv kan, men måske gerne
vil kunne, eller, i tilfældet historiske afdøde
heltinder, nogen der gjorde noget længe før
alle andre, eller noget som ingen andre kun
ne eller turde gøre dengang. Her passer de
udvalgte biograferede kvinder fint ind. Kon
gelige, kunstnere og måske endda visse hi
storikere har de fleste vel let ved at se op til.
Svaret på spørgsmålet om, hvad man gerne
vil vide om en heltinde, er til gengæld mere
flertydigt.
Som følge af, at de biograferede ikke er
udvalgt på baggrund af deres profession,
som f.eks. konger eller kirurger, men alene
i kraft af deres kvindelige køn, er det måske
ikke mærkeligt, at der er brugt så forholds
vis meget plads på traditionelt mere ”kvin
delige” sider af tilværelsen. Der står relativt
meget om, hvem de biograferede var forel
skede i, hvem de giftede sig og fik børn med,
og hvordan de håndterede eller oplevede li
vet med forelskelser og samlevere. Denne
disponering er efter min mening beklagelig.
Dermed ikke sagt, at børn eller forelskelser
er uinteressante, men det er bare ikke tema
er, der skaber en rigtig god heltindehistorie.
Mor Sigbrit er ikke interessant, fordi hun
havde en datter, som kongen forelskede sig i,
men fordi hun fik så stor politisk indflydelse
på kongen. Anna Anchers malerier ville også
have været en heltinde værdige, hvis hun
havde giftet sig med en anden mand.
I omtalen af historikeren Anna Hude får
Hudes historikeridentitet, som vel var den
der skaffede hende vej til bogen, f.eks. ikke
plads nok. I Grethe Jensens beskrivelse bli
ver Hude først og fremmest kvinde og siden
historiker. Grethe Jensen skriver: ”Om kvin
den, der kom i fængsel for mordforsøg mod
sin voldtægtsmand, og som siden blev Dan
marks første kvindelige historiker ...” (s. 174)
med underoverskrifter som Kvinden der skød
på doktoren, Kvindelig akademiker og Kær
ligheden og arbejdet. Jensen skriver Anna
Hudes historie anderledes, fordi hun var en
kvindelig og ikke en mandlig historiker.
Ved Anna Hudes disputatsforsvar i 1893
bed pressen særligt mærke i hendes udseen
de. Hude ser ellers ganske normal ud på det
genoptrykte billede i bogen (s. 178), men al
ligevel er det ikke overraskende. I 1893 var
synet af en kvindelig historiker vel så mærk
værdigt, at den mandlige journalist udeluk
kende kunne få øje på kvinden Anna Hude
(med dertil mere eller mindre tiltrækkende

ydre), mens han var mindre opmærksom på
historikeren. Hvis den mandlige journalist
derimod havde beskrevet Arup eller Erslev,
ville han nok ikke have valgte sætninger
som: ”Han var ikke smuk, snarere det mod
satte. Dog kunne han af og til virke ret beta
gende”, for hvem skulle dog være interesse
ret i deres udseende og evne til at betage?
Hvad der er mere overraskende er deri
mod, at Grethe Jensen vælger at gengive
pressens omtale af Hudes udseende (s. 179)
uden at reflektere over det mærkværdige i at
lægge vægt på, om en disputerende histori
ker var smuk eller ej. Jeg ville hellere have
tekstpladsen brugt på oplysninger om, hvor
dan Hude skrev historie, og hvad hun skrev
om, og måske også et par ord om, hvordan
hun opfattede det mandsdominerede histori
kermiljø, hun færdedes i.
Grethe Jensens bog ville have fungeret
bedre, hvis de biograferede havde fået lov
at være heltinder med det fælles grundvil
kår, at de var kvinder, og ikke kvinder der ad
denne eller hin omvej (ofte via en mand) duk
kede frem i den nationale Danmarkshistorie.
Måske bør jeg til sidst indkaste det forbe
hold, at jeg tilhører en anden generation end
forfatteren og muligvis mange af de læsere
bogen er tiltænkt. Jeg ønsker mig velsagtens
andre heltindehistorier. Man kunne måske
strække sig så vidt som til at hævde, at det
ville være en falliterklæring for de sidste tre
dive års kvinde- og kønsforskning, hvis ikke
jeg ledte efter andre heltindehistorier end de
læsere, der voksede op før 1970’erne. I sam
me åndedrag gentager jeg derfor, at bogen vil
ligge glimrende på et sofabord til adspreden
de hyggelæsning
Pernille Hamilton

Birgitte Kragh: Til jord skal du blive
... Dødens og begravelsens kulturhi
storie i Danmark 1780-1990. Skrifter
fra Museumsrådet for Sønderjyllands
Amt 9, udg. i samarbejde med Aaben
raa Museum, 2004, 335 s., 360 kr.
I foråret 2004 kunne man på forsiden af Fyns
Amts Avis se en pensioneret sømand på 79
år stolt stå ved sin maritimt malede ligkiste.
Kisten var søgrøn og forsynet med forskellige
søfartsmotiver. Kistelåget var prydet med et
navnebræt, han selv havde skåret, og i kisten
lå hans gamle arbejdstøj klar. ”Det er som at
gense en gammel ven”, fortalte den gamle
med tilfredshed og oplyste, at han da sagtens
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kunne springe ned i kisten og prøve den, men
der var jo hensyr et til de sarte sjæle.
Disse kække bemærkninger ville være fal
det helt til jorder i, hvis sømanden havde læst
Birgitte Kraghs bog om dødens og begravel
sens kulturhistorie i Danmark, for dér læser
man om folk, der ligefrem dagligt sov til mid
dag i deres ligkiste - eller brugte kisten som
ekstra seng, hvis det kneb. Det skulle bl.a.
have været tilfældet i Sønderjylland og Ods
herred helt op omkring 1900.
At læse om dødens kulturhistorie er i
det hele taget ikke så dødssygt, som det ly
der. Indimellem snarere dødspændende, når
den ene uhyggelige historie efter den anden
rulles op om frygten for gengangeri og an
den mystik. De ; er imidlertid ikke Birgitte
Kraghs anliggende at fortælle spændende hi
storier. For hende gælder det derimod om at
forklare, hvordan nutidens syn på døden og
begravelsen er opstået.
Kildematerialet stammer først og frem
mest fra et større undersøgelsesprojekt, som
12 danske must er stod for i årene 1990-1991,
men Birgitte K'aghs mangeårige ansættelse
på museet i Aabenraa giver naturligt nok det
sønderjyske en vis overvægt.
I gamle dage - og nu taler vi om slutnin
gen af 1700-tal let - var døden ventet. I mod
sætning til i dag betød den høje dødelighed,
at døden var e:i næsten dagligdags begiven
hed. Det betød dog ikke, at der ikke var me
gen folketro knyttet til døden, men man så
døden i øjnene, og ligtøjet hørte med til ud
styret nederst i skabet. De mange ritualer,
der var forbundet med folketroen, aftog om
kring 1900, hvørefter sorgen kom til at fylde
mere. Væk var de langvarige begravelsesgil
der med snaps, øl, kortspil og dans, som man
havde kendt i begyndelsen af 1800-tallet.
Ligkistesnedkeriet blev efterhånden profes
sionalisere! i form af bedemandsvirksomhed,
og da det omkring 1960 blev almindeligt, at
den døde blev overført til kapel i stedet for
at stå hjemme i stuen, var døden kommet på
afstand. Ligtoget forsvandt, døden blev ens
artet og begravelsen uafhængig af sociale
skel. Men den gradvise udjævning skabte et
nyt behov for individualisme, og det sås ek
sempelvis i ligtøjet, der omkring 1990 kunne
være joggingt aj - også til voksne.
Der var menge traditioner forbundet med
dødsfald. Fanøs kvinder bar eksempelvis
sorg i mange år - eller resten af deres liv - og
det var en fast regel, at et nyt ægteskab først
kunne indgås efter et års sørgetid.
Kirkegårdene er en vigtig del af dødens
kulturhistori ?, og Birgitte Kragh redegør de
taljeret for gravskikkene fra 1700-tallet til i
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dag. Til at begynde med lå gravene, som de
havde gjort i århundreder, men pietismens
og romantikkens haveanlæg bidrog til at
skabe orden og forskønnelse på mange kir
kegårde. Samtidig var der af hygiejnemæs
sige grunde behov for at få begravelserne
ud af byerne. Derved opstod assistenskir
kegårdene, bl.a. den berømte i København,
der etableredes i 1760, men som folk havde
udbredt uvilje mod, indtil den ansete etats
råd J. S. Augustin blev begravet dér i 1785.
I 1805 blev købstædernes kirkegårde flyttet
udenfor byerne, og begravelser inde i kirken
blev forbudt. Man havde et ideal om række
begravelser, som ville stille alle lige i døden.
Af samme grund blev det kun virkelighed for
de mindrebemidlede!
Også på landsbykirkegårdene kom der
nye normer for gravstedernes vedligehol
delse, men der var store regionale forskelle,
hvor Nord- og Vestjylland lå langt bagud for
fynboerne, der var med på det sidste nye
med regulering og planering af kirkegår
dene. Gravstenene var et kapitel for sig, for
mens de fattige måtte nøjes med en gravstok
eller en træplade, kunne bedre stillede få
granitsten eller marmorplader, hvis tykkelse
og størrelse afspejlede deres økonomiske si
tuation.
Ønskerne om orden gav behov for profes
sionalisering af kirkegårdsarbejdet. Der blev
ansat gravere, hvis fornemste opgave var at
holde opsyn med ordenen på kirkegården. Ef
terhånden kunne en hel del ydelser købes en
keltvis hos graverne, og fra midten af 1900tallet blev de fleste gravere fuldtidsansat. De
skulle tage vare på gravene og kirkegården
i sin helhed, og inden længe var rationali
tet og funktionalitet blevet kernebegreber
i kirkegårdskulturen. Ensretningen satte
efterhånden også sit præg på gravstenenes
indskrifter. Efter 2. Verdenskrig blev der
stadig færre stillingsbetegnelser på grav
stenene, men det udviklede - sammen med
gravstedernes standardisering - en stigende
anonymisering, som omkring 1990 mødte en
modreaktion i form af utraditionel pynt så
som legetøj på børnegrave og levende lys på
gravene i almindelighed.
Det er en omfattende og detaljeret bog,
Birgitte Kragh har skrevet. Hun beskriver
det hele, og ingen detalje er for lille til at
komme med. Dermed fastholder hun en hi
storie og nogle traditioner, som ellers let ville
kunne forsvinde i eftertiden, da kilderne ofte
gemmer sig i mundtlige og skriftlige erin
dringer. Ligeledes redegøres der omhyggeligt
for alle typer gravsten og idealer for kirke
gårde, og takket være bogens gode register er
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det nemt at finde rundt i de landsdækkende
lokale eksempler, som bogen bugner af.
Alligevel kan det ikke nægtes, at bogen
på en vis måde er en skuffelse. Det er til at
leve med, at mystikken og trolddommen får
en fremtrædende plads, selv om det næppe
er helt i overensstemmelse med virkelighe
den. Oplysningen om, at en nykastet grav
ikke har været tueformet siden 1970, virker
helt grotesk i betragtning af, at det den dag
i dag er helt almindeligt. At præstens udde
ling af den sidste nadver skulle høre forti
den til, kan også kun skyldes uvidenhed om
de aktuelle forhold. Men disse indvendinger
er småting i den store sammenhæng, for det
altoverskyggende problem er, at bogen ikke
forsøger at analysere den beskrevne udvik
ling. Alt, hvad der knytter sig til emnet, er
beskrevet i utallige eksempler og ofte så
detaljeret, at overblikket forsvinder; men
hvis den røde tråd blev fastholdt og oplys
ningerne brugt som byggeklodser til at un
derbygge bogens tese, ville eksemplerne give
god mening. Der mangler imidlertid en tese,
og derfor efterlades læseren efter endt læs
ning med fornemmelsen af noget uforløst,
selv om hver side demonstrerer forfatterens
omfattende kildemateriale og imponerende
arbejdsindsats.
Byggeklodserne ligger der, gode og solide,
men Birgitte Kragh gør kun beskedne forsøg
på at sætte dem sammen. At idealet i vore
dage er blevet evig ungdom og individualis
me, er ikke forklaring nok på de sidste 200
års udvikling. Det kunne være interessant,
om dødens kulturhistorie var set i lyset af
velfærdsstatens fremkomst og opblomstring,
hvor for mange har nok i sig selv, og hvor
ældre menneskers viden og erfaring ofte mi
ster værdi, fordi samfundet forandrer sig for
hurtigt. Eller hvad med at betragte dødens
kulturhistorie i spændingsfeltet mellem re
ligion og naturvidenskab? Ansatserne er der
allerede, og der er et omfattende grundlag at
bygge videre på. Derfor vil Birgitte Kraghs
bog være meget værdifuld for fremtidige un
dersøgelser af synet på døden, begravelsen
og kirkegårdskulturen.
Det er drøjt at være pioner, og man får
mange knubs på vejen, men når først stien
er trådt, er det nemmere for de næste. Der
for er der grund til at være taknemmelig for
det store arbejde, Birgitte Kragh fremlægger
i sin bog, for nu er kimen lagt, og så er det op
til de næste at få høsten i hus.
Karsten Hermansen

Nils Hybel: Danmark i Europa 7501300, Museum Tusculanum 2003. 286
s., 250 kr.
Der tegner sig efterhånden konturerne af en
tradition for debatskabende og provokerende
bøger om dansk middelalderhistorie, skrevet
af historikere fra Københavns universitet. I
1971 kom Niels Skyum-Nielsens Kvinde og
slave, som med patos stillede skarpt på et
par af de temaer, som optog tiden dengang,
nemlig kvindens stilling i samfundet og so
cial retfærdighed. I 1992 var det Axel Bolvigs
tur med det, han selv kaldte en debatbog,
Kirkekunstens storhedstid, som siden blev
fulgt op af bøger om både gotisk tid og re
næssancen. Heri blev kirkens billeder udfor
drende forklaret alene i et socialt perspektiv.
Og nu melder Hybel sig på banen.
Temaet er det uhyre dagsaktuelle, at skri
ve historie i en stadig mere international tid.
Den hævdvundne danmarkshistoriske genre
er i de seneste år kommet under heftig be
skydning med krav om at forny sig. Denne til
tider intense debat forholder Hybel sig dog
befriende afslappet til. Han vil blot give et
bud på en sådan fornyelse, som han i øvrigt
mener, har været undervejs længe. Han af
står fra at ”bære ved til den afbrænding af
dansk identitet, som man har set..” (s. 16).
Sigtet med bogen bliver derfor det nøgterne
at fremstille det danske riges og det danske
samfunds tilblivelse som led i skabelsen af
Europa, en proces som Hybel mener at kunne
afgrænse til tidsrummet 750-1300.
Fornyelsen ligger ifølge Hybel i at skifte
det danske folk ud som styrende enhed for
fremstillingen og i stedet fokusere på den
danske rigsdannelse. Holdbarheden af dette
synspunkt kan man diskutere, for mig be
kendt har ingen forskere hævdet, at det dan
ske folk blev født i nævnte tidsrum - det var
her jo allerede, fra arilds tid som Arup skrev
- hvorfor fremstillingsknebet har været at
sætte lighedspunkt mellem folk og konge
magt og så fortælle god gedigen politisk hi
storie. Hybel gør så dette eksplicit, men det
er jo ingen revolution. Hvis der er en ændret
synsmåde til stede, er det snarere i redegø
relsen for rigsdannelsens baggrund og i ef
fekten eller konsekvenserne af dets opståen.
Her har mange forskere tidligere argumen
teret for, at der forblev et særlig nordisk
islæt tilbage efter kristningen, eller at den
tidlige danske rigsdannelse udviste en sær
udvikling i forhold til det øvrige Europa ved
længe at modstå feudaliseringen. Det afvises
af Hybel. Det nye var så stærkt, at det omkalfatrede de politiske institutioner så gan-
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ske. For så vidt som der blev noget gammelt
tilbage, hvad Hyåel nok mener var tilfældet
(f.eks. ved en friere stilling for bonden, der
aldrig blev livegen i Danmark), så overlevede
ældre træk også andre steder i Europa, så
man kan ikke h ^ri finde støtte til at påbe
råbe sig en dansk ”sonderweg”. Overordnet
var lighedstrækkene i udviklingen måske
ikke flere end afvigelserne, men de var så af
gjort af en mere essentiel art. Derfor så både
Europa som de enkelte territorialstater da
gens lys i en og samme proces.
I forhold til hvad man kan læse i ameri
kanske oversigtsværker eller i den meget
læste bog af b 'iten Robert Bartletts The
Making of Europe fra 1993 er denne version
både afdæmpet og med sans for forskellene
i udviklingen. Hvorfor så overhovedet rubri
cere Hybels værk som en debatbog i en sær
skilt københavns genre? Det er der især én
grund til, og den går på selve måden at føre
forehavendet ud i livet. 550 års europæisk og
dansk historie indfanget på sølle 250 sider
kræver mange fravalg, rigtig mange. Det vig
tigste af disse, c plyser Hybel i indledningen,
er at afskrive d ?n historiografiske vinkel og
alene forholde sig til skriftlige og arkæologi
ske kilder fra samtiden (s. 17). På grund af
bogens brede kronologiske ramme, kan disse
kilder nødvendigvis kun omhandle et udsnit.
Om selektionen skriver Hybel blot, han har
taget dem, som han har fundet relevante.
Den cocktail, der blandes, får derved et umis
kendeligt præg af kun en ting, og det er per
sonen Hybel. Alle andre målestokke end lige
netop hans, er jo afskrevet. Hans evne som
vejviser, fortolker og skribent bliver derfor
afgørende for, at en bog som denne vil lyk
kes. Læg dertil at selve genren i Danmark er
ny, og slet ikke udviklet som f.eks. i de angel
saksiske lande hvorfor stilen ikke er noget
på forhånd givet, men noget som forfatteren
selv må udvikl ?. Forventeligt er der da også
alvorlige skønhedspletter til stede.
For det første er der de tilfælde, hvor for
fatterens viden ikke afspejler, hvad man i
dag ved om en given ting. Et eksempel. Hybel
har et indledende kapitel, hvor han kort skil
drer den vigtige rolle, som araberne og det
byzantinske rige spillede i tidlig middelalder
(s. 35-40). Når det kommer til de konkrete
eksempler på indflydelse, bliver udvalget
meget tilfældigt. Således anføres der, at Jellingestenens dekoration kendeligt er inspire
ret af byzantinske kunst, men der er hverken
note til påstanden eller i teksten anført be
læg for dette. Manglende noter er irriterende
ofte forekommende i det hele taget, men lad
nu det ligge. E a man i litteraturlisten heller
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ikke finder en så central artikel som Mats
Roslunds oversigtsartikel fra 1997 på en
gelsk, her i oversættelse: Krummer fra den
rige mands bord, en artikel der gør status
over byzantinske fund ikke blot i Danmark,
men også i Sverige, bliver mange af de cen
trale argumenter for østromersk påvirkning
i Norden slet ikke anført. Og så kan jeg ikke
se andet end, at Hybels opsatte begrænsnin
ger faktisk begrænser hans mulighed for at
levere en argumentation, der vil blive lyt
tet til. Et andet eksempel på udeladelser er
John Linds arbejder om rus og væringer, som
ikke er benyttet, hvilket igen svækker nøjag
tigheden af det skrevne om dette emne.
Dertil kommer, at man ikke skal have
læst ret langt for at finde ud af, at det kan
godt være at det historiografiske er nedto
net, men i praksis er nogle forfatterskaber
mere oversete end andres. Således er det på
faldende, at en disputats skrevet om leding
inden for de sidste 10 år ikke findes anført,
ligesom ikke et eneste værk af disputatsens
forfatter har fundet vej til litteraturlisten.
Det må undre så meget desto mere, som det
er et hovedanliggende for Hybel at fokusere
på, hvornår kongemagten kommer til at råde
over faste indtægter. Og diskuterede denne
disputats ikke netop, hvornår kongemagten
fik en slags ledingsskat? Jeg synes rent ud
sagt, det er pjattet. Læseren må forvente at
finde det bedst udvalgte som støtte for ar
gumentationen uden hensynstagen til per
sonlige syrn- og antipatier hos forfatteren.
Igen svækker det tilliden til forfatteren som
alvidende fortæller, og bogens genre står og
falder med, at en sådan tillid etableres. Som
det er nu, bliver sådanne ”forglemmelser”
til selvmål, for taberen er Hybels tekst. På
samme måde må man undre sig over det to
tale fravær af arbejder fra retshistorikeren
Ole Fenger.
Som oversigtsværk og fornyer af den danmarkshistoriske genre må man kræve af bo
gen, at den leverer en klarhed i udviklin
gen, som viser vej til en bedre forståelse af
en 500-årig periode, og som hidtil ikke har
stået prægnant i almen form i den histori
ske litteratur. Dette krav lever Hybels tekst
op til. Tesen er, at den danske kongemagt
gennemløber en udvikling, som revolutione
rer både dets grundlag og indhold. I begyn
delsen baserede den sig primært på værdier,
som blev hentet uden for landets grænser, i
form af rov og tributydelser. Fra omkr. 1000
oplevede det danske samfund en større kon
centration af jordejendom, kirken blev en
mere synlig faktor, og da mulighederne for
at røve og hente tribut i udlandet samti-
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dig blev mindsket, blev der sat en proces i
gang, hvor kongemagten i højere grad søgte
at hente sine indtægter inden for det dan
ske rige. Ikke mindst i 1100-tallet tog selve
riget en mere fast form og nye landområ
der blev tydeligvis organiseret i et feudalt
mønster i forhold til kongen. Hermed var et
parløb i udviklingen med det meste af det
øvrige Europa sat i gang, som o. 1300 var
fuldbyrdet for begge parter.
Spørgsmålet er mere, om denne tolkning
holder. I hvert fald fortjener modellen et par
ord med på vejen, både overordnet og i de
taljen. Der ligger meget center og periferi til
grund for denne tænkning, og påvirkningen
synes mest at være gået i én retning, nem
lig fra det tysk-romerske rige til det perifere
nord. Det er vel ikke en hel rimelig betragt
ning. Det er f.eks. blevet påpeget, at dansk
middelalderlatin omkr. Lundekirken var af
en højere standard end i flere af de gamle
kerneområder, fordi man som ny deltager i
en religion, der stillede høje krav, ville le
vere det bedste. Eksemplet viser, at perife
rien kan eksponere tidens tendenser bedre
end gamle kerneområder. Bolvigs eksempler
på kirkekunst af høj international standard
fra den romanske storhedstid kunne være et
andet eksempel. Udvikling er jo ikke en sta
tionær størrelse, hvor nogle områder har pa
tent på dynamik, mens andre områder kun
modtager den udefra. Netop den forholdsvise
tidlige kristning gav vel det danske rige en
række nye muligheder at spille på i forhold
til andre nærområder. Og da Hybel til trods
for løfte om sammenligning ikke leverer en
sådan mellem kerneområde og periferi, kom
mer analysen alene til at hvile på en implicit
antagelse om, at styrkeforhold og kultur af
spejler hinanden. Det, tror jeg, desværre fø
rer én til vildveje.
I detaljen er udviklingen vel også mere
flydende og mindre brudpræget, end Hybel
vil gøre den til. Man kan formulere det på en
anden måde. Det tidlige kongedømme gøres
vel mere ustabilt og primitivt af Hybel, end
det egentlig var, for at kunne tegne kontu
rerne af noget nyt desto skarpere. Den nyere
forskning om, at kristningen af Norden var
en lang proces, som strakte sig over århund
reder, er der ikke meget af her. Hvis man så
samtidig ikke er i stand til at ryste overbevi
sende argumenter frem om, at der reelt sker
noget nyt, kan nogle af bruddene blive til
rene slag i luften. Personligt er jeg således i
tvivl om den såkaldte stigende godskoncen
tration, som skulle kunne iagttages i løbet
af 1000-tallet. Når man ikke en gang kender
godsfordelingen i den såkaldte vikingetid,

hvordan kan man så med to-tre eksempler i
hånden på store jordejendomme fra 1000-tal
let hævde, at dette repræsenterer noget nyt?
Den af vikingerne anvendte titulatur peger
dog mod et udviklet socialt hierarki, og hvor
for skulle den ikke afspejle en skæv jordfor
deling? Den tanke bruger Hybel i hvert fald
selv om højmiddelalderen.
Et andet spørgsmål er de mange udlæg
ninger, som bogen naturligvis må være fuld
af. Eller for den sags skyld blot postulerende
sidebemærkninger, som kort slår fast, at ek
sempelvis middelalderens kunst under et
var ekspressionistisk (s. 23). De råber på
modsigelse og præcisering, men da sådanne
sving med pisken nærmest er en del af selve
bogens genre, skal jeg lade dem ukommenteret. Derimod kan man med hensyn til forfat
terens forståelse af middelalderlige forhold
hurtigt slå fast, at Hybel er rablende mate
rialistisk i sine udlægninger. Det viser sig
naturligvis tydeligst, når kirkens forhold
kommenteres. Det med sjælens frelse siger
ikke Hybel en snus og kan det omskrives til
jordinteresser eller magtdemonstrationer,
bliver det det. Problemet opstår, fordi de kil
der, som Hybel hyppigt citerer, jo uforskyldt
kan komme til at nævne åndelige begrundel
ser, og så føler forfatteren sig kaldet til at gå
i rette med kilderne, hvor den almindelige
funktion af kildecitater er at lade disse vise,
hvordan det egentligt var. Som sådan en gan
ske afslørende øvelse. Så er der postulaterne.
Af en eller anden grund mener Hybel, at selv
om kirke og klostre havde en overordentlig
stor indflydelse på at definere samfundets
institutioner, påvirke den tekniske udvikling
og være med til at fremme en ny jordforde
ling, så havde den ingen succes på dens ker
neområde, nemlig at kristne danerne. Da der
heller ikke leveres særskilte argumenter for
standpunktet, vil jeg mene, at udsagnet igen
siger mere om forfatteren end om den tid,
han forholder sig til.
En enkelt udlægning skal jeg ikke afholde
mig fra at kommentere. Hybel gør nemlig i
flere sammenhænge en del ud af selve den
kristne dåbshandling. Således gør hans sig
til talsmand for at se dåben af flere danske
konger som en vasalhandling overfor frem
mede fyrster. Denne tolkning kan have me
get på sig, når man ved, at en fremmed fyr
ste optræder som gudfar ved en dåb, som til
fældet var i 826 med Harald Klak, men hvis
man ikke har vished om en position som gud
far for den fremmede hersker, som i tilfældet
med Harald Blåtand 150 år senere, er det at
gå galt i byen (s. 78). Derfor kan jeg ikke se
andet, end at Hybel er på alvorlige afveje i
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selve forståelsen af overgangen til kristen
dommen i Danme rk.
Det fører mig frem til selve titlen for bo
gen, Danmark i Europa 750-1300. Denne er
vist præget mere af nutidig gennemslags
kraft end afspejling af middelalderlige for
hold. Man skal ikke have læst ret mange si
der i værket for at have forstået, at hverken
Danmark eller Europa eksisterende i store
dele af den nævnte periode. Måske værket
skulle have heddet ”Danernes indlemmelse i
det kristne fællesskab, 750-1300”?
Til slut en kommentar om sprog og stil i
bogen. Når den fungerer bedst, er der små
skarpe udfald, som kortfattet indrammer
en situation. Hybel skriver således om Sven
Estridsen s. 95: 'Det er usikkert, om han vir
kelig var ud af et kongeligt dynasti. Det er
sikkert, at han skabte et". Sådanne engage
rede iagttagelser er med til at levendegøre
teksten og med til at målrette den til en stør
re læserkreds, s Dm det vel er hensigten med
en bog som denne at nå. Imidlertid er det en
balancekunst a; oversætte et angelsaksisk
koncept, som ligger bag en bog som denne,
til dansk og så også mestre den. Det lykkes
kun til dels. Den universitære brug af fagter
mer har Hybel angt fra lagt bag sig, og der
er sætninger, som man skal læse mere end en
gang for at forstå, ikke mindst i den mætte
de indledning. Omvendt er der også kåde og
ligefremme passager, som trækker i modsat
retning. Karl den Store magtede således ikke
"at gøre kål på danerne" (s. 42), selvom han
trængte "dybt ind i Tyskland" (s. 41), som om
dette land fandtes dengang. Det er en alvor
ligere anke, at flere sætninger er underligt
upræcise og lunkne. Tag bogens allerførste
sætning: "Denne bog giver en mening om,
hvordan Danmark og Europa blev til". Den
lyder inspirere ; af Bartletts åbningssekvens
"Europe is both a region and an idea". (1993,
p.l), men uden den indholdsmæssige tyngde,
som findes her. En appetitvækker er det hel
ler ikke. Videre på side 11 i forlængelse af et
afsnit om stordrift og jordrente, hedder det
sammenfattende: "Den almindelige tilegnel
sesform var kommet til Danmark". Den sæt
ning kan umu igt være gennemtænkt. Eller
på følgende side om konsekvenserne af den
stærkere kongemagt i middelalderen: "for
det tredje skabte disse institutioner alminde
lige reproduktionsbetingelser for samfundsli
vet". Det er hverken klar tale eller godt for
midlet.
Modtagelse i af bogen må derfor blive lidt
blandet. En pil op og et kip med flaget for
at prøve en nj genre, som jo er inspirerende
for forskningen ved at tænke overordnet og
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orientere sig internationalt (at interessere
sig for de europæiske dimensioner bag det
danske riges dannelse). Men to pile ned for
at være sprunget over gærdet, hvor det er la
vest - for mange gange. Det sidste vil kunne
underbygges med påvisning af flere stavefejl
og orddelingsfejl, men det skal jeg undlade at
trætte læseren med.
Lars Bisgaard

Erik Nørr og Jesper Thomassen (red.):
Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder
til sønderjysk forvaltningshistorie,
Selskabet til Udgivelse af Kilder til
Dansk Historie 2004, 407 s., 275 kr.
Slesvig, Preussen, Danmark er bd. IV i vær
ket Kilder til dansk forvaltningshistorie, i
hvilket bd. II, På embeds vegne - Kilder til
dansk forvaltningshistorie 1750-1920, ud
kom 1998 (anmeldt i Fortid og Nutid, h. 2,
2000, s. 146-147). De øvrige bind, om perio
den indtil 1750, perioden 1920-1970 og om
Nordatlanten og Troperne, er under udgivel
se. Værket har dets baggrund i en erkendelse
af, ”at det næppe nogensinde vil kunne lade
sig gøre at udgive blot de vigtigste kilder fra
den offentlige administration...” (s. 5), hvor
for man har valgt at beskrive kildetyperne i
håb om på den måde at gøre benyttelsen af
de originale kilder lettere.
Slesvig, Preussen, Danmark indledes med
en glimrende fremstilling af hovedlinierne i
sønderjysk forvaltningshistorie 1460-1970
(s. 17-40). Et par interessante detaljer, som
vel må siges at være i nogen modstrid med
den almindelige danske opfattelse af de søn
derjyske forhold særligt efter henholdsvis
1864 og 1920, er påpegningen af, at ”Indlem
melsen i Preussen [i 1864] betød indførelsen
af et moderne kommunalt selvstyre” (s. 25),
og at man efter 1920 på nogle områder vide
reførte de preussiske ordninger, ”fordi de var
bedre end de samtidige danske” (s. 27).
Efter den indledende forvaltningshisto
riske oversigt, beskrives 77 kildetyper, alle
efter samme skema som også benyttedes i
På embeds vegne, nemlig: Definition og kort
præsentation af kildetypen. Transskription.
Kommentar. Lovgrundlag. Anvendelsesmu
ligheder. Hvor findes kildetypen. Litteratur.
De beskrevne kilder er alle særlige for Søn
derjylland og Slesvig; i nogle tilfælde findes
danske pendanter, men i de fleste slet ikke.
Mere eller mindre i flæng kan nævnes gen
nemgang af Landmilitærsessionsprotokollen
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fra december 1810 i Tønder (s. 76-81), Dige
reces for det 1. Slesvigske Digeforbund (s.
82-86), Flækkeprivilegiet for Højer Flække
samt Nordborg Flækkekollegiums forhand
lingsprotokol (s. 184-189) og Naturalisati
onsansøgning (s. 226-229).
Nogle af de beskrevne kilder påkalder sig
speciel interesse, enten fordi de anskueliggør
forhold der ikke i almindelighed er velkend
te og ligefrem skubber til danske fordomme,
eller fordi de behandler forhold, som er helt
uden sidestykke i Danmark og dansk histo
rie i øvrigt. Til de førstnævnte hører omta
len af Bismarcks Socialforsikringsreform i
1880'erne, hvor ”de første spirer til velfærds
staten blev lagt” (s. 214), og den dertil hø
rende socialforsikringsliste (s. 301-304). En
anden kildetype, som nok er mere i tråd med
fordommene om Preussen og Bismarck, er
Forvaltningsberetningen fra den kommissariske amtsforstander i Bredebro (s. 222-225),
et ”Stasi”-lignende påfund, men en kildetype
med store potentialer for udnyttelse i bl.a.
det lokalhistoriske arbejde. I forlængelse
af de kontrollerende instanser bør nævnes
Foreningsmedlemsliste (s. 235-237), der som
eksempel behandler listen for Møgeltønder
Hjulriderlaug; en cykelklub, som de tyske
myndigheder betragtede som alt andet end
harmløs, idet en del af medlemmerne var
fremtrædende dansksindede. Endelig bør
nævnes den særlige lokalmyndighed eller
administration der opstod i de fleste SlesvigHolstenske byer i 1918-1919, nemlig arbej
der-, soldater- og bonderåd (s. 331), hvor der
i forbindelse med det beskrevne eksempel,
nemlig Arbejder- og Bonderådet i Haderslev
(s. 333-335), tillige i en billedtekst indflettes
historien om marinesoldaten Bruno Topff
fra Soldater- og Arbejderådet i Sønderborg
(s. 333), som måske - måske ikke - udråbte
en særlig alsisk republik i november 1918.
Bogen afsluttes (s. 389-407) med fyldige,
tematisk strukturerede litteraturlister, en
redegørelse for mønt, mål og vægt i hertug
dømmerne, præsentation af de 10 forfattere
og et register.
Slesvig, Preussen, Danmark fokuserer
som nævnt stringent på Sønderjyske forhold.
Ikke desto mindre har bogen også et natio
nalhistorisk perspektiv, som i visse perioder
står lidt uklart, i andre meget markant, idet
kilderne, deres præsentation og behandling
netop angiver forskellen mellem den danske
og den slesvigske, preussiske og sønderjyske
forvaltning. De mange kildegruppers anven
delsesmuligheder peger i en mængde retnin
ger, til stort set alle historievidenskabens
deldiscipliner, ikke mindst på det kultur- og

lokalhistoriske område. Bogen er godt redi
geret og velstruktureret, veltilrettelagt og
velskrevet. Slesvig, Preussen, Danmark kan
anbefales.
Henrik Gjøde Nielsen

Ebbe Kløbedal Reich: Efter Krigen
- Før Freden. Tolv Mands-Minde-foredrag. Forlaget Vartov 2004, 229 s.,
248 kr.
”Efter Krigen - Før Freden” er Ebbe Kløve
dal Reichs erindringsstykker om tiden fra
cirka 1945 frem til 2004. Bogen er i det væ
sentlige identisk med 12 mands-minde-foredrag, som Reich holdt på Vartov én gang om
ugen fra januar til april 2004. Omslaget er af
Bjørn Nørgaard og illustrationerne af Male
ne Rauhe. Vartov står som udgiver af denne
smukke bog.
”Efter Krigen - Før Freden” er en for
underlig bog. På den ene side besidder den
krønikens kvaliteter: En kronologisk frem
adskridende fremstilling om større og min
dre begivenheder. En annal, en slags årbog,
der gør læseren mere vidende om, men også
klogere på, den omhandlede periode. På den
anden side er der tale om en meget person
lig bog, der skildrer Reichs liv i den danske
offentlighed, herunder hans virke som sam
fundsdebattør, politiker, forfatter, skrivende
redaktør, hippie og meget mere. Bogen giver
det indtryk, at Reich det meste af sit liv har
været en stedse søgende sjæl, og samtidig
emmer bogen af, at han nu - hvor han er
langt over 60 år - endelig har fundet et fast
ståsted.
Indledningsvis forklarer Reich, at det ikke
kan afvises, at fremstillingen ”vil blive ikke
blot farvet, men skævvredet af mine behov for
at retfærdiggøre hvad jeg har sagt og gjort i
tidens løb. Til en vis grad er det vel uundgå
eligt. Men jeg vil prøve at gøre den grad så
lille som muligt. Mit forsæt er at være vidne,
snarere end dommer, anklaget eller advokat”
(s. 10). At Reich afviser at påtage sig rollen
som den anklagede, er antagelig en hilsen til
tidens hidsige debatter om ”det nye venstre”.
Bogen viser da også en forfatter, der nok kan
tage afstand fra egne synspunkter, som nu er
forladte (fx s.74-76), men som samtidig for
klarer læseren, hvorfor han mente, som han
gjorde på dette eller hin tidspunkt. I denne
ende af registret forklarer Reich, at når de
politiske miljøer, hans færdedes i - det var
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primært ”det ny 3 venstre” og De Radika
le - ofte var afvisende over for væsentlige
aspekter af de vestlige landes udenrigs- og
sikkerhedspolitik under den kolde krig, da
var det først og fremmest en reaktion på
skyggesiderne af de vestlige samfunds poli
tikker. Således indleder Reich meget stilsik
kert og effektivt bogen med et afsnit om det
selvmodsigende ved, at danske kommunister
efter befrielsen aå den ene side opfattedes
som modstandskimpens helte, men at de på
den anden side samtidig blev kritiseret for
at være unationale og landsforrædere. Reich
forstår naturligvis udmærket, hvordan disse
tilsyneladende selvmodsigelser lod sig forene
i de første par år efter befrielsen, men for et
barnesind (Reich var på det tidspunkt 7-8
år) var centrum-højre-politikere og da især
socialdemokrater nogle værre ”rævepelse”
(s. 14-16). Dette var dog ikke alene tilfældet i
befrielsessomme ren. Tværtimod var det ifølge
Reich et gennem fående fænomen i efterkrigs
tiden. Et træk i bogen er nemlig en uheldig
tendens til at adskille aktørerne i helte og
skurke. Heltene var og er ”det nye venstre”
og De Radikale. Skurkene var og er centrumhøjre-politikere og kommunister. Eksempel
vis omtales ude nrigsminister Per Hækkerup
og det konservative folketingsmedlem Kragh
som henholdsvis floskuløs og fossilleret (s.71),
medens initiativtageren til de store antiatommarcher i 1 egyndelsen af 1960erne, Carl
Schamberg, karakteriseres som en mand, der
talte med dybfølt ”patos og lidenskab” og som
kunne formulere sig på en måde, der ”lignede
det almindelige politikersprog nogenlunde
lige så meget som Erik Knudsens poesi lig
nede Statstidende” (s.49).
Det turde være klart, at sådanne karakte
ristikker mildest talt er diskutable. Formu
lerede Hækkerup sig i floskler? Måske. Men
gjorde Carl Schamberg ikke også det? Det
synes jeg, at han gjorde (se hertil Schamberg,
Det kan nytte - artikler og erfaringer 1960-65
(1965), samme, 20 års kamp for fred. Artikler
og taler gennem 20 år - fra atomkampagnen
til Aalborg fredskonference (1981)). Under
alle omstændigheder lykkedes det ikke for
Schamberg at overbevise det politiske estab
lishment om sine synspunkter op gennem
1960erne, for hvilken strategi for fred og af
spænding syntes egentlig mest fornuftig: So
cialdemokratiers afspændingspolitik der blev
båret frem i NATO, i bilaterale dansk-østlige
forhandlinger )g i FN eller antiatombevægelsens marche jr fra Holbæk til København?
Med regeringsansvaret måtte udenrigsmini
ster Hækkerua og andre socialdemokrater
betale en pris: De måtte forsvare en alliance-
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politik, som de grundlæggende støttede, men
som naturligvis også rummede elementer, de
havde det vanskeligt med. Til gengæld fik de
mulighed for at gøre noget mere konstruktivt
for afspændingen, end Schamberg og dennes
proselytter gjorde. Mens Schamberg m.fl.
sled sig vabler til på de danske landeveje, var
Hækkerup én af de første vestlige politikere,
der lagde op til den afspændingsproces, der
institutionelt kronedes med CSCE-konferencen i begyndelsen af 1970erne. Det var et ikke
ringe politisk resultat. Som sådan må man
stille spørgsmålet, hvor meget klogere vi bli
ver ved at stille de forskellige aktører i det po
litiske liv op som modsætninger i så forsimplet form, som det gøres af Reich?
Til kritikken hører også Reichs hyppige
brug af sarkasme. Man kan sige, at sarkas
men giver liv til fremstillingen. Somme vil
formentlig finde det morsomt og rammende,
at han omtaler Centrum-Demokraterne og
Fremskridtspartiets politik som ”foruret
tet, selvretfærdig populisme” (s. 114). Men
hvis Ebbe Kløvedal Reich virkelig ønskede
en dialog med, endsige en større forståelse
for rationalerne bag højrefløjens synspunk
ter, er ovennævnte karakteristik næppe syn
derlig ansporende herfor. I det hele taget må
man sige, at Reich med denne og andre til
svarende formuleringer især henvender sig
til sine meningsfæller. Andre kommer han
ikke i kontakt med. Det er ironisk, at dette
formentlig altid har været gældende for sam
fundsdebattøren Ebbe Kløvedal Reich.
Set med mine øjne rummer bogens imid
lertid også en lang række kvaliteter. Gen
nem sin personlige fremstilling lykkes det
Kløvedal Reich at forklare, hvordan han og
en betydelige del af hans generation opfat
tede verden. Og dermed lykkes det tillige at
forklare, hvorfor de handlede, som de gjorde.
Reich er en sprogets mester, og gennem frem
stillingen benytter han sproget til at give
forklaringer på en række forhold, der nok
kan forekomme vanskeligt forståelige i dag.
Jeg har ovenfor nævnt Reichs omtale af Carl
Schamberg. Læses de eksisterende fremstil
linger af Schamberg og hans fredspolitiske
virke (fx bøger af Søren Hein Rasmussen,
Johs. Nordentoft og Klaus Jørgensen), så for
står man nok hans historiske betydning, og
der er ingen tvivl om, at disse forfattere har
en mere analytisk tilgang til antiatomkampagnens virke, end Reich har. Alligevel må
jeg medgive, at det nok især er med Reichs
fremstilling, at jeg forstår den energi, som
Schamberg mobiliserede.
Reichs fremstilling af, hvorfor dele af især
ungdommen sværmede for ”det nye venstre”,
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leveres også i et sprog, der virker klargøren
de. Reich: ”Efterhånden viste det sig at Ak
sel Larsen-fløjen af SF var så forhippet på at
komme i regeringssamarbejde med Socialde
mokratiet at også den rykkede over i betæn
kelig nærhed af det gamle venstre som ikke
kunne bruges i de nye tider.” Lyt: ”... som
ikke kunne bruges i de nye tider”. Den for
mulering er noget af det mest rammende om
den mentalitet, der prægede ”det nye ven
stre” i 1960erne, som jeg har læst. Fremtiden
hørte socialismen til, og vel at mærke en so
cialisme, der hverken var socialdemokratisk
eller Sovjet-kommunistisk. Derefter fortaber
klarheden sig dog, for hvori den nye socialis
me skulle bestå, forklarer Reich ikke.
Endelig er det er én af bogens styrker, at
Reich har sammenskrevet en række dan
ske og internationale begivenheder i én og
samme fremstilling. Derved leveres et meget
stærkt, sammensat billede af den tid, som
Reich omtaler. Især kapitel 8 om første halv
del af 1980erne virker stærkt på mig, fordi
det her formås at få ”den muslimske udfor
dring” bragt ind i billedet. Det er en politisk
udfordring, der ofte tilskrives en senere tid.
Men Reich viser, hvordan den voksede frem,
medens flertallet af danskere især var opta
gede af forhøjede renter, regeringsskifte, nye
økonomiske programmer og sikkerhedspoli
tiske dagsordner på Christiansborg.
”Efter krigen - Før Freden” kalder på langt
flere betragtninger, end jeg har formuleret
her. Ovenfor har jeg imidlertid valgt at knyt
te et par ord til, hvad man efter mit skønt
kan bruge bogen til som historiker. Min vur
dering af lyder: ”Efter Krigen - Før Freden”
står svagest i analysen af det politiske; hvad
enten Reich skriver om danske eller inter
nationale forhold. Til gengæld står bogen
stærkt i fremstillingen af, hvad der drev
danske græsrødder og venstre-oppositionelle
grupper frem. Her er der tale om en velop
lagt, polemisk og ofte charmerende, selviro
nisk fremstilling. Bogen kan først og frem
mest anbefales til folk, der ønsker at sætte
sig ind i den virkelighedsopfattelse, der præ
gede dele af ”det nye venstre”.
Rasmus Mariager

Sven Ove Gade: Frode Jakobsen. En
biografi, Gyldendal 2004. 592 sider,
395 kr.
Frode Jakobsen - født i 1906 som søn af en
ludfattig, grundtvigsk friskolelærer på Mors
og død i 1997 som pensioneret politiker - er
en fascinerende person. Blandt alle de frem
trædende politiske aktører under besættel
sen rager han i moralsk, demokratisk, intel
lektuel og, ja, menneskelig forstand op som
en kæmpe. Han var også i sjælden grad en
ener i dansk politik i en forstand, som gør det
umuligt at forstå og vurdere ham efter sam
me stok, som vi ellers ofte måler andre poli
tikere. Som de fleste af os, var han dog ikke
perfekt. Han var meget selvbevidst, stædig
og insisterende grænsende til det pedantiske
og rethaveriske, når det gjaldt fortolkningen
af den besættelsestid og modstandskamp,
der blev definerende for hans sidste næsten
60 leveår. Det rethaveriske hos dette ellers
så ræsonnerende menneske var uden tvivl
næret af hans blændende begavelse, men
også af hans udtalte naive forfængelighed,
og de mange blinde vinkler han havde i sit
politiske udsyn. Rethaveriskheden næredes
sikkert også af en mistro affødt af de svigt,
intriger og skjulte politiske dagsordener, der
lige siden dannelsen af Frihedsrådet i 1943
og indtil slutningen af hans politiske kar
riere, havde beredt ham så mange politiske
nederlag. Jakobsen var tilbøjelig til at sige: I
får jeres vilje, magten, men jeg har ret.
Frode Jakobsens helt store bedrift var at
være modstandsbevægelsens eksponent for,
at tilnærmelsen mellem Frihedsrådet på
den ene side og det politiske establishment
- personificeret ved ledelserne af Socialde
mokratiets og Det Konservative Folkeparti
- på den anden lykkedes i besættelsens sid
ste år og førte til dannelsen af befrielsesrege
ringen. Han havde en væsentlig del af æren
- eller ansvaret, om man vil - for, at det ikke
kom til større stridigheder mellem det poli
tiske system og modstandsbevægelsen ved
befrielsen. Stridigheder, som i andre befri
ede europæiske lande udviklede sig til bor
gerkrig eller i hvert fald borgerkrigslignende
tilstande. Han havde også en væsentlig del
af æren/ansvaret for, at kommunistiske for
søg på at komme til magten via en form for
folkefront dannet af modstandsbevægelsen
blev bremset. Om disse forsøg uden Frode
Jakobsens indsats - og i øvrigt alt andet lige
- så var lykkedes, er måske tvivlsomt, men
at hensigten fra kommunistisk hold var til
stede, er der næppe tvivl om. Men at alt an
det var lige, var jo heller ikke givet. En sov-
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jetisk ”befrielse” eller fx en tysk slutkamp på
dansk jord kunne have givet folkefrontsbe
stræbelserne vind i sejlene.
Efter befrielsen 1945 havde Frode Jakob
sen et langt politisk liv med 28 år som folke
tingsmedlem inc til valget i 1973, hvor han
ikke stillede op. Det bemærkelsesværdige
ved den del af hans karriere, er de minimale
politiske resultater han formåede at skabe.
Denne ellers så højtprofilerede politiker op
nåede stort set intet. Hans store bedrift var
uløseligt forbundet med besættelsestiden.
Det kan undr?, at denne betydelige person
i Danmarkshistorien ikke er blevet biografe
ret før. Forklarir gen er sikkert en kombinati
on af Frode Jakcbsens fremragende forfatter
skab om sit eget liv, samt fraværet af væsent
ligt kildemateriale om den centrale periode
af hans karriere, besættelsen. De centrale
møder i Frihedsrådet kan - af indlysende sik
kerhedsgrunde -- for størstedelen kun belyses
med eftertidens beretningsmateriale.
Nu er biografien her imidlertid i form af
Sven Ove Gade s bog om denne fascinerende
skikkelse. Af gode grunde er langt størstede
len af bogen viet besættelsestidens historie.
Det tjener Gade til ære, at han som ikke-historiker og med et i øvrigt travlt forfatter
skab og med deraf følgende begrænset tid til
research på relativ kort tid har formået at
skrive en så omfattende bog med så få fak
tuelle fejl. Der er et sikkert greb om begiven
hedernes rækkefølge og indbyrdes sammen
hæng i de ellers ganske komplicerede politi
ske forløb under besættelsen. Der er heller
ikke noget principielt forkert i, at biografien
ganske uden blusel er stærkt engageret og
hovedpersonen venligt stemt. Engagement
og indføling skal til i en biografi, og Frode er
da også så åbenlyst Gades mand.
Desværre er der efter denne anmelders
mening ikke tale om nogen vellykket bio
grafi. For engagementet kammer over og lo
yaliteten med Frode Jakobsen er så udtalt,
at man i langt størstedelen af bogen, som
omhandler besættelsestiden, får serveret
de aktører, der ikke delte Frode Jakobsens
synspunkter, som moralsk anløbne, politisk
utroværdige og i det hele taget generelt galt
afmarcherede personer. Det er en skam og er
også at gøre F "ode Jakobsen en bjørnetjene
ste, for han var nemlig mere nuanceret i sit
syn på disse mennesker, end Gade selv er.
Hvad værre e ; står Gade med sin engage
rede tagen parti for Frode Jakobsen også i
vejen for at stabe mening i hovedpersonens
centrale valg under besættelsen.
Den onde ånd er Socialdemokratiet og især
Vilhelm Buhl, der bogen igennem stort set
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ikke omtales uden, at Gade påhæfter nogle
stærkt negative udtryk og vurderinger. Uafla
deligt vendes der tilbage til antisabotagetalen
fra september 1942, hvor Buhl opfordrede be
folkningen til at hjælpe det danske (ikke det
tyske!) politi med efterforskningen af sabota
gen. Uafladeligt karakteriseres de socialde
mokratiske politikere som eftergivende, svage
og uden anfægtelser over de indrømmelser, de
som repræsentanter for samarbejdspolitikken
måtte give Tyskland. Uafladeligt kritiseres de
res bekæmpelse af modstandsbevægelsen med
en underforstået tone af, at de dermed tog par
ti for nazismen og svigtede demokratiske idea
ler. Sådanne synspunkter kunne man så endda
måske argumentere for, men det gør Gade hel
ler ikke. Han påstår - ud fra en antagelse om,
at modstanden pr. definition var rigtig og mo
ralsk uanfægtelig - og ved helt at se bort fra
de fuldt ud demokratiske ræsonnementer, som
samarbejdspolitikken byggede på. Ræsonne
menter, som Frode Jakobsen flere gange under
besættelsen og siden anerkendte som legitime,
men som han blot ikke delte og ikke ville følge
i sin yderste konsekvens, fordi hans demokra
tiske og etiske overvejelser og analyser førte
ham til et andet synspunkt.
Gade ser fuldstændig bort fra den dilem
ma-karakter, som problemstillingen samar
bejde-modstand har. Der var væsentlige, de
mokratisk valide argumenter for samarbejds
politikken, ligesom der var for modstands
synspunktet. Således var Danmark givet en
besættelsesordning, hvor det parlamentari
ske demokrati fik lov at fortsætte - ikke ube
skåret, men dog alligevel fortsætte - ligesom
også store dele af jurisdiktionen forblev på
danske hænder og dermed ikke overgik til ty
ske krigsretter og tugthuse. Det er en forfladi
gelse af besættelsestidens historie ikke at an
erkende dette som et demokratisk og moralsk
gode for den danske befolkning som helhed.
At det var et gode købt for en pris - nemlig
at man i en eller anden forstand skulle sam
arbejde med Tyskland - er rigtigt, men det er
også netop heraf dilemma-karakteren opstår.
At jurisdiktionen senere blev udhulet i løbet
af besættelsen med tyske krigsretter og til
sidst henrettelser til følge, skyldtes, at den
danske regering i længden ikke kunne dæm
me op for sabotagen. Men indgrebet i jurisdik
tionen kunne modstandsbevægelsen jo sådan
set takke sig selv for - men det blev dog alli
gevel klandret samarbejdspolitikerne.
Spørgsmålet er i det hele taget, om det
overhovedet er realistisk, endsige rimeligt,
at forvente, at ansvarlige politikere med
sindsro lod private grupper føre væbnet
udenrigspolitik med henvisning til, at det
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sikkert er velmenende folk? Når politikerne
oven i købet havde begrundet mistanke om,
at de stærkeste og de bedst organiserede i
disse grupper (kommunisterne) havde en
dagsordenen, der indbefattede andet end be
frielseskamp mod besættelsesmagten, men
også en omstyrtelse af det danske samfund.
Ved at se bort fra dilemma-karakteren i
problemstillingen samarbejde-modstand og
i stedet forfægte et ensidigt moraliserende
modstandssynspunkt, gør Gade på en og
samme tid besættelsestidens historie tem
melig uinteressant, Frode Jakobsens bedrif
ter mindre, og hans handlinger - særlig hans
engagerede bestræbelser på at føre mod
standsbevægelsen og politikerne sammen - i
sidste ende også uforståelige.
Bogens analytiske problem kommer ty
deligt til udtryk i et bestemt forhold. Gade
hylder - ikke uden ret - Frode Jakobsen for
at have forhindret Frihedsrådet i fremstå
som en folkefronts-magtfaktor efter befriel
sen. På et møde i Frihedsrådet 17. april 1945
forelagde DKP (og Dansk Samling som det
tynde øl) et forslag til et socialt-økonomisk
program, som skulle være Frihedsrådets po
litiske platform i forbindelse med befrielsen.
Programmet var efter alt at dømme tænkt
ind i en kommunistisk magtstrategi. Hensig
ten fra kommunisternes side var, at Friheds
rådet - med modstandsbevægelsens våben
som de manende symboler på heroisk kamp
- skulle ride på sympatien fra modstands
kampen og derigennem tilkæmpe sig politisk
magt på længere sigt. Magt, der måske kun
ne ende med en ”folkedemokratisering”, som
man så i Østeuropa efter krigen. Frode Ja
kobsen satte imidlertid hælene i og fremførte
insisterende, at det ville være bondefangeri
over for de store dele af modstandsbevægel
sen som havde ladet sig indrullere på et rent
nationalt program. At kampen gjaldt om at
få tyskerne ud af landet - og ikke andet.
Med Jakobsens modstand strandede DKP’s
bestræbelser. Gade giver således Jakobsen
æren for at have forhindret et kommunistisk
diktatur i efterkrigstidens Danmark.
Anerkender man tilstedeværelsen af så
danne motiver og en sådan fare for en kom
munistisk magtovertagelse på grundlag af
modstandsbevægelsens popularitet og dens
våben - og det gør Gade - så må man jo også
anerkende den skepsis, som samarbejdspo
litikerne nærede til modstandsbevægelsen.
Det var vel næppe realistisk at forvente, at
samarbejdspolitikerne ræsonnerede sådan
her: ’Vi ved, at kommunisterne i modstands
bevægelsen pønser på en magtovertagelse
via Frihedsrådet - men bare rolig, det skal

Frode Jakobsen nok få forpurret i sidste
øjeblik.’ Nej, sådan ræsonnerede de af gode
grunde ikke. De måtte tage deres forholds
regler og operere med flere worst case scena
rios. Visheden om tilstedeværelsen af uauto
riserede væbnede grupper er enhver magt
havers værste mareridt. Naturligvis måtte
de forsøge at få indflydelse på og kontrollere
disse grupper. At det hæmmede kampen mod
besættelsesmagten, er der ingen tvivl om,
men alternativet ville man for alt i verden
undgå. Havde politikerne ræsonneret, som
Gade synes at forlange af dem, ville det også
have været dybt, dybt uansvarligt - og hvis
bare noget tilnærmelsesvis var sket i forbin
delse med statens sikkerhed i dag, ville hele
bundtet fra ministre til efterretningstjeneste
være blevet fyret i vanære og trukket igen
nem (rigs)retssager fra en kant af.
Problemet for Gades bog er, at han ure
flekteret overtager 5. maj-synspunktet om
modstandsbevægelsen som et indiskutabelt
rigtigt synspunkt og samarbejdspolitikken
som det modsatte. Så enkelt var det ikke. Og
- heldigvis - heller ikke i Frode Jakobsens
bevidsthed.
Gades biografi vinder på de sidste 100 si
der, som omhandler den del af Frode Jakob
sens politiske virke, der ikke direkte havde
med besættelsestiden at gøre. Her bliver
vinklerne også mere kritiske, uden at det i
positiv forstand empatiske anslag fortoner
sig. I centrum er fortsat Jakobsens besværli
ge og komplicerede forhold til Socialdemokra
tiet. Der er næppe tvivl om, at Frode Jakob
sen blev manipuleret af Hedtoft til at agere
modstandsalibi for partiet efter besættelsen.
Med et løfte om en ministerpost, hvis Social
demokratiet vandt valget i 1945, lagde Frode
Jakobsen sig under partidisciplinen. Nu tabte
partiet imidlertid valget og regeringsmagten,
og da Hedtoft blev statsminister i 1947, var
situationen en anden, og Jakobsen blev for
bigået. Jakobsens forfængelighed og politiske
ambitioner udstilles åbenlyst i forbindelse
med hans forsøg på i efteråret 1962 at bringe
sig i kridthuset hos Jens Otto Krag med hen
blik på at blive forsvarsminister. Det mislyk
kedes som bekendt. Det fine ved disse passa
ger er, at Frode Jakobsens forfængelighed og
ambition netop fremstår som menneskelig.
Ikke som noget man griner af, men som noget,
der gør Jakobsen sårbar, hudløs, og som noget
man kan identificere sig med.
Særlig er Gade imidlertid kritisk - og det
med rette - over for Frode Jakobsens plud
selige transformation fra super-europæer i
1971 til EF-modstander i 1972. I mangel af
saglige begrundelser, som vitterligt er fravæ-
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rende i Jakobsers egen argumentation, stil
ler Gade den interessante hypotese, at skiftet
skal forklares med et forsøg på fra den politi
ske enspænder Frode Jakobsens side omsider
at få et politisk bagland i form af en alliance
med den nye generation af socialdemokrati
ske EF-modstandere, som kom i Folketinget i
1971 (fx Ritt Bjerregaard, Svend Auken).
Beskrivelsen af otiummet er bevægende,
og næppe mange læsere kan lade være at
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ærgre sig over, at så meget talent og begavel
se ikke blev udnyttet bedre. Anbefalingen af
Gades biografi er imidlertid kun stærkt for
beholden og gælder fortrinsvis beskrivelsen
af Jakobsens liv efter besættelsen. For selve
besættelsen foretrækker denne anmelder
hellere Jakobsens egne erindringsværker,
som er sympatiske, informative og djævle
blændt godt skrevet.
Niels Wium Olesen

Regnskab

RESULTATOPGØRELSE
1. januar - 31. december

Regnskab
2004

Budget
2004

Regnskab
2003

DHF Styrelsen
Indtægter

42.830

35.000

40.208

Udgifter:
Møder m.v.
Administration

-7.944
-50.766

-10.000
-80.000

-9.198
-52.106

DHF Styrelsen i alt

-15.880

-55.000

-21.096

168.294

195.000

168.384

-147.641
-46.881

-170.000
-60.000

-180.560
-56.846

-26.228

-35.000

-69.022

22.638

25.000

25.372

-22.884

-30.000

-25.405

-246

-5.000

-33

Indtægter

40.413

0

0

Udgifter:
Webside

-26.882

0

-25.432

13.531

0

-25.432

-28.823

-95.000

-115.583

16.489

0

27.860

-12.334

-95.000

-87.723

Fortid og nutid
Indtægter

Udgifter:
Trykning og distribution
Andre omkostninger

Fortid og Nutid i alt

Boglageret
Indtægter
Udgifter:
Omkostninger bogekspedition

Boglageret i alt
Historie - online

Resultat af ordinær drift
Finansielle indtægter og udgifter

Samlet resultat at overføre til næste år
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Regnskab

BALANCE
pr. 31. december
2004
kr.

31/12 2003
kr.

601

3.435

Nordea - driftskbnto

13.796

20.689

Nordea - abonnementskonto

31.275

15.508

BG Bank

19.565

33.281

377.458

424.110

149.911

149.911

592,606

646.934

350

1.750

0

875

1.202

2.394

11.274

22.768

400

0

13.226

27.787

Boglager (ikke værdisat)

0

0

Inventar (ikke værdisat)

0

0

605.832

_ ,674.721

AKTIVER
Likvider
Mellemværende med bogekspedition

Værdipapirer Investeringsbeviser 3600 stk. Norde;!a-Invest Direct anskaffelsessurp
(Kursværdi kr. 364.900)

1474 stk. Norde;:a Invest Dabonds anskaffelsessuip
(Kursværdi kr. 152.264)

Debitorer
Medlemmer

Abonnenter Fertid og Nutid

Bogsalgstilgoc ehavende
Momsmellemværende

Temamøde

(DHF ejer telefax og andel i kopimaskine købt i 1996
samt PC og printer til brug for bogekspeditionen købt i 2000)

AKTIVER I ALT
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BALANCE
pr. 31. december
2004
kr.

2003
kr.

Driftskapital, primo

480.671

568.394

Årets driftsresultat

-12.334

-87.723

Egenkapital i alt

468.337

480.671

Fremtidige aktiviteter - primo

30.000

30.000

Nyudgivelser - primo

50.346

50.346

Hensatte forpligtelser i alt

80.346

80.346

183

0

Skyldige omkostninger

45.186

100.224

For meget modtaget refusion udbytteskat

10.000

10.000

1.780

3.480

57.149

113.704

J5Q5J32

____ 674.721

Note

PASSIVER
Egenkapital

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
Mellemværende med Det kongelige danske Selskab

A-skat og AM-bidrag

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT
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Dansk Historisk Fællesråd
Udkast til budget for 2006

Styrelsen
Indtægter

42.000 kr.

Ordinære udgi:Lfter (møder, adm., løn)

-52.000 kr.

Ekstraordinære udgifter1

-25.000 kr.

Ialt

-35.000 kr.

Historieonline
Indtægter (sp onsorpenge m.m.)

50.000 kr.

Udgifter

-30.000 kr.

Ialt

20.000 kr.

Fortid og Nutid
Indtægter

Trykning og distribution

Andre omk. (inkl. løn)

168.000 kr.
-148.000 kr.

-48.000 kr.

Samlede udgifter

-196.000 kr.

Ialt

-28.000 kr.

Boglager
Indtægter

Udgifter (in]Jd. løn)
Ialt

Finansiel indtægt

I alt at overføre til næste år

1 Engangsudgift til udgivelse af Peter Korsgaards bog om kort.
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25.000 kr.

-25.000 kr.
Okr.

14.000 kr.
-29.000 kr.
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