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Helgon i kyrkans propaganda under
kristningsprocessen i Skandinavien
Af Bertil Nilsson
Med utgångspunkt från källor från de nordiska länderna och stiftet Hamburg-Bre
men analyseras i artikeln på vilket sätt helgon postumt har brukats av missionärer i
deras förkunnelse samt förekommit i andra sammanhang för att bidra till att om
vända människor i Skandinavien till kristen tro. I huvudsak behandlas tre aspekter,
nämligen helgonen som skyddspatroner för kyrkobyggnader, helgonreliker som
medel för mirakler och helgonens liv som förebilder för ett kristet ideal. Genomgån
gen visar att helgon som föredömen sannolikt inte haft någon nämnvärd betydelse i
kristningsprocessen, medan däremot deras beskyddande funktion och framförallt
deras förmåga att åstadkomma mirakler har varit det viktiga. Generellt sett kan
sägas att helgon inte tycks haft någon större betydelse i missionärernas muntliga
propaganda.

Det är ett välkänt faktum att helgon spelade en grundläggande roll för
kyrkans officiella framtoning som helhet under medeltiden men också för
enskilda individers fromhetsliv. Detta gällde åtminstone sedan kyrkan väl
etablerats i ett land eller en region, även om vi inte vet exakt hur lång tid
det tog, innan helgonkulten blev en integrerad och självklar beståndsdel i
religionsutövningen hos den befolkning som omvänts. Skedde detta redan
i ett tidigt skede av kristnandet, eller var det en långt utdragen process, in
nan kyrkans lära om helgonen vann insteg bland en bredare allmänhet?
En del försök att besvara sådana frågor har gjorts i den rika flora av
böcker och artiklar som publicerats under de senaste decennierna på te
mat kristnandet i olika delar Europa.1 Den fråga som jag skall ställa här
syftar till att i någon mån komplettera frågeställningarna om helgonens
roll i kon versionsprocessen: Vilken roll spelade helgon som propaganda
medel för kristendomen? Eller annorlunda uttryckt: I vilken utsträckning
och på vilket sätt förekom helgon i missionstidens förkunnelse i vid me
ning?
1. Om helgonens betydelse för Sveriges del samt för principiella resonemang, se Fröjmark
1996 och där anförd litteratur; för Norges del, se Sigurösson 2003, s. 84-92 och där anförd
litteratur. - Det finns dessutom en stor mängd litteratur från senare tid om olika aspekter på
helgon när det gäller tidig medeltid på kontinenten och de brittiska öarna. Se exempelvis lit
teraturlistan hos Wood 2001. - För värdefulla upplysningar tackar jag mag. art. Michael H.
Gelting, Rigsarkivet, Köpenhamn.
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Undersökningen avser alltså hur helgon brukats av dem som bedrev
kristen mission enligt den bild som ges i senare tiders skildringar, inte att
klarlägga varför de missionärer som kom att betraktas som helgon fick
denna status till följd av sina missionsinsatser. Detta betyder att exempel
vis Ansgar av mig inte betraktas som helgon utifrån berättelsen om hans
verksamhet bland daner och svear, men att han kan ha använts i egenskap
av helgon i senare tiders propaganda, när han väl hade uppnått ställning
som sådant. Somliga forskare skriver ibland om hans verksamhet som om
han redan under denna hade varit ett helgon, exempelvis »helgonet begav
sig sedan tillbaka till Hamburg«, och det är kanske möjligt att göra, men
det ger ett något egendomligt intryck. För min del menar jag att det finns
anledning att skilja på ett blivande helgons jordiska liv och på hur han el
ler hon brukades som helgon efter sin död. Här är det därför hans eller
hennes postuma inflytande som jag vill försöka komma åt. Utgångspunk
ten tas således i vad olika berättare velat förmedla om bestämda, namn
givna helgon, oavsett hur mycket äldre händelserna i berättelserna anges
vara. När dessa berättelser sedan studeras sammantagna blir det enligt
min mening också möjligt att dra åtminstone några slutsatser inte endast
beträffande berättarnas tid utan också om hur helgonen faktiskt framställ
des under själva kristningsprocessen, det vill säga hur dessa kom att fun
gera i missionens syften att omvända förkristna skandinaver.
Vad var då ett helgon under tidig medeltid? En klassisk definition for
mulerades av kyrkofadern Augustinus: »Kristenheten firar martyrernas
minne med religiös högtidlighet både för att upptändas till efterföljelse
och för att bli delaktig av deras förtjänster samt för att få hjälp genom de
ras böner.«2 De tidigaste helgonen, och de som alltså Augustinus nämnde,
var martyrerna. Men sedan den egentliga tiden av förföljelse av kristna ta
git slut, kom även andra personer än de som lidit döden för sin tros skull
att betraktas som helgon och betecknades då som confessores, bekännare,
personer som stått fasta i tron trots dödshot. Inte alltid ansågs de emeller
tid ha samma höga status som martyrerna.3 Vidare fogades till helgonens
skara å ena sidan asketer, (munkar, nunnor, »jungfrur« och andra) som ge
nom sin livsföring, sin upphöjda andliga status och i synnerhet sitt
förkastande av sexualitet såsom Kristi efterföljare ansågs ha genomgått
ett oblodigt martyrium och å andra sidan sådana biskopar och präster som
särskilt bidragit till spridningen av kristendomen eller ståndaktigt försva2. Se Raasted 1961, sp. 321.
3. Beträffande det sistnämnda rådde det antagligen delade meningar under hela den tidiga
medeltiden, se härtill Raasted 1961, sp. 321; Angenendt 1997, s. 56.
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rat den. Teologer samtida med Augustinus framhöll också helgonens be
tydelse som postuma undergörare till följd av att Gud på grund av deras
förtjänster kunde verka genom dem. Det fanns dock de som, likt Augusti
nus, intog en kritisk hållning till mirakierna, men under tidig medeltid
kom denna aspekt av helgonens inflytande att förstärkas.4 Samtliga de
nämnda kategorierna av helgon kom att uppfattas som verksamma hjälpa
re och förmedlare i människans relation till Gud, och de anropades därför
om förbön. Dessutom kom också ett liv i helgonens efterföljd att betraktas
som ett liv i Kristi efterföljd.5
Den väl så sammansatta bild av helgon och deras funktion som fram
trädde redan under fornkyrklig tid fördes vidare in i den tidiga medelti
den. Den uppvisar alltså personer som efter sin död fungerade som före
bilder för kristen livsföring och som stod i kontakt med den jordiska verk
ligheten. Detta skedde dels genom att de levande kunde vända sig till dem
med sina förböner, dels genom att helgonen förmådde åstadkomma mi
rakler i denna världen.
Ända sedan fornkyrkans tid vilade helgonens betydelse i stor utsträck
ning också på deras närvaro, inte bara så att säga från andra sidan graven
utan också från graven själv. Deras närvaro kunde visserligen bekräftas
genom uppenbarelser och visioner, men i synnerhet skedde det med hjälp
av den konkretion som reliker gav. Relikernas växande betydelse medför
de att kvarlevorna av de heligas kroppar efter hand kom att hämtas upp ur
sina gravar för att gravsättas i olika kyrkobyggnader. Från början förekom
som regel inte delning av själva skeletten, något som blev vanligt först på
800- och 900-talen, men det fanns reliker som inte räknades till kroppsde
larna, såsom hår, naglar och tänder av de heliga, och som alltså kunde för
delas till en större mängd kyrkobyggnader utifrån den fornkyrkliga upp
fattningen att »där en del finns, där finns helheten«. Varje del av de jor
diska kvarlevorna gjorde hela helgonet närvarande, och där relikerna fan
ns menade man att himmel och jord möttes och att närheten till Gud blev
särskilt tydlig.6
I och med att helgonen tidigt blev föremål för kult också i liturgisk me
ning och att helgonkalendrar därför upprättades, är det i vårt perspektiv
inte så svårt att fastställa vem som betraktades som ett helgon under den
aktuella konversionsperioden i Skandinavien och nordligaste Europa,
även om nya helgon ständigt tillkom från de nykristnade områdena. Des4. Angenendt 1997, s. 74-80.
5. Vauchez 1987-89, sp. 2014f.; Hausberger 1985 s. 646f.; Angenendt 1997, s. 55-61.
6. Daxelmiiller 1987-89, sp. 2015f.; Angenendt 1997, s. 149-155.

4

Bertil Nilsson

sa blev till en början eller kanske för all framtid föremål för en blott lokal
kult. Man kan därför tala om att det fanns allmäneuropeiska helgonkulter
respektive inhemska.7
Något bör också nämnas om hur man bäst skiljer mellan mission, kon
version och kristnande, om det över huvud taget går att göra. Saken har
naturligtvis diskuterats.8 Vad som bör framhållas är att gränserna är fly
tande och att terminologin inte är entydig samt skiljer sig åt på olika
språk. Det kan exempelvis observeras att det inte finns någon antik eller
medeltida term »missionär« på latin.9 Vad jag så långt möjligt skall för
söka att hålla mig till här är missionssituationen, och då avser jag kyrkans
och den kristna trons tidigaste möten med ännu icke eller helt nyligen om
vända personer eller kanske hellre befolkningsgrupper, eftersom skälen
till enskilda individers omvändelse är mycket svåråtkomliga.10 På grund
av källmaterialets karaktär kommer dock den första tiden av kyrklig etab
lering att också tas med i bilden, när inte längre några missionärer i ordets
trängre mening var verksamma, men då man kan räkna med att den fornskandinaviska religionen ännu utövade ett inflytande.
I det följande avgränsar jag mig till berättelser som behandlar missionskyrkoprovinsen Hamburg-Bremen, vilken inkluderade bland annat
de skandinaviska länderna till 1103/04, och jag följer så långt möjligt en
kronologi som utgår från källornas tillkomst, inte tidpunkten för de fakti
ska, omtalade missionsinsatserna. Redan inledningsvis kan väl sägas att
materialet är tunt. Även om antalet källor som åtminstone på något sätt
och i någon utsträckning nämner missionsinsatser i Skandinavien inte är
särskilt litet, i synnerhet inte från det västnordiska området, är däremot
antalet upplysningar som belyser min frågeställning magert. Den äldsta
källan, Vita Ansgarii, färdigställd av Rimbert strax efter Ansgars död år
865 och ofta betraktad som mer historiskt tillförlitlig än många andra helgonvitor, nämner ingenting om fenomenet helgon i missionspropagandan.
Det gör inte heller skildringen av Rimberts liv i den anonyma Vita Rimberti från omkring år 900. Först Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiaepontificum, avslutad omkring 1075, tar upp helgon på ett sätt
som intresserar här.

7.
8.
9.
10.

Se även Fröjmark 1996, s. 387-391.
Se exempelvis Wood 2001, s. 3ff.; Wood 2002, s. 336.
Till det sistnämnda, se Wood 2001, s. 247.
Se dock Ljungberg 1938, s. 98-158, som för Nordens del försökt att klassificera »omvän
delsens typer och personligheter« utifrån en indelning i avgjorda kristna, vacklande, kristendomsfientliga och irreligiösa.
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Patrocinier, kyrkovigning och reliker
Adam återger i sin första bok11 ett brev som skall ha skrivits av Karl den
store men som i realiteten är en av den tidiga medeltidens många förfalsk
ningar och har tillkommit omkring år 1050.12 1 brevet beskrivs hur stiftet
Bremen inrättades, det stift som kom att utgöra utgångspunkten för en be
tydande del av missionen mot de skandinaviska länderna. Där anges ock
så stiftets geografiska omfattning, och i anslutning därtill framhålls att det
då aktuella landområdet tillägnats Kristus och apostlafursten Petrus som
en gärd av tacksamhet. Åt Petrus har också domkyrkan i Bremen och bi
skopssätet där inrättats, enligt brevet. Det är alltså 1000-talets synsätt som
fått genomslag här och som i detta fall visar att man tillskrev Petrus, den
främste bland apostlarna, som intog en särställning också bland helgonen,
en särskild roll för det på 700-talet nyligen med våld kristnade området,
liksom för katedralkyrkan och biskopssätet. Vi kan alltså se att man i hi
storiens backspegel tillmätte helgonet Petrus en stor betydelse för missi
onsprovinsen redan från början. Och Adam själv uppger att Bremens
förste biskop Willehad begravdes i just S:t Peters domkyrka där år 789.13
Även enligt den tradition som bygger på källor som är äldre än Adams
krönika har domkyrkan i Bremen varit helgad åt Petrus alltsedan dess in
vigning den 1 november 789.14 Att ett sådant skyddshelgon som just Pe
trus valdes under tidig medeltid tycks ha legat i linje med det vanliga i
nordligaste Europa vid denna tid, där inhemska helgon i större omfattning
kom i bruk först mot slutet av 900-talet.15
Med detta exempel som utgångspunkt bör den roll framhållas som hel
gon spelade i kristningsprocessen i norra Europa, fastän den till en början
kanske inskränktes till att kyrkor och deras altaren tillägnades dem. Detta
benämndes patrocinium. Helgonet blev därigenom kyrkobyggnadens
men även stiftets eller församlingens skyddspatron. Under högmedeltiden
inrättades patrociniet normalt vid biskopens vigning av kyrkobyggnaden
och dess altare.16 Det är dock inte sannolikt att kyrkovigningar och patro
cinier förekom alltid och överallt i den västliga kyrkan, när vi ännu befin
ner oss på 700-talet, men kyrkovigningsriten hade börjat växa fram redan
tidigare och konsoliderades i västkyrkan under tidig medeltid för att nå ett
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adam 1:12.
Se not 30 till Adam 1:11 i Historien om Hamburgstiftet... s. 258.
Adam 1:13.
Se Reimann 1994, sp. 66Iff. och där anförd litteratur.
Wurster 1996, s. 116.
Angenendt 1997, s. 203-206.
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I Lund uppfördes antagli
gen elva träkyrkor under
1000-talet. Av namnen på
dem framgår att deras
skyddspatroner valts bland
helgon från den tidiga kyr
kohistorien. Några inhem
ska, nordeuropeiska helgon
hade ännu inte fått fylla
den funktionen. (Efter Ma
rian Ullén i Signums
svenska konsthistoria. Den
romanska konsten. Lund
1995, s. 37).

slags slutgiltig utformning mot slutet av 1000-talet. Riten blev därmed
också enligt kyrkorättsligt synsätt allt oftare betraktad som nödvändig för
att en kyrka skulle kunna tas i bruk för sitt ändamål, om än det fanns un
dantag från detta synsätt.17 Utvecklingen fick sålunda till följd att helgon
i egenskap av skyddspatroner för enskilda kyrkobyggnader i princip kom
att bli en mycket spridd företeelse under den tid då de skandinaviska län
derna kristnades. Redan de kyrkor som här byggdes allra tidigast kan
möjligen ha tillägnats heliga personer ur kyrkans tidiga historia, och kan
ske var det på så vis som nordborna över huvud taget fick den första kon
takten med fenomenet helgon.
Om kyrkopatrocinierna redan tidigt kom att utgöra ett viktigt inslag i
kristnandet, blev efter hand också kyrkovigningsriten detta. För denna

17. Till detta, se Smedberg 1973, s. 102ff.; Ström 1997, s. 35-46.
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spelade reliker av helgon en betydande roll. Även om reliker visserligen
också kunde utgöras av exempelvis delar av Kristi kors eller Kristi törne
krona etc. eller vara så kallade beröringsreliker, det vill säga sådana ting
som varit i kontakt med den helige, gällde för vigningen av en kyrkas alt
are att de skulle vara kroppsliga kvarlevor. Detta fastställdes på det sjun
de ekumeniska konciliet i Nicea 787, varvid också föreskrevs att kyrkor
som konsekrerats utan reliker av detta slag skulle förses med dylika. En
biskop som vigde en kyrka utan helgons reliker skulle avsättas. Sådant
var det kyrkorättsliga och liturgiska idealet enligt konciliet. Vi vet dock
att det i praktiken förhållit sig annorlunda. Kyrkor som inte kom att vigas
ansågs vara korrekt ibruktagna genom att den första mässan firades och
en hostia lades ner i altaret.18 I synnerhet i England och Skandinavien
tycks prima missa med särskild benediktion, utförd av präst - en biskop
krävdes alltså inte - ha gällt som fullgod vigning kanske ända in på 1200talet, men vår kännedom om lokala förhållanden på denna punkt är ytterst
fragmentarisk.19
Till en början under tidig medeltid var det uteslutande reliker från mar
tyrer som fick ges plats i altaret, men denna praxis kom att frångås, och
från 900-talet blev det allt vanligare med kvarlevor också från andra hel
gon. Betydande reliker gav särskild prestige åt de kyrkor som ägde dem
och även åt de personer som lyckats förvärva dem. Samtidigt gjorde sig
ett kvantitativt tänkande gällande på så sätt, att också reliker i stor mängd
gav kyrkan i fråga hög status. Från början av 1000-talet finns omvittnat
att ett altare försågs med 66 reliker vid kyrkovigningen, och exemplet är
inte unikt från denna tid.20 Strävan efter att hålla samman patrocinier, kyrkovigning/altarvigning och helgonreliker har alltså gjort sig gällande från
tidig medeltid på kontinenten. Av allt att döma har emellertid idealet inte
alltid stämt överens med praxis, något som förefaller ha varit vanligast i
norra Europa.
Om några reliker av aposteln Petrus fördes till domkyrkan i Bremen år
789 är väl osäkert men inte helt uteslutet, bland annat eftersom det är känt
att missionärerna Willibrord (d. 739) och Bonifatius (d. 754) samlade reli
ker särskilt från Rom för att dessa skulle tjäna som stöd i deras mission,21
och den traditionen har mycket väl kunnat föras vidare. Det kanske alltså
inte är omöjligt att domkyrkan i Bremen redan från början var försedd

18.
19.
20.
21.

Thomson 1998, s. 21.
Se Smedberg 1973, s. 103ff.
Ström 1997, s. 63-66; Angenendt 1997, s. 205.
Se Thomson 1998, s. 22 med not 13.
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Detta relikskrin, som nu finns i Nationalmuséet i Köpenhamn, har antagligen förts av vikingar
till Norge på l OOO-talet och där fått en inskrift med runor som omtalar att en kvinna vid namn
Rannveig ägde det. Det har återfunnits i Overhalla i Namdalen och har under medeltiden ånyo
använts för förvaring av reliker. Foto: Nationalmuseet.

med något slags relik av aposteln Petrus, och vi har i så fall ett exempel på
hur ett allmäneuropeiskt helgon, och därtill ett av de förnämsta, också
rent konkret tagit plats i kontinentens nordligaste stift. Hur detta i sin tur
påverkat de missionärer som utgick därifrån är inte möjligt att komma åt,
men de har sannolikt varit välbekanta med att helgon och kyrkobyggna
der hörde samman i den meningen att helgonen genom relikerna erbjöd
sitt beskydd.
När Adam22 berättade om Willehads efterträdare i Bremen, biskop Willerich (d. 837), kom han in på de reliker som fanns respektive förts till olika
ställen i Tyskland. Om vi får tro Adam skall Willehad redan under Wille22. Adam 1:18.
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richs biskopstid ha betraktats som helig, och hans kvarlevor tillskrevs un
dergörande kraft i så hög grad, att man fruktade att sjörövare skulle komma
att ta dem. De överfördes därför från huvudkyrkan till ett sidokapell. På
860-talet skall ytterligare under ha skett kring Willehads grav, »vilka ge
nom [hans] förtjänster uppenbarades för folket«. Detta fick till följd att hans
kvarlevor flyttades tillbaka till S:t Petri.23 Något decennium tidigare hade
enligt Adam kvarlevorna av den helige Alexander av Rom - en av fornkyrkans martyrer - förts till Sachsen. Därefter, berättar Adam vidare, uppstod
det ett slags tävlan mellan »den främmande martyren och vår bekännare«
(confessor noster), alltså Willehad, om vem som skulle erhålla största folk
liga popularitet »tack vare helbrägdagörelsens nådegåva.«24 Adam ger allt
så här ett exempel på konkurrerande helgonskap i folkfromheten, å ena si
dan mellan martyr och bekännare och å andra sidan mellan främmande och
inhemsk. I synnerhet den sistnämnda spänningen kom att leva vidare in i
högmedeltiden.
Enligt Adam skall Ansgar tidigare - det kan röra sig om år 834 - ha flyt
tat reliker av helgon som han fått av ärkebiskop Ebo av Reims till andra si
dan Elbe. Det handlar här om kvarlevor från fyra namngivna personer. Två
av dem var martyrer och hade varit de två första biskoparna av Reims på
200-talet. De fördes till Hamburg tillsammans med ett inte angivet antal an
dra martyrer. Reliker av två andra biskopar placerades i andra städer.25
Tre iakttagelser kan göras utifrån Adams berättelse om de tidiga helgo
nens betydelse för Bremen och Hamburg. För det första förefaller Adam att
särskilt betona att det i fråga om Hamburg handlade om just martyrers kvar
levor. I synnerhet reliker från dem ansågs tillföra kyrkobyggnaden hög sta
tus, och det har naturligtvis varit viktigt för Adam att framhålla att Hamburgkyrkan redan från början var försedd med ett antal reliker av martyrer.
Detta måste åtminstone i 1000-talets perspektiv ha stärkt dess ställning som
missionsprovinsens metropolitsäte, även om ärkebiskopen då residerade i
Bremen. För det andra lägger vi märke till förekomsten av ett inhemskt hel
gon: Willehads döda kropp påstås ha undergörande kraft, och detta faktum
var känt redan under hans efterträdares tid. Han betecknas i texten som con
fessor, bekännare, och räknades sålunda till den skara av heliga personer
som inte lidit martyrdöden utan fått rykte om sig att vara heliga »enbart« på
grund av sin livsföring. Detta ansågs många gånger bekräftat av Gud ge
nom att under skedde vid deras gravar. Resultatet blev ofta att en blott lokal
23. Adam 1:31.
24. Adam 1:32.
25. Adam 1:18.
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kult uppstod som sanktionerades av biskopen i det aktuella stiftet eller
eventuellt av ärkebiskopen för kyrkoprovinsen som helhet. Den första påvliga kanonisationen av ett helgon ägde rum först år 993, men helgonförkla
ring blev ändå inte påvligt prerogativ från denna tid utan först från 1170-talet.26 Som jag redan påpekat var det under 700-talets mission i norra Europa
särskilt från Rom som kvarlevor av helgon hämtades,27 men, för det tredje
ser vi av Adams framställning att det också fanns andra ställen att anförskaffa reliker ifrån; i detta fall var det Reims. Därmed bekräftas före
komsten av två slags helgon i missionsstiftet Hamburg-Bremen. Den ena
kategorin utgjordes av dem som efter hand i sönderdelad form spreds till
kyrkor över stora områden och bland vilka martyrerna intog en särställning.
Den andra kategorin var lokalhelgonen, vilkas kvarlevor behölls i sin helhet
i den kyrka till vilken de var särskilt knutna, såsom Willehad, åtminstone
till en början. Längre fram under medeltiden förekom det dock att även des
sa helgons kvarlevor delades upp. I sin relation till de levande skilde sig
emellertid inte dessa kategorier åt. Båda hade förmåga att åstadkomma un
der av olika slag, och båda möter under kristningsprocessen Skandinavien.

Helgon i Skandinavien enligt Adam

Om vi ser till Adams berättelse också i dess fortsättning, så är det helgonens
förmåga till underverk som står i centrum. Det är visserligen inte särskilt
många helgon som han nämner, men de har lite olika karaktär. Om vi tar
dem i kronologisk ordning och innehållsligt håller oss enbart till Adams
framställning gäller det först kung Harald Blåtand. Det bör dock påpekas att
sanningshalten i Adams berättelse här har ifrågasatts, men låt oss ändå åter
ge den.28 Enligt Adam sårades kungen i kriget för kristendomens sak mot
sin son Sven Tveskägg, kanske år 985, och skall ha avlidit något senare till
följd av de skador som han tillfogades. Han skall därefter ha begravts i Ros
kilde, i Trefaldighetskyrkan där, som han själv hade låtit bygga. Vid hans
26. Se vidare Vauchez 1987-89, sp. 2014f. och där anförd litteratur; Daxelmiiller 1987-89, sp.
2015f. och där anförd litteratur.
27. Se vidare Thomson 1998, s. 20-25.
28. Se Lund 1998, särskilt s. 53ff. - Också textens grammatiska uppbyggnad erbjuder en
svårighet, på så sätt att det inte med fullständig säkerhet kan fastställas om mirakierna av
ser kung Harald eller ärkebiskop Adaldag. Textens innehållsliga sturktur ger emellertid
enligt min mening anledning att tro att mirakierna avser Harald. Det handlar om under som
skett vid »hans« grav, och inslaget om Adaldags död kommer först senare i Adams kapitel
(11:28). Men riktigt säker kan man inte vara. - Se även not 208 till Adam 11:28 i Historien
om Hamburgstiftet... s. 267, Lund 1998, s. 22 not 19.
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grav skall mirakler ha förekommit i form av helbrägdagörelser - han skall
ha givit blinda deras syn åter - »jämte andra ting«. Hans dödsdag skall ha
firats på Alla helgons dag, och Adam uttryckte sin förhoppning att Harald
inte skulle bli utan martyrkronan.29 Av Adams formuleringar att döma30 är
det sannolikt att Harald Blåtand har varit föremål för helgonkult, även om
den inte kom att sanktioneras; åtminstone lokalt har han uppfattats som hel
gonkung. Adam förefaller dock här att hålla ett slags kritisk distans till de
upplysningar som han fått.
Sett i perspektivet av att Harald var omvänd och hade mottagit dopet
samt sökte införa kristendomen i Danmark är det rimligt att föreställa sig att
det helgonrykte, som han hade enligt Adam, spelade en roll för att kristen
domen befäste sin ställning i Danmark. Även om det inte finns omvittnat i
samtida källor, är det inte orimligt att anta att Harald Blåtand för en kort tid
haft en liknande ställning i Danmark till förmån för kristendomens sprid
ning, just till följd av att han betraktades som helig, som senare kung Olav
Haraldsson fick i Norge. I så fall - med alla reservationer som måste göras
rörande Adams text - finner vi ett exempel på ett inhemskt danskt helgon
som kan ha utgjort en väsentlig del i propagandan för kyrka och kristen
dom. Varför kulten av kung Harald inte kom att befästas på sätt som skedde
med kulten av en rad andra helgonkungar ute i Europa vid denna tid förblir
dock okänt.
Än mycket mer betydelsefull i ett långt historiskt perspektiv blev kung
Olav Haraldsson, den helige. Efter att ha stupat i slaget vid Stiklastad 1030
- såsom det uppfattades, under försvar av kristendomen - kom han kort
därpå att få rykte som helgon. I fallet Olav vittnar Adams framställning om
att han är säker på sin sak: Vid Olavs grav hade det ägt rum många under
och helbrägdagörelser, och så skedde även ännu på Adams tid. Det var Olavs »stora förtjänster« som fick till följd att dessa underverk »dagligen«
skedde vid hans grav i Trondheim. Hans förtjänster bestod bland annat i att
han hade utrotat trolldomskonster i sitt rike och »kämpat ända till blods för
att befästa kristendomens grundvalar«.31 Adam ser det alltså helt klart så, att
Olav, som var den »förste att föra nordmännen till kristendomen« och som
betecknas som »beatissimus rex et martyr«32 genom sitt liv, sin död och ef
ter döden fungerade som ett propagandainstrument för kristendomen. Ock-

29. Adam 11:27, 28.
30. Han skriver bland annat att »det fanns de som hävdade« att under skedde i Roskilde. Vida
re att Harald »skall ha skänt blinda syn«.
31. Adam 11:61,111:17.
32. Adam IV:33, skolion 146.
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så i detta fall handlar det alltså om ett inhemskt helgon och att underverken
som han åstadkom i denna egenskap var instrumentet för att befästa kyr
kans ställning.
Förutom berättelserna om dessa båda kungars betydelse efter deras re
spektive död återger Adam ytterligare en skildring av två namngivna perso
ner, som han har fått upplysningar om genom den danske kungen Sven
Estridsson. En viss Erik, som betecknas som utländsk (peregrinus), skall ha
predikat bland de längst i norr boende svearna, och en viss Alvard skall ha
levt ett rättskaffens kristet liv i det fördolda bland norrmännen men av
slöjats. Erik skall ha avrättats, Alvard mördats, och vid bådas gravar »kan
befolkningen ännu idag se stora mirakler«, berättade kung Sven för
Adam.33 Här ser vi alltså ytterligare två exempel på personer som förvärva
de helgonrykte genom att lida döden för sin kristna tros skull i ett samman
hang där denna ännu inte var accepterad - om Erik understryks uttryckligen
att han vann martyrkronan. I hans fall handlade det uppenbarligen om en
missionssituation, och om vi får tro berättelsen måste han ha varit en präst
som skickats till svearna för att omvända dem genom predikan. Men det är
också allt vi vet om honom. Han är inte känd från några andra källor, såvi
da det inte är han som omnämns i Botvidslegenden (se nedan) som den
munk vid namn Erik som skall ha dödats på ett ting i Flottsund vid Mälaren
strax söder om Uppsala och som blev begravd i (Söder)Tälje.34 Alvard
däremot är S:t Hallvard, som blev Oslos skyddshelgon och skall ha mördats
år 1043.351 båda fallen handlar det således om personer som erhållit helgon
rykte på grund av sin död i Norge respektive Sverige och likt de båda kung
arna därefter fungerat som ett slags bekräftelse på den kristna trons sanning
genom att de åstadkom mirakler vid sina gravar. Det var där deras helgon
skap kom till uttryck. Några andra aspekter på detta läggs inte av Adam.
Hos Adam finns emellertid en berättelse som avviker från samtliga som
jag har tagit upp hittills och som gäller något som skedde i (Gamla) Upp
sala. Adam själv beskriver det som »en märklig händelse«, som skall ha in
träffat »nyligen« och blivit mycket omtalad på grund av dess viktiga karak
tär. En präst (sacerdos) som tjänade de förkristna gudarna hade blivit blind
och kunde inte få någon hjälp från dem. Han ansåg att detta berodde på att
han genom sin »vidskepliga tillbedjan« hade »sårat de kristnas mycket
mäktige Gud«. Efter den insikten uppenbarade sig en natt jungfru Maria i

33. Adam 111:54.
34. Om Erik, se Fröjmark 1996, s. 395ff., som menar att det är samme person hos Adam som
i legenden, men det går naturligtvis inte att bevisa.
35. Om Hallvard, se vidare Gjerløw 1961, sp. 63ff.
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skön gestalt för honom och meddelade att han skulle återfå sin syn, om han
avsvor sig sina gudar och ville tro på hennes son. Han ställde sig villig till
detta med motiveringen »att ingen pålaga syntes honom så svår, att han ej
ville underkasta sig den mot att återfå synens gåva«. Han återfick så synen
på jungfruns direkta tillsägelse: »Du kan vara förvissad om att denna plats,
där nu så mycket oskyldigt blod utgjutes, snart kommer att helgas till min
ära. För att i detta avseende inte något uns av tvivel skall finnas kvar hos
dig, säger jag i Kristi namn, han som är min son: Mottag åter dina ögons
ljus«. Därefter bedrev »prästen« missionärverksamhet runt om i landskapen
och, heter det, »kunde lätt övertyga hedningarna om sanningen, så att de
kom till tro på den som gjort honom, den blinde, seende«.36 Visserligen är
det också här miraklet som står i fokus både för den hedniske prästen själv
och hans omvändelse liksom för hans i fortsättningen framgångsrika för
kunnelse för de icke-kristna, men att Maria uppenbarade sig tillhör ovanlig
heterna i omvändelseberättelser från det skandinaviska området. Maria in
tog den främsta platsen bland alla helgon,37 och i det här fallet skall hon allt
så ha ingripit direkt i en situation som i förlängningen ledde till konversion
bland de icke-kristna svearna. Det finns självfallet en stor mängd tolkningssvårigheter med berättelsen som helhet, men det viktiga här är att framhålla
att Adam räknade med att också helgon ur kyrkans äldsta helgonsam
mansättning kunde verka i och till förmån för en missionssituation. Om vi
får tro Adams kronologi har denna händelse inträffat under hans egen tid,
och det har föreslagits att berättelsen kanske kan ses som ett uttryck för per
sonlig Maria-fromhet under konversionsprocessen. Detta kanske i så fall
belyses av inskriptioner på vissa runstenar från mitten av lOOO-talet, där
man vänder sig med bön till Gud och Guds moder.38 Därvidlag handlar det
emellertid specifikt om förböner för de avlidnas själar och inget annat.39
Det är således inga omvändelser till följd av Marias roll som helgon som
explicit ligger bakom inskrifterna, men vilka inslag i den kristna förkunnel
sen som i ett omvändelseperspektiv tilltalat dem som låtit resa denna typ av
runstenar går inte att avgöra. Att det kan ha varit fråga om just Maria är väl
inte omöjligt, i synnerhet om hon framställts som undergörare på det sätt
som återfinns i Adams berättelse om den nämnde prästen.

36.
37.
38.
39.

Adam IV:28.
Om helgonens rangordning, se Raasted 1961, sp. 32 lf.
Så Hallencreutz 1984, s. 377f.
Till detta, se Williams 1996.
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Helgon i västnordiska källor
Mot slutet av 1100-talet eller möjligen under 1200-talets första år avslutade
munken och prästen Oddr Snorrason i Island, troligen i klostret på Pingeyrar, sin historia om den norske kungen Olav Tryggvason, Ôlâfs saga Tryggvasonar.™ Som avslutning konstaterade Oddr att kung Olav »med rätta kan
kallas norrmännens apostel«.41 I sin skildring behandlar han därför på
åtskilliga ställen kung Olavs insatser för att göra Norge till ett kristet rike,
och här och var, men ytterst sällan, kommer också helgon in i bilden, ibland
på ett annorlunda sätt än vi hittills träffat på. Oddr uppger att kungen själv
predikade för människorna »med stor vältalighet i det att han uppmanade
dem att överge deras tidigare [religiösa] bruk, som var så skadliga för sjä
len, eftersom de trodde att de kunde få hjälp genom att offra till träd och
stenar.« De borde i stället jämföra sig med engelsmän, sachsare eller dan
skar som nyligen hade accepterat den kristna tron. Därvidlag skall kungen i
stor utsträckning ha framhållit »rättfärdiga och heliga människors salighet«
men även hotat med helvetets fasor för dem som var ondskefulla.42
Här möter för första gången i våra källor vittnesbörd om innehållet i en pre
dikan från en missionssituation - vilket i sig är ovanligt43 - och dessutom hän
visningar till heliga personer. Men de heliga omnämns alltså inte som hos
Adam och andra såsom i huvudsak upphov till mirakler som visar på den krist
ne gudens makt, utan i stället som goda förebilder för kristen livsföring; de
ställs i motsättning till onda människor. Det är också ovanligt att över huvud
taget predikan för att sprida den kristna tron nämns i anslutning till de norska
kungarnas verksamhet. Normalt var det annars med hot, inte om helvetets fa
sor i första hand, utan om avrättningar och förstörelse bland de icke-kristna
som den kristna tron propagerades. Detta gäller nästan genomgående i den lit
terära skatten av kungasagor, och även hos Oddr finns exempel också på det.44
Men Oddr låter kung Olav dessutom ha en vision av ett helgon. En natt
besöktes han nämligen av den helige Martin som talade till honom och
framförde följande budskap beträffande Olavs mission:

40. Andersson 2003, s. 1-5.
41. Oddr 78. - Observera att det inte är samme kung Olav som Adam gav sånär samma epitet.
42. Oddr 24. - Om kungar som förkunnare i missionssituationer, se von Padberg 2003, s. 219226.
43. Till detta, se von Padberg 2003, s. 1-11.
44. Se exempelvis Oddr 26.
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Här i landet har det varit sed att hålla dryckesfester för Tor, Oden och andra
Asar. Men nu önskar jag att du åstadkommer en ändring på så sätt, att dryckesfesten är till för mig och att det tidigare bruket avskaffas. I gengäld lovar jag dig
att jag kommer att hjälpa dig med talet i morgon och styrka dig i ditt framföran
de, ty det är många som har för avsikt att säga emot dig.

Dagen efter talade kungen till folket »och predikade Herrens namn, för att
vinna över dem på sin sida med uppriktiga ord och kuva den vidskepelse
som de tidigare hade givit uttryck åt.« Därefter skulle så den som utsetts att
svara på hans tal framträda. Men därav blev intet, berättar Oddr vidare. Per
sonen i fråga drabbades nämligen av fruktansvärd hosta och tappade andan,
så att han inte kunde säga ett ord. En andra person försökte då tala mot
kungen, men han kom att stamma så till den grad, att man inte kunde upp
fatta vad han sade. Inte heller vad en tredje person försökte säga kunde man
höra, eftersom han blev så hes att det lät som om han höll på att kvävas. Re
sultatet blev att de närvarande övergav sin »tidigare vidskepelse« och följde
kungens påbud. Och detta berodde ytterst på att de tre kritikerna hade
besegrats med sådan makt, heter det.45 Lite längre fram understryker Oddr
att kungen hädanefter ständigt utmärktes av vältalighet, därför att den heli
ge Martin hade lovat att han alltid skulle tala å kungens vägnar och ge styr
ka åt hans ord.46 Enligt Oddr fyllde alltså helgonet flera funktioner som hän
ger samman och som ytterst bidrog till att konversionen ägde rum. För det
första gav han styrka åt kungen genom att visa sig för honom, för det andra
stödde han kungen i hans predikan och för de tredje utförde han ett slags
underverk, som utgjorde en maktdemonstration, vilken fick till följd att
kungens motståndare inte kunde tala för sin sak.
Oddr förmedlar alltså en bild av konversionen i olika delar av Norge som
präglas mera av mission med ordet än med svärdet och där också helgon
hade en plats både som rättfärdiga och goda förebilder och som hjälpare på
ett sätt som inte förekommer i Snorre Sturlassons saga om Olav Tryggvason. Där är berättartekniken en annan; där åberopas inga helgon, utan kris
tendomen påtvingas folk i olika landsdelar mer eller mindre med hjälp av
våld eller hot om våld. Detta gäller även om Snorres saga om Olav den he
lige. Helgon saknas också där i konversionsprocessen, och för Snorre tycks
de båda Olav-kungarnas omvändelseiver bäst kunna uttryckas med orden
från Olav den heliges saga: »Ingen undgick straff som inte ville tjäna Gud.

45. Oddr 27.
46. Oddr 35.
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Så drog han fram i hela fylket.«47 Som visats redan i tidigare forskning har
Snorre uteslutit partier med religiöst innehåll ur Oddrs Olavssaga, när han
komponerade sin egen. Olav Tryggvason blev för Snorre på så sätt mindre
religiös och mer realpolitisk än han var för kyrkans tjänare Oddr.48 Därmed
gavs inte helgonen kring kung Olav någon plats i Snorres skildring.
Oddr berättar också om märkliga ting som skall ha utspelat sig på ön Sel
ja vid norska västkusten i fylket Sogn og Fjordane »vid början av kung Olavs [Tryggvason] regeringstid«.49 Till berättelsen är en legend knuten om
en irisk prinsessa och jungfru vid namn Sunniva, som fick helgonrykte och
skall ha vistats på ön.50 Enligt den legendversion som anses vara den äldsta
och några decennier äldre än Oddrs text skall händelserna ha inträffat år
996.51 Oddr berättar att två inflytelserika (hedniska) hövdingar seglade
utanför ön, när de upptäckte ett underligt ljussken från himmelen vid stran
den och in över ön. Detta förvånade dem så till den grad att de seglade in till
ön, där de fann huvudet av en människa. De kände en söt väldoft kring det
ta och tog huvudet med sig med vördnad men också skräck. Efter hand träf
fade de så kung Olav som genom sitt tal fick dem att omvända sig till kris
tendomen och låta sig döpas. När detta hade skett berättade de för kungen
och den biskop som döpt dem om synen som de hade haft och visade huvu
det som de hade hittat. Kungen förstod då genast att det var huvudet av en
helig person. Genom detta styrktes de i sin kristna tro och återvände hem
ärofullt och med glädje, skriver Oddr. Vidare framhåller han att de därefter
troget lydde kungens befallningar.
I Oddrs berättelse skedde visserligen de två hövdingarnas omvändelse
primärt till följd av kungens tal till dem, inte till följd av att de funnit huvu
det, men det är ändå uppenbart att det var upplevelsen på Selja och fyndet
av helgonets kvarlevor som ledde dem på vägen till kristen tro och dessut
om stärkte dem i denna sedan de väl mottagit dopet. I berättelsen kan hel
gonet alltså sägas ha utgjort medlet som ledde fram till de bådas omvändel
se, och även om det inte användes för muntlig propaganda av någon mis
sionär i syfte att åstadkomma konversion, fungerade helgonreliken som en
bekräftelse på att de hade valt den rätta livsvägen - som nyomvända stärk
tes de i sin tro. Att sedan den yttersta konsekvensen av det som de upplevt
Snorre, Olav den heliges saga, 73.
Se Andersson 1977, s. 83-86.
Oddr 28, 29, 30.
Om Selja och legenden om Sunniva finns en omfattande litteratur i modern forskning. Se
Rindal 1997 samt där anförd litteratur.
51. Hommedal 1997, s. 57. - Om olika texter som innehåller legenden, se Hommedal 1997, s.
56f.; Rekdal 1997; Rindal 1997, s. 267-328 med utgåvor och översättningar.

47.
48.
49.
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Den förmodligen äldsta bildframställningen av kung Olav Haraldssons död vid Stiklastad
återfinns på dopfunten i Löderups kyrka i Skåne och dateras till omkring 1160. Olav huggs
med en yxa i huvudet och ärkeängeln Mikael, själavägaren, tar emot kungens själ i sina hän
der. (Efter Claus Krag i Aschehougs Norges historie 2: Vikingtid og rikssamling. Oslo 1995, s.
125).

och det som skett med dem enligt Oddrs berättelse var politisk och inte re
ligiös - de kom att lyda kungen - hör till ett annat problemområde, när det
gäller missionen. Något om helgonets betydelse för den kristna livsföringen
nämns emellertid lika lite här som på de flesta andra ställen i våra källor.
Huvudvikten ligger således vid undret kring helgonets huvud på Selja med
dess konsekvenser för männens omvändelse. Att också andra helgon eller
sekundära reliker kunde fungera på liknande sätt omvittnas på ett par stäl
len till i den fornvästnordiska litteraturen.
När Theodoricus munk skrev sin Krönika om de norska kungarna, antag
ligen i Trondheim omkring år 1 180,52 noterade han kortfattat att de under
verk och kraftgärningar som ägde rum bland dem som bad om hjälp till den
helige Olav (Haraldsson) - martyr, som han kallar honom - utgjorde en be
kräftelse på den vilja och strävan som denne visat under sin livstid för att
utbreda den kristna tron och att han levt efter budet: »Älska era fiender och
be för dem som förföljer er« (Matt. 5:44).53 1 berättelsen ligger implicit att
Olav såsom helgon fungerade förebildligt för personer som stod i begrepp
52. Om hans krönika, se Holm-Olsen 1995, s. 87-93.
53. Theodoricus 19.
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att omvända sig eller nyligen hade gjort det, men också undren som ägde
rum spelade en roll i uppfattningen om Olavs helgonstatus.
I den anonyma skriften Ågrip från 1190-talets Trondheim54 berättas vis
serligen inte om ett helgon men hur en relik kunde tjäna som värn mot hed
ningarna och få dem att ändra sig. Kung Sigurd I Magnusson (Jorsalafare)
hade lyckats erhålla en bit av Kristi kors under sin resa till Jerusalem. Detta
placerade han i en kyrka i Norge som han lät uppföra i gränstrakterna till
hedniska områden i tro att reliken skulle fungera som skydd för landet. Vad
som skedde var emellertid att hedningarna kom och brände kyrkan samt tog
korsreliken och prästen med sig ut i en båt. Då kom dock en så stark hetta
över dem att de trodde att de skulle förtäras av eld, och när prästen förklara
de att hettan kom från Guds makt och kraften i korset, så satte de i land såväl
prästen som korset.55 Här uppträder för första gången i de skandinaviska be
rättelserna om mötet med personer som ännu utövade den förkristna religio
nen en relik av det slag som inte utgjorde en kvarleva av ett helgon, men som
ansågs ha en liknande funktion som en sådan. Det talas visserligen inte om
att någon konversion blev resultatet av konfrontationen, men reliken full
gjorde uppgiften att visa på Guds makt och ansågs själv besitta kraft att dels
utgöra åtminstone ett tänkt skydd mot de hedniska landområdena på andra
sidan älven, dels framkalla det järtecken som blev prästens räddning och
därmed ledde till att reliken kom att bevaras. Berättelsen handlar alltså för
visso inte om ett helgon, och jag skall därför inte vidare uppehålla mig vid
den, men jag vill peka på att också andra slag av reliker kunde förekomma i
mötet med förkristen religion under kristnandeprocessen.

Helgon i danska källor
Att järtecken skedde vid helgons reliker tillhör den vanliga bilden av hur
dessa personers kvarlevor verkade och därigenom utgjorde propaganda för
den nya tron. I Snorres kungasagor förekommer på flera ställen upplysning
ar om sådana tecken vid Olav den heliges kvarlevor.56 Järtecken förknippas
även med andra personers reliker i missionstidens historia än enbart kungar
som fått en våldsam död. I Ribe biskopskrönika, som antagligen avslutades

54. Om denna, se Holm-Olsen 1995, s. 108-113.
55. Ågrip 54. - Snorre har ytterligare utbroderat berättelsen och preciserat var korset var pla
cerat, nämligen i Kungahälla vid gränsen mot Västergötland, se Molland 1969, sp. 51 f.
och där anförda belägg.
56. Se exempelvis Magnus den godes saga 10; Harald Sigurdssons saga 25.

Helgon i kyrkans propaganda

19

kort efter år 1230,57 berättas om den förste biskopen av Ribe, Liafdag, som
insattes år 948, att han blev förföljd av hedningarna under en predikan och
dödades när han försökte ta sig över en å. Först begravdes han av de troen
de på kyrkogården med en speciell markering på graven, ett slags överbygg
nad (tuguriolum), men hans kvarlevor flyttades senare in i kyrkan »där
han under lång tid lyste med mirakler«.58 Också här är det alltså mirakler
som är huvudfokus i berättelsen om konfrontationen med hedningarna på
Jylland. Vilken funktion dessa mirakler kan ha haft för dessas del sägs det
emellertid inget om i den kortfattade skildringen av Liafdags död och be
gravning, även om också Adam av Bremen omvittnar att »Liafdag från
Ribe [...] skall ha varit namnkunnig på grund av sina underverk«.59 Däremot
har uppenbarligen biskopen, så som Ribekrönikans författare vill framställa
det, redan från sin död eller mycket snart därefter betraktats som helgon av
de troende. Krönikans skildring ingår således i det mönster av helgonberät
telser där huvudvikten läggs vid att det skedde under vid de heligas kvarle
vor och understryker således relikernas roll. Deras betydelse hade helt klart
förstärkts fram till 1200-talet, då krönikan nedtecknades, men som vi sett av
tidigare källor, torde innehållet i denna sena skildring av Liafdag mycket
väl kunna sammanföras med föreställningar som spreds bland relativt nyomvända jyllänningar vid 900-talets mitt.
Relikernas stora betydelse framgår också av att själva relikskrinen kunde
användas i samband med exempelvis edsvärjande och då på så sätt, att per
sonen som svor eden lade händerna på skrinet vid detta tillfälle. Sådana
händelser omvittnas av Snorre,60 och även i Roskildekrönikan, nedskriven
troligen 1138, förekommer exempel på detta. Två kungar, den danske re
spektive den norske, ingick ett avtal som sedan bekräftades med ed på reli
ker.61 Upplysningarna i krönikan torde hänföra sig till år 1035 eller strax
därefter. Det är alltså inte fråga om en missionssituation, utan kyrkan be
fann sig då i ett konsolideringsskede, och berättelsen speglar således hur
reliker kommit att bli ett väsentligt inslag också i andra sammanhang än i
fråga om att åstadkomma järtecken och mirakler. Hur den process sett ut
som ledde fram till att helgons reliker respektive relikskrin började fylla
också juridiska funktioner i Danmark går antagligen inte att komma åt.
Något för Skandinavien typiskt var det emellertid inte. Edsavläggelse på
reliker är ett fenomen som varit allmänt utbrett redan under 400- och 50057.
58.
59.
60.
61.

Se Søgaard 1973, s. 260.
Ribe bispekrønike, s. 26.
Se Søgaard 1973, s. 266 not 5; Adam 11:26; Nielsen 1985, s. Iff.
Se exempelvis Magnus den godes saga 23.
Ch ron icon Roskildense 9; Gelting 2002, s. 5, 19.
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talen och som blev allt vanligare under tidig medeltid. Möjligen har här
funnits anknytningspunkter till förkristna bruk i norra Europa, där
edsavläggelse kunde äga rum genom att man lade handen på en helig sten
eller andra heliga ting.62 Även i det sammanhang som skildras i Roskildekrönikan bör helgonens kvarlevor kunna betraktas också som propaganda
medel för den kristna tron. För dem som kanske ännu inte var omvända el
ler för nyomvända underströks helgonens betydelse när kristna kungar och
stormän visade tillförsikt och vördnad inför deras kvarlevor.

En svensk helgonlegend
I en av de svenska helgonlegenderna sätts de händelser som skildras där in
i ett vidare missions- och omvändelsesammanhang. Det gäller Botvidslegenden, där det berättas om den helige Botvids liv och död, vilken skall ha
inträffat i början av 1100-talet på ön Rogö i Södermanlands skärgård, där
han blev mördad. Legenden har ansetts nedtecknad redan i slutet av detta
århundrade,63 men det är osäkert.64 Hur som helst berättas det att Botvids
döda kropp genast började att åstadkomma mirakler, något som fortsatte se
dan den begravts i kyrkan i Säby (nuvarande Salem, Stockholms län). Men,
säger legenden, hedendomen rådde då ännu runt om i nästan hela Sverige,
och de kristnades antal var litet. Dessutom förföljdes de av hedningarna, så
att de var tvungna att hålla sig dolda. Emellertid drabbades hedningarna av
»en stor fruktan och bävan«, medan Botvid ännu låg i sin grav genom att de
som sårats, i synnerhet under slagsmål på gillesstugorna, inte kunde bli bo
tade, annat än om de lät döpa sig och började åkalla den helige Botvids
hjälp. Eftersom de gjorde så, kom efter hand alla lunder och helgedomar
(delubrd) att huggas ned och förstöras. Där dessa funnits uppfördes kyrkor,
och till helgonets grav kom stora skaror av sjuka för att bli botade. År 1129
öppnades Botvids grav, och hans kvarlevor överfördes till den kyrka som
hade byggts av hans bror på deras fädernegods och sedermera fick namnet
Botkyrka.65
Här ser vi det kanske tydligaste exemplet i vårt material på hur ett helgon
postumt ansågs ha verkat med konversion som följd i en omgivning som till en
början präglades av den förkristna religionens dominans, enligt legendens
framställning. Därvidlag är det emellertid inte Botvids föredömliga kristna liv,
62.
63.
64.
65.

Se vidare, Snoek 1995, s. 132-141.
Så Lundén 1955, s. 24.
Schmid 1931, s. 107 fl'.; Oden i us 1957, sp. 192f.
SRSMA II, s. 38 lf.; Lundén 1955, s. 28f.
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Botkyrka kyrka, strax söder om Stockholm, invigdes 1176 på platsen för en äldre träkyrka och
helgades åt sankt Botvid, vars reliker överförts dit. Kyrkan förlängdes mot öster under 1300talet. (Foto: Tomas Lindroos).

vilket tidigare prisats i legenden, som åberopas i relation till hedningarna och
inte heller den död som blev hans öde; här framhålls inget om hjältemod eller
martyrskap. I stället är det å ena sidan relikernas förmåga att åstadkomma mi
rakler som poängteras, och å andra sidan - och framför allt - understryks det
faktum att hedningarna drabbades av ett slags straff - de kunde inte botas an
nat än genom Botvids ingripande. Det var detta som fick dem att överge sin re
ligion och ta emot dopet. Helgonet har alltså utgjort det viktigaste elementet i
propagandan både i relation till hedningarna såsom - inledningsvis - ett slags
straffande hämnare men också såsom helare av dem och sedermera i relation
till de kristnade och döpta såsom undergörare vid sjukdomar.

Sammanfattande synpunkter
Enligt de berättelser som handlar om de äldsta förhållandena i missionsstif
tet Bremen under 700-talets senare del och framåt förefaller det i första
hand ha rört sig om att martyrer från fornkyrklig tid fungerade som skydds
patroner för kyrkobyggnader och landområden samt att reliker från dem,
och senare också från andra helgon, kom att få betydelse för en kyrkas vig-
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ning. Möjligen var det på detta sätt som företeelsen helgon i kristen tro ti
digast kom att introduceras också i de skandinaviska områdena alltifrån det
kyrkobyggande som redan Ansgar lät föranstalta om. I vilken utsträckning
helgonen då fungerade som propagandainstrument är naturligtvis svårt att
avgöra, men det är rimligt att tro att deras skyddande funktion som patroni
kan ha spelat en roll i detta avseende, åtminstone om den uppfattades som
verksam av den icke-kristna befolkningen. Som skyddspatroner har helgo
nens funktion varit lik de förkristna gudarnas i dessas egenskap av beskyd
dare för vissa heliga platser eller områden, lundar och liknande, där fred
skulle råda och rättslig asyl gällde. I denna mening bör inte helgonens roll
ha varit särskilt svårbegriplig för de förkristna skandinaverna. Här fanns en
tydlig anknytningspunkt till föreställningar som var levande inom fornskandinavisk religion vid kyrkans möte med denna. Många ännu i bruk va
rande ortnamn i de skandinaviska länderna vittnar om detta slag av platser.
Denna hypotes bygger emellertid på att man som en sorts grundtanke utgår
från att de delar av ett budskap som har likheter med och anknytningspunk
ter till en främmande kultur lättare kommuniceras än andra. Helgonens be
skyddande förmåga skulle då kunna vara en sådan faktor. Samtidigt kanske
man dock inte helt skall bortse från den påverkan och lockelse som också
helt främmande fenomen kan utöva i en period av religions- och kultur
möten.
Efter hand som också inhemska helgon kom till i norra Europa, bland an
nat personer som blivit dödade under sin missionsverksamhet, men också
bekännare, blev helgonens betydelse som upphov till mirakler betydelsefull
för den kristna tron i en hednisk omgivning och för spridningen av tron. Det
är nästan enbart till de inhemska helgonen som mirakler i form av järtecken
och läkedomsunder är knutna. Dessa helgon visade därigenom på Guds
makt och kraft och hans överlägsenhet i förhållande till de icke-kristna gud
arna och makterna. Också på detta plan förefaller det rimligt att fenomenet
helgon kunde bli begripligt i den förkristna omgivningen. Maktdemonstra
tioner utgör ett inslag i praktiskt taget varje berättelse om helgon som avser
missionsstiftet Hamburg-Bremen och de skandinaviska länderna, oavsett
när berättelsen nedtecknats eller till vilken tid de skildrade händelserna da
teras. Detta ger enligt min mening en trovärdighetens prägel åt hur helgo
nen har ansetts fungera i brytningstider i fråga om religion såsom propa
gandamedel för den kristna tron.
När det däremot gäller andra väsentliga aspekter av helgonens väsen i
den kristna trosläran, har jag svårt att föreställa mig att de förkristna nord
borna hade särskilt lätt att identifiera sig med dem. Det gäller framför allt
helgonens livsföring. Jag är dessutom tveksam till om över huvud taget
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några möjligheter till sådan identifikation erbjöds från kyrkans sida i missionsskedet. Inte heller förefaller helgonens betydelse på annat sätt i den
kristna tron ha ingått i den tidiga förkunnelsen, exempelvis deras meritoriska gärningar enligt Augustinus' definition. På denna teologiska nivå fanns
det helt enkelt för få eller kanske inga anknytningspunkter alls till den för
kristna religionen och kulturen. Det må så vara att helgonens hjältemod när
de förföljdes och led döden möjligen har kunnat slå an i Skandinavien, där
det fanns paralleller i den norröna hjältediktningen66 men att berättelser om
deras självutgivande fromma gärningar, deras späkningar och asketiska öv
ningar eller andligt upphöjda tillstånd utan vilja att tillfredsställa fundamen
tala mänskliga behov, skulle ha mött någon större förståelse får nog anses
osannolikt, åtminstone till en början och kanske först långt fram i tiden.67
Att försöka predika om den sidan av helgonens betydelse för att locka till
konversion torde ha inneburit en alltför kraftig brytning med den inhemska
fornskandinaviska religionen och det dagliga livet i det vikingatida samhäl
let för att vara en gynnsam missionsstrategisk inriktning. Det hade antagli
gen varit alltför svårbegripligt och abstrakt, och det är därför inte sannolikt
att de gamla helgonlegendernas ödmjuka och inte minst sexuellt avhållsamma personer har fått något utrymme i missionärernas förkunnelse. Helgon i
denna mening har sannolikt inte varit det första som nordborna har fått höra
om.
De nu framförda uppfattningarna underbyggs och stärks enligt min me
ning av de i artikeln analyserade källorna. Med undantag från några inslag i
munken Oddrs berättelse talas det i dessa texter aldrig om att helgonens
kristliga livsföring har använts för att framhålla ett livsdeal. Författarna ver
kar inte ens ha försökt låtsas som att missionärerna tog upp den sidan av
helgonens betydelse; det råder tystnad i källorna. Sådant hörde i stället an
tagligen till den senare kristna inskolningen - kanske den mycket senare.
Som vi idag kan se det har det för berättarna i första hand handlat om att
visa att helgonen hade makt och kunde vara till praktisk nytta i det dagliga
livet genom den hjälp de kunde ge i sjukdom och nöd. Men det har inte va
rit bara berättarnas uppgift att i efterhand visa detta utan sannolikt också
missionärernas i deras faktiska verksamhet. Det är alltså inte troligt att hel
gon såsom förebilder för livsföringen utgjorde en del i missionärernas för
kunnelse, och därmed har de inte heller i den egenskapen spelat någon roll
för att konversioner kom till stånd. Att berättelserna tiger om helgonens
förebildlighet speglar säkert en historisk realitet - missionärerna har ingen66. Så Mundal 1997, s. 96ff.
67. Till det sistnämnda, se även Bagge 1998, s. 139-144.
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ting sagt om det. Detta avser alltså en tidig period i kristningsfasen och
handlar om vad de allra första generationerna av omvända fick sig till del. I
ett senare skede förefaller ingenting tyda på att helgonkulten skulle ha utgestaltats på annat sätt i Norden än i den övriga Västkyrkan.
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Summary
Bertil Nilsson: Saints in the Ecclesiastical Propaganda during the
Christianisation Process in Scandinavia
The present article treats the question whether saints were used posthu
mously during the early Middle Ages in the preaching of the missionaries
and in other ways in order to produce a conversion in the Scandinavian
countries. After a survey of the sources from the Nordic countries as well
as from the missionary diocese of Hamburg-Bremen, particularly the
Gesta, the chronicle by Adam of Bremen, it may be stated that the mate
rial for elucidating the question is slender. This is presumably due to the
fact that saints did not play any significant part in the preaching of Chris
tianity, at least not as models for leading a Christian life. However, saints
also functioned as patron saints for church buildings and geographical
areas, and in this capacity they were probably introduced into the Scandi
navian countries. In this way, the representatives of the church were able
to link up with the importance of the ancient Scandinavian gods as pro
tectors of sacred groves and other holy places. Relics of the martyrs of the
early church and gradually also of indigenous saints have been used as
instruments of propaganda for the Christian faith through the miracles
with which they were associated. Altogether, the centre of gravity in the
narratives surveyed has lain with the presumed ability of the saints to
work miracles with God, particularly in cases of illness and distress. This
is probably characteristic not only for the narratives and the time, in
which they were written, but also for the propaganda, which the missiona
ries described in them disseminated many years previously. The ethical
and moral education in Christian tradition, which is also associated with
the saints in their capacity of models, seems to have come in at a late stage
in the preaching, and cannot be said to have had anything to do with the
conversion process.

(Translated by Jørgen Peder Clausager)

Fra fortidens herregårdskultur til
fremtidens velfærdsmodel
Forestillingen om eksistensen af grundlæggende
danske værdier konfronteret med godsejernes idealer
i det spæde danske demokrati
Af Elly Andersen
Der er efterhånden en lang tradition for at forudsætte sociale og kulturelle gruppers
mentalitetsmæssige homogenitet. Ikke desto mindre viser en sådan antagelse sig ofte
at være det stof myter og fordomme er gjort af Det skyldes ikke mindst, at nuancer
ne kan være svære at få øje på, og at det, der begynder som en forhastet slutning,
over tid kan blive ophøjet til en »sandhed«, hvis virkelige gestalt kun den meget
trænede kan gennemskue. Der er derfor al mulig grund til at studse, når formanden
for velfærdskommissionen hævder, at den danske velfærdsmodel er en del af grund
læggende danske værdier. Omkring forrige århundredeskifte, da de første danske so
ciallove så dagens lys, fandtes der nemlig blandt godsejerne, der var en af den tids
mest ressourcestærke grupper, en del tilhængere afen velfærdsudvikling som den ty
ske. Når dét imidlertid ikke kom til at præge forløbet, må det tilskrives det faktum, at
en intern dyst om kvalitative værdier splittede den agrare elite i en grad, så det førte
til politisk isolation og en deraffølgende svækket mulighed for indflydelse.
Meget tyder således på, at det er konflikt nærmere end konsensus, der ligger til
grund for den danske velfærdsmodel - og så kan de danske værdier vel ikke siges at
være så grundlæggende endda. Elly Andersen er cand.mag. fra Syddansk Universi
tet Odense.

I programmet Samfundstanker på radioens PI den 9. marts 2004 blev for
mand for velfærdskommissionen, økonomiprofessor Torben M. Andersen,
interviewet om kommissionens opgave, der består i at rådgive regeringen
om velfærdsstatens fornyelse. Hele to gange i løbet af udsendelsen blev
Andersen spurgt, om den danske velfærdsmodel er en del af grundlæggen
de danske værdier, og hele to gange svarede Andersen lidt tøvende, men
dog bekræftende. Andersen valgte dermed et svar, der, udover at skrive sig
ind en lang tradition for at forudsætte kulturelle gruppers homogenitet,
også demonstrerer en betænkelig mangel på indsigt i selve velfærdsmodel
lens beskaffenhed. Hvis velfærdskommission havde været velsignet med
større tværfaglighed, eller i det mindste havde gjort sig den ulejlighed at
undersøge baggrunden for dens genstands substans, så ville svaret sand-
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synligvis have afspejlet det faktum, at de seneste års historieforskning i
stadig stigende grad har gjort opmærksom på, at der med god ret kan sæt
tes spørgsmålstegn ved, hvorvidt der rent faktisk eksisterer eller nogensin
de har eksisteret en sådan konsensus omkring danskernes værdier.
Andersens svar kommer således til at fremstå som en ureflekteret stan
dardløsning, hvilket selvsagt må give anledning til bekymring for, hvor
vidt den danske velfærdsmodel risikerer at blive revideret på et mytisk,
nærmere end på et sagligt grundlag - en situation, der kan få fatale følger.
En ukritisk overtagelse af forestillingen om den danske velfærdsmodel
som en naturlig følge af grundlæggende danske værdier kan nemlig i sin
yderste konsekvens lede til den optimistiske, men urealistiske slutning, at
den særlige danske mentalitet, der således skulle have determineret udvik
lingen indtil nu, også fremover nok skal sørge for, at eventuelle indskrænk
ninger i den offentlige omsorg bliver opvejet af uegennyttige tiltag, og af at
»folket« med de særlige værdier selv i gensidig omsorg vil bære de byrder,
som staten eventuelt kunne tænke sig at slippe. En sådan logik stiller i ud
sigt, at en velfærdsstatswrfvzWmg uden videre kan erstattes af - om ikke en
fuldstændig - så dog en delvis velfærdsstatsa/vzWmg. Et udgangspunkt,
der indeholder en næsten skæbnesvanger risiko for, at de velfærdsforbund
ne advarselslamper vil blinke urimeligt sent. Derfor gjorde intervieweren
fuldstændig ret i - ikke blot at bringe spørgsmålet om velfærdssamfundets
fundament på bane, - men også at fastholde Andersen på det. Og derfor er
der al mulig grund til at interessere sig for, om Andersen rent faktisk har
ret. Var det virkelig en udbredt konsensus om grundlæggende danske vær
dier, der udstak kursen frem imod den danske velfærdsmodel?

Hvordan begyndte det?
Faktisk er det efterhånden almindeligt accepteret, at der ikke er én, men
derimod flere grunde til den rute samfundsudviklingen har taget. Den
danske politolog Tim Knudsen har senest udtrykt det således: »Det er let
tere vanvittigt, hvis man vil forsøge at forklare velfærdsstatens tilblivelse
ud fra blot en eneste uafhængig variabel«.1 Langt lettere er det at afgøre,
at de første sociallovgivninger, i slutningen af 1800-tallet, lagde linien for
det, der senere er blevet kaldt den universelle model, altså en offentlig fi
nansieret velfærdsmodel, hvor nettet er fintmasket nok til at opfange alle,
1. Tim Knudsen: »De nordiske statskirker og velfærdsstaterne« I: Klaus Petersen: 13 historier
om den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag 2003, s. 37
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også de, der ikke selv har haft mulighed for at sikre sig.2 Det betyder ikke,
at der bevidst blev udstukket en ufravigelig kurs, men det betyder, at sam
fundet, ligesom andre institutionelle formationer, har en egen udviklings
logik, der medfører, at de første tiltag som regel danner en slags præce
dens. Professor i politisk sociologi, Jørgen Goul Andersen udtrykker det
kort og godt således: »... man havde valgt spor i 1891 .«3 Det virkeligt in
teressante bliver dermed at afdække, hvilke omstændigheder de aller
første sociallove blev til under, hvilket kræver et blik på den forskning,
der hidtil har beskæftiget sig med velfærdsstatens »natur«. En af dem, der
kommer værdigrundlaget nærmest er Knudsen, når han stiller spørgsmå
let: »Hvorfor bliver det lille, agrare Danmark med en godsejerdomineret
regering det andet land i verden ... der indleder en velfærdsstatslig udvik
ling?«4 For at finde et svar manøvrerer Knudsen i retning af sogne
præstens rolle i et - tiden taget i betragtning - velorganiseret lokalt for
valtningsapparat. Denne vinkel må betragtes som et både interessant og
relevant alternativ, eller måske nærmere supplement, til den »... tidligere
så fremherskende dominans af partipolitiske og ideologiske forklaringer
.. .«.5, og den har da også vundet gehør hos stadig flere fagfolk. Ikke desto
mindre må der siges at være et enkelt lille hængeparti i Knudsens udlæg
ning. Han forholder sig nemlig ikke selv til det faktum, at han ved at spør
ge som han gør, inddrager godsejerne på en måde, der antyder, at
velfærdsstaten nærmest blev til på trods af dem, og han forklarer heller
ikke, hvorfor denne, i økonomisk henseende, så ressourcestærke gruppe,
ikke formåede at påvirke, eller måske ligefrem dreje udviklingen, under
forstået, at det var det, de ønskede.
Den danske historiker Niels Clemmensen, der har studeret godsejernes
rolle i moderniseringsprocessen nærmer sig til gengæld et svar på Knud
sens spørgsmål, når han hæfter sig ved, at der var stærke kræfter i sam
fundet, der hellere havde set en udvikling som i Tyskland, hvor det lykke
des godsejerne at fastholde feudale strukturer og politisk autoritet et godt
stykke ind i det 20. århundrede. Clemmensen afslører også, at det var
2. Den forståelse af den danske velfærdsstat, jeg her tager afsæt i, indskriver sig i en tradition,
der fremhæver den mest universelle del. Jeg er klar over, at en sådan udlægning kan nuan
ceres. Se f.eks. Lars Andersen: »Socialreformens stedbarn. Ludvig Bramsen og arbejdsska
deforsikringen i 1890’erne« I: Historie 2004, 1, Jysk Selskab for Historie, s. 146 ff. Denne
artikel kommenteres senere.
3. Jørgen Goul Andersen: »Velfærdens veje i komparativt perspektiv« I: Den Jyske Historiker,
nr. 82, Århus 1998 s. 118
4. Tim Knudsen: »Den nordiske velfærdsstat og de sækulariserede lutheranere« I: Søren Eigaard (red.): Velfærd og folkeoplysning, Odense Universitetsforlag, 2002, s. 24
5. Uffe Østergaard: »Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten« I: Petersen 2003, s. 27
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blandt godsejerne, de fleste tilhængere af en tysk model fandtes, og at det
tilsyneladende var en splittelse af godsejergruppen samt en deraf følgende
politisk marginalisering, der forhindrede dette forbillede i at udvikle sig
til et reelt alternativ.6 Der var altså noget, de danske godsejere var så ueni
ge om, at de lod det gå forud for politisk indflydelse, og dette noget hand
lede efter alt at dømme om kvalitative værdier.7 Clemmensen går endda så
langt som til at antyde, at konflikten formentlig bundede i, at mange af de
adelige godsejere var interesserede i et »demokrati med feudale hand
sker«, mens de borgerlige godsejere ikke kunne identificere sig med tra
ditionelle, aristokratiske idealer og derfor var uvillige til at sætte økono
miske ressourcer ind i kampen for at bevare dem.8 Dermed nuancerer
Clemmensen ikke alene den stereotype opfattelse af, at der skulle være
konsensus om et sæt særlige udviklingsdeterminerende danske værdier,
han løfter også sløret for, at det nærmere er en overraskelse end en selv
følge, at det gik som det gik.
Clemmensens fremstilling lægger sig dermed tæt op ad Knudsens impli
citte antydning af, at godsejerne skal have været potentielle, men fallerede
hovedrolleindehavere i spillet om den danske velfærdskurs. Clemmensen
går endda et skridt videre, når han hævder, at splittelsen i godsejergruppen
ligefrem var en » ... forudsætning for udviklingen af det borgerlige demo
krati i Danmark«9 og når han udtrykker tvivl om, hvorvidt »... den danske
model ... (overhovedet) kan tænkes uden den politiske udgrænsning af
adelen.«10 Modsat Andersen, mener Clemmensen altså, at den udvikling,
der har betinget den danske velfærdsmodel, har rod i værdikonflikt nær
mere end værdikonsensus, og hvad der er nok så vigtigt i denne forbindel
se, at det øjensynligt var modsatrettede holdninger til kvalitative værdier,
der splittede godsejergruppen, og ikke, som man ellers kunne foranlediges
til at antage, en politisk eller økonomisk betinget uenighed.
Denne konstatering er ikke alene med til at sætte de grundlæggende
6. Niels Clemmensen: »Intetsigende ræveskydende og l’hombrespillende landjunkere« I:
1066 Tidsskrift for Historisk Forskning, 27. årgang nr. 1, København, 1997, s. 12. »Den ty
ske samfundsmodel model« refererer dels til det faktum, at det lykkedes de tyske junkere
at fastholde feudale strukturer og politisk autoritet efter 1848 og helt frem til Weimarrepublikken (Se Clemmesen 1997, s. 3), samt til den model Bismarckstyret søsatte for at
imødegå social opstand. Det drejede sig om en obligatorisk socialforsikring for alle arbej
dere, baseret på bidrag fra arbejdere og arbejdsgivere, subsidieret af staten, altså ikke en
universel model som den danske. (Se Goul Andersen 1998, s. 118)
7. Clemmensen 1997 og Niels Clemmensen: »Adel under pres, tysk eller dansk »Sonderweg« I: Historisk Tidsskrift, nr. 2, vol. 102, 2002, s. 461.
8. Clemmensen 1997
9. Clemmensen 1997, s. 4
10. Clemmensen 2002
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danske værdier øverst på dagsordenen, den eksponerer tillige det faktum,
at en forsvarlig forståelse af velfærdsstatens beskaffenhed nødvendigvis
må medregne fortællingen om, hvorfor de danske godsejere, der jo ellers
var en økonomisk velfunderet gruppe, blev isoleret og afskåret fra det po
litiske spil. Kunne et svælg mellem aristokratiske og borgerlige værdier
virkelig - på dette for den moderne tænkning så forholdsvis fremskredne
tidspunkt - få lov til at vokse sig så dyb, at ikke engang ønsket om poli
tisk indflydelse kunne bygge bro? Og var det dermed virkelig konflikt,
nærmere end konsensus, der gav plads til den velfærdsstatslige udvikling,
vi kender? Disse spørgsmål må besvares for med rimelighed at kunne vur
dere, om Andersen i sit svar forsømmer en væsentlig iagttagelse. Det er
derfor nødvendigt med et nærmere eftersyn af Clemmensens tese, hvilket
han da også selv har lagt op til. Clemmensen mener nemlig, at spørgsmå
let bør prøves i mere kvalitative og dybdeborende analyser, ligesom han
lægger op til, at det helst skal ske i lyset af en optik, der tager højde for
forskelle i såvel traditioner som socialiseringsmønstre.
På dette grundlag gennemførte jeg i 2003 en undersøgelse af fire ud
valgte godsejeres værdieksponeringer i perioden 1848-1919.11 Målet var
at undersøge godsejernes selvforståelse for derved at etablere en begrun
det formodning om, hvorvidt godsejerne virkelig tillod kvalitative værdi
er at splitte gruppen i en grad, så det svækkede deres muligheder for at
præge den igangværende demokratiseringsproces. Undersøgelsen skulle
endvidere vurdere sandsynligheden for, at konfliktlinien - i bekræftende
fald - gik mellem godsejere med henholdsvis adelige og borgerlige selv
forståelser. I det følgende vil der blive redegjort nærmere for selve under
søgelsen og dens konklusioner, men allerførst må undersøgelsens fokus
placeres i en bredere velfærdsstatslig sammenhæng.

Godsejerne og den velfærdsstatslige udvikling
Den danske historiker Søren Mørch har beskrevet velfærdsstatens »natur«
således: »Velfærdsstaten er ikke indrettet for at være flink ved de fattige,
men for at undgå social uro, klassekamp og borgerkrig.«12 Denne definiti
on er, udover at være både nøgtern og befriet for sentimentale dikkedarer,

11. Elly Andersen: Hvad delte godsejerne? En teori om, og en analyse af godsejernes selvfor
ståelse i perioden 1849 - 1919, Speciale ved Center for Historie, Syddansk Universitet,
2003 (Tilgængelig på SDUB).
12. Søren Mørch: »Velfærdsstaten - en moderne spøgelseshistorie« I: Petersen 2003, s. 75
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et fint pejlemærke for, at det år, hvor den skattefinansierede alderdoms
forsørgelse blev indført, også med rimelighed kan udpeges som værende
året for velfærdsstatens »fødsel«. Året var 1891, og selv om det tiltag, der
her kom fra centralt hold først og fremmest var rettet mod de svage, så
omfattede det i realiteten alle. Dermed var udviklingen sporet ind på det
universelle princip, der lige siden har gjort den danske model til noget
særligt.13 Herefter er velfærdsstatens tilblivelse foregået som en fort
løbende, uplanlagt proces. Intet tyder på, at det danske velfærdssamfund
skulle være »designet«, og intet indikerer, at den først skulle have sit ud
spring i mellem- og efterkrigstiden.14 Den velfærdsmodel, som velfærds
kommissionen skal forholde sig til, er ikke resultatet af en større plan,
men må anskues som en sammenfiltret masse af tilfældigheder iblandet et
uoverskueligt sammensurium af spekulationer, snedigheder, uenigheder,
held, uheld, interesser og så naturligvis nogle værdier - fælles danske el
ler ej? At det er sådan, det er gået til, argumenteres der efterhånden for fra
flere sider. Senest har den danske historiker Lars Andersen formuleret det
således: »Udforskningen af velfærdsstatens historie må ... have øje for, at
unikke eller muligvis tilfældige begivenheder kan påvirke udviklingen«.
Lars Andersens forskning er desuden et eksempel på, at også andre veje
kan føre på sporet af det faktum, at den gængse forestilling om et særligt
dansk sindelag må mistænkes for at være ude af trit med virkeligheden.
På trods af et ganske andet udgangspunkt og et helt andet sigte, må han
nemlig konstatere følgende: »... en tyskinspireret ulykkesforsikring var
meget tæt på vedtagelse sammen med alderdomsforsørgelsesloven i 1891
... (og) et ganske ’udansk’ spor ville være lagt.«15 Dermed kan en histo
risk kikkert, der - i bestræbelsen på at afklare spørgsmålet om de såkald
te danske værdier - stiller skarpt på godsejerne, naturligvis godt beskyl
des for kun at fokusere på et ret mikroskopisk punkt i den store historiske
uendelighed. Der er imidlertid tale om et særdeles sigende punkt lige midt
i hjertet af det vældige kompleks, der udgør det velfærdsstatslige funda
ment; for nok var samtidens godsejere, set ud fra en overfladisk synsvin
kel, »blot« en økonomisk ressourcestærk gruppe af storlandbrugere; men
det ligger fast, at hvis Clemmensens antagelse bestyrkes - hvis godsejer
nes eneste reelle fællesinteresse bestod i at være agrar elite, mens helt for-

13. Goul Andersen 1998, s. 118
14. Sådan som blandt andre den danske økonom, Nina Smith, har gjort sig til talskvinde for.
Se Berlingske Tidende, 28. maj 2003, www.berlingske.dk: Brita Stenstrup: »Velfærdsmo
del med vokseværk«.
15. Lars Andersen 2004, s. 177
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skellige idealer prægede deres valg og prioriteringer i øvrigt, hvis der vir
kelig var en afgørende, byrdsafhængig forskel i vægtningen af kvalitative
værdier og hvis denne forskel delte gruppen på en sådan måde, at det for
hindrede dem i at stå sammen om at præge den politiske dagsorden16, ja så
kan det næppe længere påstås, at der var tale om et samfund med et sæt
homogene, grundlæggende danske værdier.
Det er altså helt essentielt - især for fremtidens samfund - at der etab
leres en erkendelse af, om der virkelig er basis for at postulere en byrdsaf
hængig, kvalitativt baseret værdikonflikt, der kan have svækket godsejer
nes muligheder for at påvirke den samfundsmæssige kurs på en måde, så
de indirekte kom til at bane vejen for den faktiske udvikling, også selv om
der er en koblingsdistance på 100 år imellem svar og duplik. Når den om
talte undersøgelse må hævdes at give et rimeligt troværdigt bud på et
sådant svar, skyldes det ikke mindst, at den som tidligere antydet er dob
beltrettet. For det første udreder den et kendskab til datidens danske
godsejeres selvforståelse med henblik på at styrke eller svække Clemmensens tese om, at godsejerne tillod kvalitative værdier at splitte grup
pen, og for det andet interesserer den sig for at vurdere sandsynligheden
for, at konfliktlinien virkelig gik mellem godsejere med henholdsvis ade
lige og borgerlige selvforståelser. Kort sagt handler undersøgelsen om de
respektive godsejeres idealer samt om de valg og prioriteringer, de fore
tog i bestræbelserne for at indskrive sig i en virkelighed, der harmonerede
med disse idealer.17 Undersøgelsens præmis er således, at det var den en
kelte godsejers selvforståelse, der bestemte vægtningen af vedkommen
des kvalitative værdier, og da et sådant udgangspunkt er uløseligt forbun
det med størrelser som identitet og mentalitet, er det afgørende at få ind
sigt i både personlige og tidsspecifikke grunde til såvel valg som fravalg.
At opnå en sådan dybdegrad, kombineret med behovet for at få indblik i
tankegangen hos for længst afdøde mennesker, kræver en ublufærdig og
næsten umulig indtrængen i de pågældende personers private sfære og
tankegang, ligesom det fordrer en metodisk tilgang, der giver mulighed
for at slutte fra et udtryk til baggrunden for det selv samme udtryks etab
lering. Hertil kommer et krav om, at denne slutning skal kunne tilveje
bringes på en måde, der sikrer den højest mulige grad af gyldighed. Da et
middel til således at trænge ind bag historiske personers helt personlige li
nier ikke umiddelbart er at finde i det historiemetodiske univers - med

16. Clemmensen 1997, s. 9 og 12
17. Andersen 2003

34

Elly Andersen

mindre naturligvis, at de pågældende personer selv har efterladt sig skrift
lige, mentalitetsbelysende vidnesbyrd - er det nødvendigt at »gå på rov« i
andre fags metodiske apparater.

På metoderov i historiens tjeneste
I dette tilfælde indfanges der en egnet tilgang i det kulturteoretiske felt i
form af en antropologisk orienteret, kvalitativ metode kombineret med en
semiotisk analyse. En sådan kvalitativt orienteret tilgang opfylder imid
lertid ikke historiefagets traditionelle krav om repræsentativitet i gængs
forstand. Metoden udmærker sig til gengæld ved, at den, som følge af sin
dybde og detaljerigdom, egner sig til at afdække væsentlige forhold, der
ellers ville være blevet overset. Den kvalitative undersøgelse har nemlig
den styrke, at den - fordi materialet er så smalt - er i stand til at trænge
helt ind bag undersøgelsesobjektets linier,18 hvilket gør metoden særdeles
brugbar i bestræbelserne på at afdække nye sammenhænge, at registrere
mentalitetsmæssig forandring eller forankring samt at spore variationer i
det sociale felt.19 Og netop variationerne er interessante, når der skal fin
des et svar på, om der, inden for godsejernes kreds, fandtes idealer, der lå
den enkelte så meget på sinde, at de fik lov til at stå i vejen for politisk
indflydelse, om disse idealer var et ekko af samtidens slag mellem en feu
dal og en moderne tankegang og - ikke mindst - om det var dette slag, der
indirekte kom til at forme den danske velfærdsmodel.
For at gøre metoden operativ er den i dette tilfælde kombineret med se
miotikken, hvis projekt det er at udrede, hvordan noget kan være tegn på
noget andet. Ved at kende de konventioner, der i samtiden knyttede sig til
de fysiske egenskaber hos ting, gør semiotikken det muligt at aflæse disse
ting som tegn på noget andet, f.eks. noget mentalt. En sådan slutning er
imidlertid kun forsvarlig fordi ting - i kommunikativ sammenhæng - an
vendes som kodede budskaber. Ting kan nemlig ikke selv kommunikere,
men de kan indikere, at en person ønsker eller har ønsket at sende be
stemte signaler ved hjælp af tingenes tegnværdi. I semiotisk sammen
hæng betragtes de produktkulturelle spor derfor som aftryk, der så at sige
tillader at slutte imod »kørselsretningen«. Kort sagt vil de genstande, et

18. Alan Bryman: Kvalitet och kvantitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund 1997, s. 64
19. Palle Ove Christiansen: »Historie + antropologi = historisk antropologi?« I: Fortid og nu
tid, Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie, Dansk historisk fællesråd, bd. 30, hæfte 1,
1983, s. 17
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menneske omgiver sig med, afspejle de værdier, vedkommende værdsæt
ter, hvilket også betyder, at personer, der tager sammenfaldende valg, in
direkte bekender sig til de samme værdier. Hermed bliver den materielle
kultur en slags indikator for, hvorledes den enkelte oplever sig selv samti
dig med, at den pejler vedkommendes idealer og ønsker om placering i en
større social og kulturel sammenhæng. Brugt på den rette måde bliver se
miotikken således et redskab, der kan åbne døre til menneskers selvfor
ståelse - selv dem, der levede for 100 år siden.
Semiotikkens beskaffenhed betyder imidlertid, at afkodningen kræver
stor indsigt i samtidens konventioner.20 Tegn kan nemlig kun aflæses kor
rekt af personer, der er i besiddelse af den rette kommunikative kompe
tence, og en sådan kræver solid forståelse for den logik, der ligger bag ak
tørernes valg. Det er desuden uhyre vigtigt at være bevidst om, at det bil
lede, der bliver skabt på grundlag af den semiotiske tolkning, ikke er vir
keligheden, men kun et realistisk billede af virkeligheden. Den materielle
kulturs relationelle natur og de smagsafhængige valgs pålidelighed som
værdiindikatorer betyder ikke desto mindre, at den semiotiske tilgang,
trods berettiget eftertanke, må betragtes som et velegnet instrument i be
stræbelserne på at etablere indsigt i individers eller gruppers selvforståel
se og som en absolut brugbar mulighed for at komme endog særdeles tæt
på det enkelte menneske.21
Når den semiotiske slutning i det hele taget lader sig drage, skyldes det
altså, at menneskets hverdagspraksis helt bogstaveligt artikuleres i et an
tal historisk, kulturelt og socialt betingede felter, der hver for sig afspejler
de enkelte aktørers rationalitet i et materielt udtryk. Det har den åbenlyse
fordel, at ethvert felt, hvori en person agerer på en måde, så det afsætter
sig materielle spor - et såkaldt artikulationsfelt - vil være egnet som
grundlag for en undersøgelse af de pågældende aktørers mentalitet. Det er
imidlertid ikke alle artikulationsfelter, der er lige egnede. Den danske kul
turforsker Henrik Dahl nævner boligindretning som et oplagt eksempel.22
Det skyldes, at selv om ubevidste handlingsmønstre nok afspejler aktører
nes idealer, så gør bevidste handlinger det i endnu højere grad, og netop
20. Den amerikanske antropolog, James G. Carrier viser også, at ting fungerer som bærere af
kulturel mening, hvorfor de må ses som tegn på kulturel identifikation, f.eks. selvforståel
se: James G. Carrier: Gifts and Commodities, Routledge, London, 1995, s. 4 og s. 25
21. Pierre Bourdieu: Distinction. A social critique of the Judgement oftaste, Routledge, Lon
don, 1996(1979) s. 33 og 36 f.
22. Henrik Dahl: Hvis din nabo varen bil, Akademisk Forlag, Kbh. 1997, s. 102. Se også Leora Ausländer: Taste and Power, Furnishing Modern France, University of California
Press, Berkeley, 1996 og Jørn Guldberg: Den materielle kulturs materialitet som semiotisk
udfordring, Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet, Odense, 2003.
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boligindretningen befinder sig i et område, hvor »automatpiloten« ofte er
slået fra til fordel for bevidste valg.23
Også andre kulturforskere finder boligindretningen særlig velegnet til
at afspejle mentalitet, heriblandt Leora Ausländer og Ena Hvidberg. Aus
länder peger for eksempel på den omstændighed, at møblers forholdsvis
høje prisleje medfører, at de ofte bliver anskaffet i helt signifikante situa
tioner, hvilket er en indlysende grund til, at denne praksis er omfattet af
særligt reflekterede overvejelser.24 Hvidberg konstaterer desuden, at bo
ligkulturens udtryk, udover at afspejle et øjeblikkeligt ønske om at sende
bestemte signaler, også relaterer sig til dybere personlighedsmæssige lag
samt til selve den mentale dannelsesproces.25 Dét er baggrunden for, at
det er godsejernes boligindretning i perioden omkring forrige århundrede
skifte, der er valgt som den omtalte undersøgelses artikulationsfelt og der
med også som afsæt for den semiotiske del af analysen.
For at efterkomme den kvalitative metodes krav om et overskueligt ma
teriale, er undersøgelsen imidlertid begrænset til at omfatte fire sammen
lignelige godser, der - af hensyn til muligheden for at iagttage en eventu
el tendens til byrdsafhængige prioriteringer - er ligeligt fordelt på hen
holdsvis borgerlige og adelige hænder.

Præsentation af de fire godser
De fire godser er udvalgt på baggrund af følgende kriterier: De pågælden
de godser skal være beliggende i et område, hvor flertallet af godsejere på
det pågældende tidspunkt tilhørte den adelige elite. Dette kriterium er
valgt, fordi Clemmensens analyser tyder på, at et overtal af adelige godse
jere kan befordre tendensen til, at den borgerlige agrarelite tilslutter sig en
aristokratisk selvforståelse.26 En sådan overvægt af adeligt ejede godser
findes på øerne, hvorfor der er taget udgangspunkt i fynske godser. To af
disse godser skulle på det pågældende tidspunkt være beboet og indrettet
af adelige ejere, mens de to andre skulle være beboet og indrettet af bor
gerlige ejere. Dette kriterium er valgt af hensyn til sammenligningsgrund 
laget. De respektive herregårde skal stadig være ejet af de samme slægter,
som besad dem umiddelbart før lensafløsningen i 1919. Dette kriterium er
23. Dahl 1997, s. 36.
24. Se Leora Ausländer, 1996
25. Ena Hvidberg 1989: »Boligen betragtet som et tegnkompleks« I: Jørgen Selmer (red.): Arv
og Eje, Dansk kulturhistorisk Museumsforening, 1989 s. 205 og s. 224 f.
26. Clemmensen 1997, s. 11 og Clemmensen 2002, s. 466
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valgt for at opfylde kravet om at have adgang til at iagttage datidens boli
gindretning på stedet, enten ved at iagttage og fotografere et ikke ændret
interiør, eller ved at få adgang til at studere fotos fra perioden.
Valget er faldet på disse fire godser:

Adelig: Arreskov, Fåborg kommune. Godset har siden 1773 tilhørt slæg
ten Schaffalitzky de Muckadell. I 1784 fik den daværende ejer af Arre
skov tildelt en grevetitel.27 A. C. Schaffalitzky de Muckadell, der overtog
besiddelsen i 1905, havde en juridisk embedseksamen, men Arreskovs
ejere har i hele perioden haft landbrug som hovederhverv. Godset er sta
dig ejet og beboet af samme slægt.28
Adelig: Juelsberg, Nyborg kommune. Dette gods blev i 1771 overtaget af
slægten Juel, der var en gammel jysk adelsslægt. Fra 1875 var godset ejet
og beboet af den ugifte Knud F. Juel, der forblev ugift indtil sin død i
1908, hvorefter godset blev overtaget af brodersønnen Hans R. Juel.29 Ho
vedindtægtskilden har til stadighed været landbrug, og godset er stadig i
samme families besiddelse.30
Borgerlig: Ørbæklunde, Ørbæk kommune. Dette gods blev i 1782 købt af
købmand og skibsreder Lauritz R. Lange. Ud over militære karrierer er
nærede ejerne sig herefter ved landbrug, og fra 1884 havde de egentlige
landbrugsuddannelser. Ørbæklunde er stadig ejet og beboet af Lange
slægten.31
Borgerlig: Skjoldemose, Egebjerg kommune. Skjoldemose blev i 1905
blev solgt til den borgerlige Justus S. Ulrich, der var uddannet landmand.
Godset er fortsat i samme families besiddelse, og der drives stadig land
brug på stedet.32
De adelige besiddelser, Arreskov og Juelsberg, har tilhørt de samme fami
lier nogenlunde lige længe, til gengæld tilhører disse slægter henholdsvis
27. Bernhard Linder (red.): Slotte, herregårde og palæer i Danmark, Forlaget Thorsgaard,
Fredrikssund, 1980, s. 128 og s. 166
28. Louis Bobé (red.): Danske Herregaarde, ved 1920, Andet Bind, Fyen, Lolland-Falster,
Henrik Koppels Forlag, København 1923, s. 97
29. Kraks Blå Bog, Kraks Forlag, Kbh. 1920, s. 376
30. Linder 1980, s. 115 og 271 og Bobé 1923, s. 321
31. Linder 1980, s. 410
32. Linder 1980, s. 358 og Bobé 1923, s. 290
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nyadelen og uradelen.33 Der er derimod et stort tidsinterval mellem de
borgerlige slægters overtagelse af henholdsvis Ørbæklunde og Skjolde
mose. Til gengæld skulle det faktum, at såvel Skjoldemose som Juelsberg
skiftede ejer omkring samme tidspunkt, nemlig henholdsvis 1905 og
1908, give en god mulighed for at iagttage og vurdere eventuelle ændrin
gers mulige sammenhænge med henholdsvis den adelige og den borgerli
ge selvforståelse.

Hvordan boede de så - godsejerne?
Dette spørgsmål er en logisk følge af foregående afsnit, og meningen er
god nok, men spørgsmålet er, vanen tro, formuleret forkert. Det bygger
nemlig videre på den forestilling, at grupper med fælles social placering
og fælles livsform også deler idealer og dermed smag. Et konstruktivt
spørgsmål lyder i stedet: Hvordan boede de adelige godsejere og hvordan
boede de borgerlige godsejere? Var der ligheder eller forskelle, og hvad
viser disse i givet fald om de værdier, de pågældende personer valgte og
handlede ud fra? Ved at spørge sådan etableres der for det første en di
stance til den del af den eksisterende forskning, der har kulturelle og so
ciale gruppers homogenitet som præmis, og for det andet tages der højde
for, at kvalitative værdier er mentalitetsafhængige og at mentaliteten ud
trykkes i den materielle kulturs tegnkodeks. Der skulle således ikke være
noget til hinder for at besvare spørgsmålene uden videre.
Der er dog det lille aber dabei, at tegn er konventionsafhængige, og at
konventioner ændrer sig. Intet tegn kan derfor uden videre tolkes ud fra
en anden tids konventioner - i det mindste ikke, hvis der skal være nogen
som helst mening med galskaben. Det er derfor strengt nødvendigt, at en
semiotisk baseret undersøgelse af fortidens tankegang for at kunne adap
tere troværdige sammenhænge mellem den materielle praksis og aktørens
selvforståelse sikrer, at de givne iagttagelser bliver aflæst med afsæt i
samtidens normer. Hertil kommer, i det aktuelle tilfælde, et behov for at
kunne skelne mellem borgerlige eller aristokratiske udtryk. Undersøgel
sens fundament består derfor af en systematik, der - udover at kunne pej
le de enkelte godsejeres mentalitetsafhængige værdier - også egner sig til
at spotte, hvorvidt disse værdier med rimelighed kan betegnes som adeli
ge eller som borgerlige. Den bygger dermed på en solid mængde viden
om samtidens sociale og kulturelle praksis såvel som den dertil hørende
33. Ibid., s. 91 og 98
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materielle kultur. Dette grundlag sikrer, at det billede, der tegnes af samti
dens konventioner etableres på den selv samme tids præmisser samtidig
med, at det både afspejler tidens tegnkodeks og placerer de enkelte udtryk
i en byrdsafhængig kontekst. Den herudaf vundne essens udgør selve un
dersøgelsessystematikken og er manifesteret i en model, der - endskønt
den ikke kan påstås at gengive virkeligheden - så dog anviser et sammen
hængsmønster, der må formodes at have været typisk for tiden og miljøet.
I det aktuelle tilfælde handler det typiserende altså ikke om, hvilken pro
duktkulturel praksis, der var typisk for danske godsejere, men derimod
om typiske sammenhænge mellem materielkulturelle valg og bestemte
selvforståelser. Det er denne model, der danner grundlag for såvel under
søgelsens operationer som dens konklusioner.
Den snørklede vej til forståelse af de værdibetingede mekanismer, der
dengang var med til at udstikke kursen for samfundsudviklingen, går altså
fra en iagttagelse af godsejernes boligindretning, via en grundig viden om
samtidens konventioner og en deraf gestaltet semiotisk funderet model,
baseret på de mest typiske sammenhænge mellem sindelag og produkt
kulturelle valg, tilbage til en fortolkning af den materielle kultur, som den
faktisk blev praktiseret i henholdsvis adelige og borgerlige godsejeres bo
ligindretning. Der forekommer altså ikke - som antydet i dette afsnits
overskrift - et svar på, hvordan godsejerne i Danmark valgte at indrette
deres hjem i perioden 1848 - 1919. Der bliver derimod udviklet et billede
af, hvordan nogle godsejere valgte at indrette sig - og især hvorfor. Først
skal de materielkulturelle parametre, som undersøgelsens semiotiske del
bygger på, dog kort omtales.

Aristokratisk eller borgerlig?
Som afsæt for den omtalte modelgenerering er der inddraget allerede eksi
sterende sociologiske og kulturhistoriske studier, både danske og uden
landske.34 Af disse fremgår det, at feltet kan deles op i de fire følgende om-

34. Ausländer 1996, Gerhard Schilde Aufbruch cius der Behaglichkeit, Westermann Verlag,
Braunschweig, 1989, Hermann Glaser: Industrikultur und Alltagsleben, Fischer Taschen
buch Verlag, Frankfurt am Main, 1994, Jürgen Kocka: Bürger und Bürgerlichkeit im 19.
Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1987, Jukka Gronow: The sociology of
taste, Routledge, London, 1997, Angela Rundquist: Blått blod og liljevita händer, Carls
sons Bokförlag, Malmö, 1989, Tove Clemmensen: »Et Klunkehjem, Møbelstudier på Herregaarden Broløkke« I: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, Nordisk Forlag, København,
1942 samt Clemmensen 1997 og Christiansen 1983
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råder: stil, smag/æstetik, mode og livsstil. Der findes desuden belæg for at
hævde, at der rent faktisk, på det pågældende tidspunkt, eksisterede speci
fikke aristokratiske og borgerlige kvalitative værdier, ligesom der må reg
nes med det faktum, at den pågældende praksis udfoldede sig i en bryd
ningstid, hvor den enkeltes valg afhang af, om vedkommende repræsente
rede en moderne eller en traditionel rationalitet. Ved hjælp af semiotikken
er der herefter optegnet en idealtypologi, der kort kan beskrives som et for
svarligt billede af forventelige borgerlige udtryk samt et tilsvarende bille
de af forventelige aristokratiske udtryk. De enkelte udtryk og vægtningen
af dem er udbredt i en omfattende model, der ikke umiddelbart lader sig
gengive her.35 Der skal dog nævnes nogle få, signifikante eksempler.
Ifølge en traditionel, feudal tankegang er man det, man repræsenterer,
hvilket for aristokratiet først og fremmest vil sige slægten og dens rolle i
samfundet.36 Den aristokratiske rationalitet fandt derfor ofte udtryk i en
materiel kultur, der benyttede sig af genstande, der ifølge samtidens kon
ventioner var udtryk for vægtning af en ydre sammenhængskraft, herunder
høj prioritering af slægten, traditionshævdelse, patriotisme, hierarkisk or
den, værdighed og ære. Omkring forrige århundredeskifte kunne sådanne
udtryk f.eks. være royale symboler, overdådighed, pragt, svulstighed, ød
selhed og iøjnefaldende forbrug. Men også mere komplekse sammenhæn
ge kunne være udtryk for aristokratisk tankegang. Det var for eksempel al
mindeligt at opfatte »kunstnerisk uorden«, hvilket vil sige spredt møble
ring af hele rummet og input af kunstneriske symboler, som udtryk for ubekymrethed og overskud. En sådan indretning af hjemmet var derfor oplagt
for den, der ønskede at sende signaler om, at alt var vel og at intet kunne
rokke ved vedkommendes position. Det sammen gjaldt en let og »legende«
herskabelig atmosfære, hvor flere stilarter befandt sig side om side, og
hvor det sværmeriske og poetiske blev sat i højsædet. Ud over det ube
kymrede indikerede en sådan indretning nemlig også økonomisk råderum,
hvilket betød, at den ødsle og luksuriøse mode - set ud fra en traditionel
elitær synsvinkel - var et særdeles velegnet statuseksponerende redskab.
Anvendelsen af skødesløse, modeprægede udtryk kunne således sagtens
integreres i en aristokratisk livsstil, men det krævede, at de pågældende ak
tører gik de nye tider i møde med en vis fortrøstning. Dermed blev det let
te, sorgløse og poetiske udtryk først og fremmest attraktivt for de medlem
mer af den danske godsadel, der havde størst socialt og kulturelt overskud.

35. Bilag 1 I: Andersen 2003
36. Ib Fischer Hansen m.fl. (red.): Litteraturhåndbogen, Gyldendal 1986, s. 113

Fra fortidens herregårdskultur til fremtidens velfærdsmodel

41

For de aristokrater, for hvem udsigten til en samfundsmodernisering
føltes anderledes truende, blev kampen imod de moderne, demokratise
rende strømninger mere markant og kunne give sig udslag i et næsten
krampagtigt iscenesat udtryk, hvor det blev afgørende at anvende traditionsbehæftede genstande, der kun havde en meget begrænset besidder
kreds. En sådan konsekvent »hofkultur« styrkede nemlig fornemmelsen
af distinktion, hvorfor en videreførelse af nostalgiske, idealiserende eller
grandiose udtryk uden rationel begrundelse kan ses som et led i et forsvar
mod udvanding af både status og identitet, ligesom det har kunnet tjene til
beskyttelse af den for aristokratiet så afgørende traditionsdyrkelse. I den
forbindelse fik ritualer en fornyet opblomstring. Ritualer i det aristokrati
ske miljø handlede nemlig ofte om at anskueliggøre værdighed og autori
tet - to væsentlige elementer i den traditionelle adelige selvforståelse. For
den gruppe af aristokratisk sindede godsejere, der følte sig mest truet af
de nye tider, fik moden derfor en langt mindre fremskudt plads. Her leve
de drømmen om at videreføre den form for paternalisme, hvor »... bønder
anerkender deres tidligere godsherrer som deres beskyttere og overmænd«37 videre, og i kampen for at realisere drømmen indgik kostbare
genstande, der udover at repræsentere en slags aristokratisk autencitet lå
langt uden for andre samfundsklassers rækkevidde.
Mens der således var tradition for, at aristokratiet betragtede sig selv
som en ansvarlig og nødvendig top på samfundets kransekage, så var der
en tendens til, at borgerskabet forstod sig selv som aristokratiets afløsere
- som samfundets nye elite. Udover at tjene som opholdssted for famili
en, fik hjemmet derfor en vigtig repræsentativ funktion. På det punkt ad
skilte de borgerlige hjem sig imidlertid ikke væsentligt fra de aristokrati
ske, men signalerne var forskellige. Når det gælder datidens borgerlige ra
tionalitet, kan man derfor ikke uden videre iagttage de samme udtryk ikke engang med modsat fortegn - hertil er den materielle kultur alt for
kompleks. Til et idealtypologisk billede af borgerskabet hørte udtryk, der
indikerer en vægtning af indre sammenhængskraft - herunder høj priori
tering af den nærmeste familie - og dyder som stræbsomhed, retfærdig
hed, moralsk levevis, fornuft og hævdelse af fremtidsorienterede værdier.
Til den borgerlige logik hørte også forestillingen om, at udvikling var lig
med fremskridt, hvorfor tilbagevisende udtryk blev iagttaget med foragt.
Det var således ikke ualmindeligt, at den traditionelle elitære statussym
bolik blev genstand for spot, spe og latterliggørelse, mens orden, måde-

37. Clemmensen 1997, s. 7 f.
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hold og stringent enkelhed blev vægtet højt. Der blev sat tæring efter
næring, og i modsætning til aristokratiets hang til at blande stilarterne og
måske ligefrem indrette sig legende med blandede udtryk i alle rum, så
var borgerskabet tilbøjelig til at indrette med en langt højere grad af
stilmæssig ensartethed. Stilen skulle være enkel og klassisk, møblerne
skulle placeres langs væggene, der skulle opretholdes en streng symmetri
og fri gulvplads blev nærmest et mantra. I borgerlige kredse blev det enk
le, det pragmatiske og det mådeholdende nemlig forbundet direkte med
dyder som ansvarlighed, fornuft og høj moral. Det hang muligvis sammen
med, at den kantianske filosofis udlægning af æstetikbegrebet, og dermed
ideen om, at der fandtes universelle love for det skønne, det smukke og
det behagelige, efterhånden havde vundet indpas.38 I praksis betød det
blandt andet, at toneangivende arkitekter forkastede de romantiske udtryk
til fordel for en videreudvikling af klassiske former; en tankegang, der
fængede hos den borgerlige elite, der ønskede at distancere sig til aristo
kratiet.
Det var imidlertid ikke kun aristokratiet, borgerskabet skulle holde sig
på afstand af, de havde også behov for at distancere sig i forhold til de la
vere sociale lag. Det mådeholdende kom derfor til at handle mere om sel
ve det fysiske udtryk end om de økonomiske midler, der blev investeret
heri. Faktisk var det ikke ualmindeligt at endog særdeles kostbare empireog Chr. VIII-møblementer fandt vej til borgerskabets saloner, og den fa
milie, der formåede at indrette hjemmet i en besindig, men eksklusiv ud
gave af samtidens »gode smag«, styrkede uden tvivl sin position. Hertil
kom, at hvor aristokratiet orienterede sig mod det patriotiske og det kos
mopolitiske, så var en national tankegang langt det almindeligste i bor
gerligt indstillede kredse. Det vil derfor ofte være forsvarligt at aflæse
konsekvente valg af enkle, klassiske former kombineret med fædrelands
symbolik, som udtryk for solid borgerlighed.39
For borgerskabet kunne det imidlertid være et problem, at det kun var
folk med den rette kommunikative kompetence, der var i stand til at af
læse de materielt manifesterede signaler korrekt. Det betød nemlig, at
borgerlige personer, der ønskede at fremstå som den nye tids autoriteter,
ofte var nødt til at anvende tidligere tiders statusikoner i bestræbelserne
på at få en mindre oplyst omverden til at begribe budskabet. Det var der
for ikke ualmindeligt, at rummene i de borgerlige hjem blev indrettet for
skelligt afhængig af deres repræsentative funktion. De rum, der var til38. Immanuel Kant: Kritik der Urthei Iskraft I Hrsg, von Karl Vorländer, Leipzig 1902
39. Tove Clemmensen 1942. s. 79f.
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gængelige for det bredeste udsnit af befolkningen blev således ofte udsty
ret med gammelkendte, og dermed også aristokratiske statussymboler,
mens de lokaler, hvortil der kun var adgang for det »indviede« borger
skab, blev indrettet med helt anderledes enkle interiører. Som det fremgår
af ovenstående, var der altså en tydelig og på mange måder også logisk
sammenhæng mellem de materielle udtryk og aktørernes prioritering af
kvalitative værdier.

Traditionel eller moderne?
Da aristokratisk rationalitet som vist sammenkædes med en tilbøjelighed
til at værdsætte traditionelle former og værdier, mens en borgerlig logik
forbindes med tendensen til at hævde fremtids- og fremskridtsorienterede
idealer, er det naturligvis oplagt at antage, at de traditionsrelaterede ud
tryk blev prioriteret højest af aristokratisk indstillede personer, mens mo
dernitet ligeså logisk knyttes til folk med en borgerlig tankegang. Det er
da også delvis korrekt, men traditions- og modernitetsforståelsen bundede
dybere end som så.
Til samtidens forståelse af ordet ’moderne’ hørte for eksempel - ud over
det visionære og det fremadrettede - også forestillingen om demokrati og
bureaukrati. Herudover var evolutionstankegangen en afgørende del af
samtidens modernitetsforståelse, ligesom forestillingen om, at det moderne
menneske måtte udvise en særlig grad af pligtfølelse og ansvarlighed, hørte
til her. Hertil kommer, at det naturligvis ikke var forbeholdt borgerskabet at
have forestillinger om disse begreber, også aristokratisk sindede personer
gjorde sig tanker om fremtiden. Perspektiverne var imidlertid ofte forskel
lige. Det kendetegnede for eksempel den moderne rationalitet, at den orien
terede sig mod skarpe grænser mellem den offentlige og den private sfære,
mens forestillingen om en mere flydende repræsentation refererede til en
traditionel, aristokratisk tankegang. Det er samtidig et gennemgående træk
for den traditionelle identitet, at den relaterede sig til en fortælling om indi
videt, der var baseret på vedkommendes rødder, altså et »hvor kommer jeg
fra?«, mens den moderne identitet gik ud på at komme overens med den en
keltes fremtidige rute, altså et »hvor er jeg på vej hen?«.40 Kort sagt kan den
traditionelle logik karakteriseres som værende bevarende, mens den mo
derne logik nærmere må beskrives som tilrettelæggende.
40. Stuart Hall: »Who Needs „Identity“«? I: Stuart Hall & Paul du Gay: Questions of Cultural
Identity, London, SAGE, 1996, s. 2, 4 og 6
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Det typiske for den traditionelle rationalitet var først og fremmest det
bagudrettede og konserverende, men hertil kom en kraftig betoning af
»flokken« og et syn på det sociale netværk, som værende tæt forbundet
med stedet, slægten og den fælles fortid. Den traditionsrelaterede tanke
gang var desuden både positionsforankrende og kritisk over for tidens de
mokratiske strømninger, den dyrkede det heroiske, det højtidelige og det
ophøjede, og den kredsede omkring en magtstruktur, der allerede på da
værende tidspunkt måtte betegnes som værende forældet. Umiddelbart
var der således ingenting i datidens traditionelle tankegang, der kunne
forenes med en borgerlig logik. Ikke desto mindre er der ved nærmere ef
tersyn flere traditionsrelaterede områder, der matchede en borgerlig tan
kegang bedre end en aristokratisk ditto. Et eksempel kunne være borger
skabets uvilje mod at overgive sig til den del af tidens modestrømninger,
der kan karakteriseres som et ødselt, feminint og ubekymret udtryk. Der
fandtes imidlertid en række langt mere fornuftsprægede, maskuline pen
danter, som borgerskabet var tilbøjelig til at tage til sig. Det samme kan til
en vis grad siges om den variant af tidens moral, der - til trods for at den
var baseret på en streng traditionsrelateret etik - indtog en fremtrædende
plads i den borgerlige rationalitet.
Denne korte karakteristik viser, hvorledes begreberne aristokratisk/borgerlig og traditionel/moderne griber ind i hinanden, uden at det enkelte
udtryk af den grund mister sin egenart. Eksemplerne kan dog let give det
indtryk, at der er tale om statiske og stereotype sammenhænge, der uden
videre kan aflæses mekanisk - et udgangspunkt, der naturligvis ville give
et forvrænget og unuanceret billede. Det kan derfor ikke pointeres skarpt
nok, at en semiotisk analyse altid må afvejes i forhold til den konkrete si
tuation, ligesom enhver iagttagelse bør sættes i relation til udtrykkets kon
tekst i øvrigt.

Undersøgelsen - tegn og tolkning
Når den pågældende undersøgelse, der er baseret på studier af tidligere ti
ders boligindretning på danske herregårde, i det hele taget har ladet sig
gennemføre, så skyldes det dels, at en stor del af de pågældende interiører
rent faktisk stadig eksisterer og stort set fremstår uændrede, dels at de fire
godsers nuværende indehavere velvilligt har stillet en lang række fotos fra
perioden til rådighed. Materialet er selvsagt særdeles omfattende og giver
en enestående indsigt i de produktkulturelle valg hos henholdsvis adelige
og borgerlige ejere i perioden 1849 - 1919. Der er naturligvis både sam-
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menfald og forskelligheder. De største ligheder forekommer i de rum, i
hvilke den bredeste kreds må formodes at have færdedes, det vil i dette
tilfælde sige indgangsarealer, kontorer/herreværelser og til en vis grad
også spisestuer. Jo mere privat, jo tydeligere forskelle.
Når de mest tilgængelige rum således indtager en særlig position, kan
det som tidligere nævnt skyldes nødvendigheden af at vælge et materielt
udtryk, som alle, uanset social og kulturel baggrund, ville være i stand til
at afkode. Den sfære af autoritet, der i visse miljøer var på vej til at blive
etableret omkring visse moderne, borgerligt funderede udtryk, var nemlig
stadig kun aflæseligt for en ret begrænset kreds. Det siger derfor sig selv,
at et sådant udtryk ikke var anvendeligt på områder, hvor der færdedes
mennesker fra flere sociale lag, og hvor den rette afkodning var essentiel.
Det er formentlig grunden til, at indgangspartierne på de fire undersøgte
herregårde, på trods af variationer i størrelse og pompøsitet, overalt var
udstyret med interiører, der, ud fra en hel traditionel symbolik, indikerede,
at beboerne ikke alene ønskede at understrege deres livsform men også
den forventning om autoritet og respekt, der fulgte med. Dette sammen
fald betyder naturligvis, at det ikke - alene på baggrund af disse rum - er
muligt at aflæse den store forskel på adelig og borgerlig materielkultur, og
dermed selvforståelse. Ganske anderledes ser det imidlertid ud, når de
private gemakker inddrages.
De adelige hjem havde det til fælles, at der for en stor del blev valgt
pragtinteriører overalt, hvor det overhovedet var hensigtsmæssigt. Møb
lernes og tingenes placering afspejlede den populære ide om »kunstnerisk
uorden« og der blev - helt efter modens forskrifter - benyttet forskellige
stilarter til forskellige rum. Det er ligeledes karakteristisk, at familiernes
slægtstilknytning blev demonstreret på måder, der nærmest må betegnes
som flamboyante; enorme anegallerier eller stribevis af guldindrammede,
kronebesatte eksponenter for et royalt loyalitetsforhold prægede stuernes
udsmykning. Det betyder ikke, at der ikke kunne være forskellige be
væggrunde til de enkelte valg. I begyndelsen af den her undersøgte perio
de bar begge de adeligt ejede godser for eksempel præg af at være beboet
af ejere, der holdt af at demonstrere den form for ekstravagant, ubekymret
skødesløshed, der hentede sin næring i tidens feminine mode; et udtryk,
der demonstrerede overskud på såvel det økonomiske som det sociale
område. Efterhånden som den politiske udvikling gjorde aristokratiets
stilling stadig mere usikker, skete der imidlertid nogle påfaldende ændrin
ger i den ene af de to herregårdes indretninger.
På Juelsberg blev det legende, ubekymrede udtryk skiftet ud med en
streng og konsekvent distinktiv materielkultur. Den uhøjtidelige, mode-
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blev ommøbleret omkring
1908, da Hans R. Juel
overtog godset. Det var
disse Louis XVI-møbler,
der sammen med andre
pragtgenstande kom til at
tegne stilen.

prægede dekadence blev afløst af møbler og ting, hvis besidderkreds må
have været særdeles begrænset, og hvis symbolværdier kan karakteriseres
som både royale og stærkt tilbagevisende.
Ejerne på Arreskov bibeholdt derimod den romantiske og langt mere
løsslupne form. Det ubekymrede udtryk i form af en ødsel, iøjnefaldende
luksusmode blev dog suppleret med vældige, slægtspromoverende pragtfriser. Et valg, der for det pågældende tidspunkt også må betragtes som en
særdeles idealiserende og statusbevarende gestus. Når beboerne valgte så
forskellige udtryk - det alvorsfulde og højtidelige kontra det legende og
ubekymrede - så skal det sandsynligvis tages som udtryk for, at de pågæl
dende ejere ikke i samme grad følte sig truet af den igangværende demo
kratiseringsproces.
Også de borgerligt ejede godser fremviste indbyrdes forskelle i mate
rielkulturen, men de var først og fremmest forskellige fra de adeligt eje
de. Skjoldemose, der var det gods, der senest var overgået på borgerlige
hænder, var konsekvent indrettet i den stil, der af samtidens bedre bor
gerskab blev set som udtryk for ansvarlighed, fornuft og fremsynethed,
altså de ypperste af alle borgerlige idealer. Stilen var klassisk inspireret,
møblerne var gedigne men forholdsvis enkle i udformningen, og såvel
disse som selve indretningen bar præg af, at der blev lagt vægt på sag-
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Det romantiske overflødig
hedshorn afplys og klunker
fik fortsat lov til at herske i
Arreskovs dagligstue.

lighed. Her var der ingen overfyldte kroge og hjørner, ingen viftepalmer
og klunker og ingen royale symboler. Her var til gengæld skinnende ma
hogni til overflod og - ikke mindst - den med borgerlige øjne så efter
tragtede gulvplads.
Dette miljø adskilte sig ikke så lidt fra interiøret på det andet borgerligt
ejede gods, Ørbæklunde, der havde været på familiens hænder i adskillige
generationer. Her blev den materielle kultur praktiseret i et langt mere
broget udtryk, og her var der - ligesom på de adelige godser - plads til
både plys og brokade. Alligevel afveg Ørbæklunde fra de to adelige god
ser derved, at den sværmeriske, pyntede del af interiøret stort set var be
grænset til den »fine stue«, mens de daglige opholdsrum dels var møble
ret i den borgerlige Chr. VIII-stil og dels i en aldeles uprætentiøs, til tider
næsten folkelig stil. Visse udtryk ses dog på begge de borgerligt ejede
godser og er med til at adskille dem væsentligt fra de adeligt ejede.
Et meget iøjnefaldende eksempel er den måde, hvorpå beboerne valgte
at markere deres gruppetilhørsforhold. På de godser, der var i adelig be-
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siddelse var der en tendens til at hele slægten, og måske endda også ste
det, fik en særdeles fremskudt plads, mens det på de borgerligt ejede god
ser var den allernærmeste familie, der blev sat i højsædet. Når slægtskabet
blev vægtet så højt i den aristokratiske kodeks skyldes det antageligt to
forhold. For det første var det sociale netværk og slægtskab pr. tradition
én og samme ting, og for det andet gjaldt det ifølge en traditionel aristo
kratisk tankegang, at jo længere anetavle en familie kunne fremvise, jo
højere var familiens status. Hos borgerskabet trivedes derimod den mere
moderne og fremtidsorienterede forestilling om, at familiefaderen - alene
ved hjælp af flid og fornuft - kunne føre sine nærmeste frem mod en lyk
kelig fremtid.
Et andet sammenfaldende træk på de borgerlige godser var, at der her
tilsyneladende blev lagt vægt på at demonstrere en udstrakt vilje til at sæt
te tæring efter næring. Et træk, der passede overmåde godt ind i den bor
gerlige forestilling om moralsk livsførelse, men som adskilte sig markant
fra den adelige overklasses tendens til at demonstrere status gennem et
iøjnefaldende forbrug. Bortset fra enkelte afvigelser var det da også de
enkle former og det rationelt begrundede interiørvalg, der dominerede i
de borgerlige hjem. Fornuften sejrede i den grad over prætentionen.
Sidst men ikke mindst er der tydelige tegn på, at mens de adelige
godsejere traditionen tro følte sig som patriotiske medlemmer af et
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standsdelt verdenssamfund, så sympatiserede de borgerlige godsejere i
langt højere grad med de nationale og demokratiserende strømninger, der
passede så godt ind i tidens borgerlige normsæt: stabilitet, fremsyn og fo
kus på det nære. På det ene af de borgerlige godser fik et stort portræt af
Napoleon således en fremtrædende plads. Napoleon, der allerede på dette
tidspunkt var en myte, og - for det højreorienterede borgerskab - et fol
kekært modstykke til de selviske konger; et forbillede for dem, der ønske
de et velorganiseret, retfærdigt bureaukrati og et symbol på drømmen om
det moderne, det demokratiske og det nationale sammenhold.41
På det ene af de borgerlige godser residerede altså en godsejer, der,
ligesom sit forbillede Napoleon, bestræbte sig på at bygge bro mellem
den »gamle« og den »nye« verden, mens beboerne på det andet borgerli
ge gods bogstaveligt talt tog konsekvensen af de muligheder, der bød sig
for den nye borgerlige elite i retning af at erobre og omdefinere gamle ari
stokratiske magtbastioner. Samtidigt videreførtes der på det ene adelige
gods - som om intet var hændt - en ubekymret livsstil a la »det franske
hof«, mens beboerne på det andet adelige gods, ved hjælp af utvetydige,
aristokratisk betonede statusrekvisitter, iscenesatte et værn mod de tradi41. Madeleine Deschamps: Empire, Abbeville Press, Paris, 1994, s. 241 og R. Ben Jones: Na
poleon: Man and Myth, Hodder and Stoughton, London, 1977

50

Elly Andersen

tionelle aristokratiske værdiers forfald. Samlet set tegner der sig således
et billede af adelige godsejere, der hver på deres måde fortsatte med at
forsvare de udtryk, der i samtiden blev forbundet med traditionelle aristo
kratiske idealer, mens der på de borgerlige godser var klare tegn på imø
dekommenhed over for tidens borgerlige værdikodeks.
Der er således ingen grund til at betvivle, at det var de kvalitative vær
dier, der i henhold til tidens konventioner må regnes som værende udtryk
for aristokratiske idealer, som først og fremmest manifesterede sig på de
adeligt ejede godser, mens de værdier, der var karakteristiske i borgerlige
miljøer også var dem, som hovedsageligt blev demonstreret på de borger
ligt ejede godser. Der ses altså intet tegn på et godsadeligt hegemoni som
det i Tyskland, hvor »... de borgerlige nytilkommere hurtigt identificere
de sig som »herrestand« med de dermed forbundne feudale værdier .. .«42.
Tværtimod indikerer de produktkulturelle valg, der her kom til udtryk i
godsejernes interiørvalg, at Clemmensen har ret i sin formodning om, at
den deling og deraf følgende politiske svækkelse af godsejergruppen, der
kan iagttages for perioden, havde grund i det faktum, at såvel borgerlige
som adelige godsejere var parate til at bringe store ofre i kampen for kva
litative værdier. Lige så magtpåliggende det var for de adelige godsejere
at bevare et billede af sig selv som fornemme nådigherrer, lige så uinter
essant var det for de borgerlige.43

Grundlæggende dansk?
Undersøgelsen afslører altså en tydelig tendens til fraktionering i hen
holdsvis en aristokratisk og en borgerlig lejr. Den må dermed ses som en
klar styrkelse af Clemmensens formodning om, at der var forskel på ade
lige og borgerlige godsejeres vægtning af kvalitative værdier i den her be
handlede periode. Den danske godsadel var, med Clemmensens ord, »...
lige så lidt som den tyske blevet reduceret til borgerlige kapitalister ...«,
mens de godsejere, der vurderede situationen ud fra en borgerlig vinkel
tilsyneladende var mere interesseret i agrarpolitiske interesser end i at
overtage og videreføre en traditionel forestilling om overherredømme og
stormandsstatus. De borgerlige godsejere var først og fremmest moderne
landmænd.44 Dermed bekræfter analysen, at når en udvikling efter tysk
42. Clemmensen 1997, s. 11
43. Ibid. s. 12 og Clemmensen 2002, s. 461
44. Clemmensen 1997, s. 12 og Clemmensen 2002, s. 461, s. 458 og s. 462
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forbillede ikke blev noget reelt alternativ til den udvikling, vi kender, så
skyldtes det ikke nødvendigvis dét grundlæggende danske sindelag, men
derimod nærmere, at der var tale om flere samtidige danske sindelag. For
godsejernes vedkommende betød det, at en byrdsafhængig vægtning af
kvalitative værdier fik lov til at splitte gruppen i en grad, så det kom til at
gå ud over dens politiske gennemslagskraft.
Således blev vejen banet for den universelle velfærdsmodel, og således
blev det en model, der må siges at være baseret på værdimæssig konflikt
nærmere end på konsensus. Der eksisterer altså ikke - og der har aldrig
eksisteret - et sæt af værdier, som alle danskere har kunnet blive enige om
at indrette samfundet efter. Den danske velfærdsmodel bygger ikke på ét
særligt dansk sindelag. Den bygger på de værdier og de holdninger, der
tilfældigvis fik mulighed for at vinde gehør i de perioder, hvor de enkelte
tiltag blev gennemført. Den, der tror på andet, tror på en myte; og da ui
modsagte myter ofte giver usunde svar på sunde spørgsmål, er det meget
vigtigt - selvom det umiddelbart kan synes banalt - at pointere, at en for
svarlig revision af velfærdssamfundet må tage højde for, at den danske
model ikke kan påstås at være en del af grundlæggende danske værdier.
Inden der bliver klippet for dybt i den danske velfærdsmodel, vil jeg der
for, med adresse til Andersen, og andre med magt til at påvirke samfunds
udviklingen, omformulere PI-journalistens indledende spørgsmål såle
des: »Hvilke værdier var de mest grundlæggende danske, var det de bor
gerlige, de aristokratiske eller nogle helt tredje? Og, hvilke af dem, er det
nu lige, den danske velfærdsmodel er en del af?«
Forvirringen vil sikkert brede sig - lydhørheden forhåbentlig også - og
måske ville det slet ikke være så tosset med lidt tværfaglighed.
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Summary
Elly Andersen: From Post Proprietary Culture to Future Welfare
State Model- an Analysis of the Self- Knowledge of the Landed
Proprietors in Denmark 1849-1919.
In the autumn of 2003, the Danish government set up a welfare commis
sion. The purpose was to ensure the foundation for a well-functioning
system of welfare in the future. In March 2004, Torben M. Andersen, the
chairman of the welfare commission, was interviewed on the Danish
Radio’s Programme 1. Here, Mr. Andersen expressed the view that the
Danish welfare model forms part of the basic Danish values.
This statement reveals an alarming lack of insight into the very structure of
the welfare model, something that is demonstrated by a historically found
ed study, prepared by the present author in 2003. This study focuses on the
fact that the so-called Danish model cannot be said to originate from such
a special Danish consensus of values - in fact, the contrary is the case.
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The present inquiry takes as its point of departure the demonstration by
Niels Clemmensen, the Danish historian, that at the birth of the welfare
state there were in fact powerful sections of society who would have pre
ferred a development similar to the one in Germany, which resulted in a
welfare model organised as a compulsory social insurance scheme, based
on contributions and subsidized by the state - and not a universal model
like the Danish one. The inquiry further relates to Niels Clemmensen’s
theory, that when the Danish development nevertheless took another turn,
the reason for this is probably to be found in the fact that the landed pro
prietors of the time in Denmark, among whom most of the advocates of a
German model were to be found, disagreed so much about qualitative
values dependant on birth, that they - in spite of quantitative common
interests and a solid economic ballast - were unable to muster coherence
on the political stage.
The present inquiry takes as its point of departure the self-knowledge of
the landed proprietors; and its results add considerable strength to the
assumptions of Niels Clemmensen. There are thus many indications that
conflict, rather than consensus, lies at the bottom of the Danish welfare
model. The fact is that a special set of basic Danish values does not exist
- and it never has existed.

The reason for this being so important is because the idea of a special
Danish character could easily lead to the fatal misunderstanding that the
development of a welfare state could be replaced by a dismantling of the
welfare state without any problems. There is thus every possible reason to
call attention to the conclusions referred to above, just as the time is per
haps ripe to remind of the small word with the large significance: Inter
disciplinarity.

(Translated by Jørgen Peder Clausager)

Det tyske mindretal og Fårhuslejren
- retsopgøret på museum
Af Henrik Skov Kristensen
For den danske befolkning i almindelighed står Frøslevlejren som et stærkt symbol
på tysk besættelse og dansk modstand. For andre, primært det tyske mindretal i
Nordslesvig (Sønderjyllands Amt), er den selv samme lejr under navnet Fårhuslej
ren et tilsvarende stærkt symbol, her blot på retsopgøret efter befrielsen. Og et uret
færdigt sådant! Fra maj 1945 til efteråret 1949 var Fårhuslejren først interneringsog siden statslig straffelejr for »landssvigere«, og mere end 3000 personer fra det
tyske mindretal afsonede i lejren. Retsopgøret ramte mindretallet hårdt, såvel men
neskeligt og kulturelt som økonomisk og skabte vrede mod den danske flertalsbe
folkning og den danske herbergsstat. Forurettelsen, som af den danske flertalsbe
folkning blev døbt »Fårhusmentaliteten«, rettede sig også mod det forhold, at min
dretalsmedlemmerne primært blev dømt efter love med tilbagevirkende kraft. Siden
Frøslevlejrens Museum blev etableret i 1969, hvor staten via Nationalmuseet påtog
sig driften af museet, har det fra det tyske mindretals side været fremført, at Fårhus
lejren også har krav på en synliggørelse på lejrarealet. Denne tanke har mødt stærk
modstand, ikke mindst fra tidligere Frøslevfanger. Nu har Frøslevlejrens Museum
imidlertid besluttet at etablere en permanent udstilling om Fårhuslejren. Hvilke
overvejelser der ligger til grund for denne beslutning, og h vordan museet agter at
gribe den brisante opgave an, gør museets leder ph.d. Henrik Skov Kristensen rede
for i denne artikel, som også udreder hovedlinierne i retsopgøret med mindretallet
og analyserer det tyske mindretals (selvforståelse af det.

Som leder af Frøslevlejrens Museum er jeg ofte blevet stillet spørgsmålet:
»Hvorfor har I ikke noget om Fårhuslejren?« Og ikke så sjældent har
spørgsmålet været akkompagneret af en attitude, som mere end antydede, at
museet bevidst fortier historien om Fårhuslejren 1945-49, hvor lejren an
vendtes som internerings- og straffelejr for såkaldte »landssvigere«, først
og fremmest fra det tyske mindretal i Nordslesvig. Fårhuslejren er imidler
tid ikke et tabu for museet: Jeg har holdt adskillige foredrag i så vel danske
som tyske fora om Fårhuslejren og retsopgøret i det dansk-tyske grænse
land, ligesom jeg har lavet skriftlige arbejder herom.1 Sandt er det imidler-

1. Henrik Skov Kristensen: »Das Fröslee-Lager« i Grenzfriedenshefte Heft 3 1994, s. 194-205.
Samme forf.: »Opgøret efter den 5. maj 1945« i Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen,
Als og Sundeved 1940-45, 1996 s. 272-285.
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tid, at Fårhuslejren fylder lidet i museets permanente udstilling, og dette li
det har nærmest karakter af et illustreret efterskrift, som først og fremmest
betoner den slående kontinuitet fra den ene lejr til den anden. »Slagsiden« i
udstillingen er dog helt legitim, idet Frøslevlejrens Museum, som navnet
antyder, beskæftiger sig med perioden frem til den 5. maj 1945, ganske som
museets vedtægter og formålsparagraf tilsiger det.
I min tid som museumsleder, og det vil sige siden 1989, har spørgsmålet
om en permanent Fårhusudstilling ikke desto mindre ved et par lejligheder
været bragt op i bestyrelsen for Frøslevlejrens Museum. Men først i 2003
vedtog bestyrelsen en principbeslutning om, at der skal laves en permanent
udstilling om Fårhuslejren.
Rammerne for denne påtænkte udstilling vil fremgå af det følgende, hvor
jeg forholdsvis udførligt vil redegøre for det tyske mindretals forhold og
politik fra 1933 til 1945, interneringerne efter den tyske kapitulation og
retsopgøret, samt den hjemmetyske selvforståelse heraf. Disse forhold er en
helt nødvendig kontekst for en udstilling om Fårhuslejren. Derefter vil jeg
redegøre for Frøslevlejrens og Fårhuslejrens forskellige symbolværdier og
den offentlige debat herom. Denne har nemlig ofte taget afsæt i ønsket eller
kravet om en Fårhusudstilling.
Men først er det nødvendigt ganske kort at skitsere Frøslevlejrens histo
rie. Der viser sig nemlig at være en forbavsende kontinuitet mellem Frøs
levlejren og Fårhuslejren.

Samme forf.: »Fra Frøslevlejr til Faarhuslejr. Brud og kontinuitet i en lejrverden« i / tradi
tion og kaos. Festskrift til Henning Poulsen, 2000 s. 203-237. Samme forf.: »Fra Frøslevlejr
til Faarhuslejr« i Robert Bohn, Uwe Danker og Jørgen Kühl (red.) Nationale Mindretal i det
dansk-tyske grænseland 1933-1945, 2001, s. 181-196. Samme forf.: »Vom Fröslee-Lager
zum Faarhuslager« i Robert Bohn, Uwe Danker, Jørgen Kühl (Hg.)Zwischen Hoffnung, An
passung und Bedrängnis. Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzraum in der NS-Zeit
2001, s. 147-162. (forannævnte bidrag i tysk oversættelse). Samme forf.: »Fra fangelejr til
museum og national mindepark - træk af Frøslevlejrens kulturhistorie 1944-2001« i Søn
derjyske Museer 2001, s 81-101. Samme forf.: artiklerne »Frøslevlejren« og »Mindretal,
det tyske i Nordslesvig« i Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen, Aage Trommer (red.) Gads
Leksikon om Dansk besættelsestid 1940-1945, 2002. Samme forf.: »Besættelsens sidste år
og befrielsen, interneringerne og retsopgøret« i Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kri
stensen (udg.) Sønderjylland under krig og besættelse, 2003, s. 138-170. Endvidere omtales
Fårhuslejren i brochuren Frøslevlejren - før og nu (også på engelsk/tysk) samt på Frøslev
lejrens Museums hjemmeside: www.froeslevlejrensmuseum.dk.
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Frøslevlejren 1944-45
Da den tyske besættelsesmagt i efteråret 1943 deporterede et stigende antal
danske til tugthuse og koncentrationslejre i Tyskland, protesterede de dan
ske myndigheder gang på gang, men forgæves. Under en forhandling med
besættelsesmagten i januar 1944 foreslog man fra dansk side, at der blev
opført en interneringslejr på dansk grund. Formålet var at forhindre depor
tationer til Tyskland.
I marts 1944 gik tyskerne ind på tanken, og en lejr med tyskerne som
bygherre blev opført ved Frøslev Plantage nær Padborg ved den dansk-ty
ske grænse. De danske myndigheder, som betalte for opførelsen og driften
af lejren, forsøgte yderligere at opnå tilsagn om, at allerede deporterede
skulle føres tilbage til denne lejr. Dette så den tyske rigsbefuldmægtigede,
Werner Best, positivt på, dog med undtagelse af de danske jøder, som var
blevet deporteret i oktober 1943. Den 13. august 1944 ankom de første 750
fanger til Frøslevlejren. De kom fra Horserødlejren på Sjælland, men det
danske ønske om en tilbagesendelse af deporterede blev aldrig indfriet.
Som den tyske betegnelse Polizeigefangenenlager Frøslev antyder, huse
de lejren Det tyske Sikkerhedspolitis fanger, og dets chef i Danmark, SSStandartenführer und Oberst der Polizei Otto Bovensiepen, lagde retnings
linierne for driften. Lejrens kommandantskab bestod af SS-personel, gan
ske som i en almindelig kz-lejr, medens det var personel fra det tyske Ord
nungspolizei i Danmark, som forestod den indre lejrledelse, først og frem
mest opsynet med fangerne.
Hvad der imidlertid gør Frøslevlejren til noget helt specielt i europæisk
sammenhæng var Den danske Forvaltning i Frøslevlejren. Tyskerne havde
nemlig accepteret, at det danske fængselsvæsen skulle stå for fangernes for
plejning og visse andre forsyninger. Fængselspersonellet i Den danske For
valtning, som var det danske departementschefstyres forlængede arm i
Frøslevlejren, fik til huse lige uden for det egentlige lejrområde. Inde i sel
ve lejren var fængselsvæsenets hovedbastion lejrkøkkenet, og man tør fast
slå, at fangerne fik en både rigelig og nærende kost. Lægger man dertil, at
tortur, vold, ydmygelser og drab stort set ikke forekom i Frøslevlejren, ret
færdiggør det betegnelsen »verdens mærkeligste kz-lejr«, som tidligere fan
ger har benævnt lejren.
Ganske som i andre lejre ønskede tyskerne, at fangerne fik et begrænset
selvstyre. I Frøslevlejren fremelskede fangeselvstyret imidlertid aldrig det
grusomme hierarki, som var så karakteristisk for kz-lejrene. Tværtimod
kom fangeselvstyret til at fungere som et effektivt skjold mellem fangerne
og den tyske lejrledelse. At det gik sådan, beror på tre forhold: For det
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første var der aldrig mangel på fødevarer, og dermed heller ingen basis for
en rå overlevelseskamp fangerne imellem. For det andet var Frøslevfanger
ne præget af en betydelig homogenitet: De fleste var såkaldte »politiske
fanger«, dvs. modstandsfolk eller under mistanke for at være det, og alle
var af samme nationalitet. Dette forhindrede i vid udstrækning de magt
kampe, som kendes fra kz-lejrene, hvor der var mange forskellige fangekategorier og nationaliteter. Og endelig for det tredje, som noget helt afgøren
de: Frøslevlejren lå i Danmark, hvor man havde en helt speciel besættelses
politisk situation, som kan føres tilbage til den såkaldte »fredsbesættelse«
den 9. april 1940. Danmarks særstatus i det tysk-besatte Europa kom i høj
grad til udtryk i den tyske administration af Frøslevlejren. Ja, Frøslevlejren
kan vel karakteriseres som selve spejlbilledet af Danmarks særstatus.
Fangeselvstyret, for hvem det blev et mål at holde tyskerne ude af fangeområdet, dvs. den indre lejr, opbyggede en uhyre effektiv organisation,
som kom til at sidde på op mod 90 % af den praktiske drift. Således styrede
fangeledelsen nærmest suverænt tilrettelæggelsen af fangernes arbejde. I
fangernes selvforståelse var dette en sejr, men måske var forholdet ikke så
ukært for den tyske lejrkommandant, som fik en relativt velfungerende lejr
trods knappe mandskabsressourcer.
I ét meget væsentligt anliggende var fangeledelsen dog stort set magtes
løs: Kun en måned efter at lejren var taget i anvendelse, brød tyskerne selve
grundlaget for lejrens oprettelse ved at deportere 195 Frøslevfanger til kzlejr i Tyskland. Denne første deportation blev fulgt af flere, således at godt
1600 Frøslevfanger blev deporteret til Tyskland. Ca. 220 af dem døde. Alli
gevel må lejren med danske øjne betragtes som en succes. Op mod 7000
blev interneret i Frøslevlejren, og såfremt lejren ikke var blevet bygget, må
man antage, at flertallet af disse var blevet deporteret til Tyskland. Dertil
kommer, at selv om en fange blev deporteret fra Frøslev til Tyskland, betød
anbringelsen i Frøslev som regel en forhalelse af deportationstidspunktet,
hvilket ikke var uvæsentligt for overlevelsesmulighederne. Dødeligheden i
den første transport fra Frøslev den 15. september 1944 var ca. 27%, mens
den generelt faldt adskilligt, jo senere deportationen fandt sted. Den kon
stante trussel om deportation medførte en betydelig sjælelig belastning for
Frøslevfangerne.2

2. Om Frøslevlejren, dennes organisation og særstatus samt deportationerne fra Frøslevlejren
se: Henrik Skov Kristensen: En station på vej til helvede. Harreslev banegård og deportati
onen af danske fanger fra Frøslev til tyske koncentrationslejre, 2002. Samme forf.: »Fange
selvstyret i Frøslevlejren« i Siden Saxo nr. 3 1994, s. 39-51. Jørgen Mågård (red.): Fanger i
Frøslevlejren 1944-45, 1988 (rev. udg.).
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Opgør og Fårhuslejr 1945-49
Opgøret med de såkaldte »landssvigere« efter befrielsen i maj 1945 blev i
Sønderjylland (Nordslesvig) et opgør med en hel befolkningsgruppe, nem
lig det tyske mindretal og dets institutioner. I lighed med andre tyske
mindretal i Europa var mindretallet i Nordslesvig blevet nazificeret efter
nazisternes magtovertagelse i Tyskland i 1933, kulminerende i 1938 med
NSDAP-Ns ubestridte lederskab under føreren Jens Möller. Mindretallet
blev politisk og kulturelt organiseret, ensrettet og underlagt nazipartiet ef
ter rigstysk mønster: SK (Schleswigsche Kammeradschaft) svarende til SA
blev oprettet, og Deutsche Jungen- og Mädchenschaft Nordschleswig mo
nopoliserede med Hitlerjugend og Bund Deutscher Mädel som forbilleder
mindretallets ungdom, som tillige blev præget ideologisk i de hjemmetyske privatskoler og til dels også i de tysksprogede kommunalskoleafdelin
ger.
Revisionen af grænserne fra Versaillesfreden stod centralt i den nazisti
ske agitation, og under indtryk af begivenhederne i Tjekkoslovakiet, Memel-området og Danzig, hvor etniske tyskere kom »hjem til Riget«, blev en
grænseflytning under parolen »wir wollen heim ins Reich« mindretallets
hovedkrav op til folketingsvalget i april 1939. Den tyske indmarch i Dan
mark den 9. april 1940, som medførte kortvarige kampe i Nordslesvig, blev
hilst velkommen af begejstrede hjemmetyskere, og mindretallet forstærke
de i ly af den tyske besættelse fordringerne om en grænserevision. Dette bi
drog til at skærpe de nationale modsætninger mellem flertals- og mindre
talsbefolkning i Nordslesvig. Også på andre områder gik mindretallet i of
fensiven: Jordkampen blev intensiveret af Kreditanstalt Vogelgesang og
gennem dannelsen i november 1940 af Landesbauernschaft Nordschleswig,
ligesom den hjemmetyske erhvervsorganisation Deutsche Berufsgruppen in
Nordschleswig etablerede et såkaldt Liefergemeinschaft, der sørgede for, at
hjemmetyske virksomheder fik favorable leverancer til den tyske værne
magt.
Den rigstyske hovedinteresse i mindretallet lå i at hverve ungdommen til
Waffen SS, hvilket foregik i det skjulte allerede fra 1939. Efter den 9. april
1940 kom der mere gang i den skjulte hvervning, og efter det tyske angreb
mod Sovjetunionen blev der i efteråret 1941 iværksat en offentlig hverve
kampagne. Ansvaret for denne lå hos mindretalsledelsen, der ganske som
f.eks. Jungenschaft og mange skolelærere lagde et betydeligt pres på de
unge. Ikke desto mindre havde ledelsen et ambivalent forhold til hvervnin
gen, fordi fronttjenesten drænede mindretallet for dets unge mænd. Men
man håbede, at offerviljen på sigt ville blive belønnet med den forjættede
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En hjemmetysk fane kommando fra den lokale partiforening af NSDAPN marcherer den 9.
april 1940 i spidsen for tysk infanteri ind i Aabenraa. Optoget hilses af begejstrede, heilende
hjemmetyskere. Lignende scener havde tidligere udspillet sig i Østrig, Memel, Danzig og Sudeterland. Til det tyske mindretals store skuffelse kom Nordslesvig dog aldrig heim ins Reich.
Som den eneste tyske Versailles-grænse forblev den dansk-tyske grænse uberørt. Det skyldtes
sandsynligvis, at den danske regering, ganske vist under protest, tog mod det tyske tilbud om
en »fredsbesættelse«, til gengæld for et tysk løfte om bl.a. at ville respektere dansk »territorial
integritet«. (Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.)

grænserevision. Berlin yndede nemlig at antyde, at »hjemstavnens ret til en
fri tysk fremtid skulle tilkæmpes«. Omtrent 1500 unge fra mindretallet
meldte sig til Waffen SS og yderligere ca. 500 til Værnemagten. Godt 750
faldt.
I januar 1943 begyndte mindretallet hvervningen til Zeitfreiwilligen
dienst. Det var en slags uniformeret hjemmeværn, som skulle bistå regu
lære tyske tropper i tilfælde af en allieret invasion i Danmark. De tidsfrivil
lige blev underlagt værnemagten og aflagde troskabsed til Adolf Hitler,
men selve tjenesten indskrænkede sig stort set til ugentlige øvelser og in
struktion i våbenbrug.
Berlin anså tjenesten for egentlig militærtjeneste, og bl.a. i håbet om at
dette ville reducere de rigstyske krav om frontsoldater, gav den hjemmety-
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ske fører Jens Möller hvervningen sin velsignelse. Ligeså hvervningen til
den tyske grænsebevogtningstjeneste, som også blev regnet for egentlig mi
litærtjeneste. I alt meldte ca. 1600 sig til Zeitfreiwilligendienst og 90 til
grænsebevogtningen. Et tredje uniformeret og bevæbnet korps Selbstschutz
på ca. 450 mand blev oprettet i 1944 for at beskytte primært hjemmetyske
virksomheder mod sabotage. Korpset var rekrutteret blandt mindretallets
ideologiske kernetropper i SK. Da Tysklands »skæbnekamp« i slutningen
af 1944 gik ind i sin sidste fase, stod mindretallet bi ved dels at sørge for
indkvartering af tusindvis af tyske flygtninge, dels ved at mobilisere frivil
lige til gravning af skanser tværs over Nordslesvig, vendt mod en allieret
invasion.
Mindretallets synlige og ofte demonstrative solidaritet med den tyske be
sættelsesmagt, sådan som den især kom til udtryk i den hjemmetyske avis
Nordschleswigsche Zeitung, medførte et spændt og undertiden direkte ha
defuldt forhold mellem den tyske mindretals- og den danske flertalsbefolk
ning. Nogen artikuleret opposition indenfor mindretallet var der ikke, små
oppositionelle kredse som »Haderslevkredsen« fik først mæle efter krigen.3
De stærke nationale spændinger kom til udløsning efter den 5. maj 1945.
I første omgang i forbindelse med modstandsbevægelsens afhentninger af
personer, som skulle interneres, mistænkt som landssvigere. Fra Tønder har
vi en levende beretning fra seminarierektor Morten Bredsdorff, som den 8.
maj 1945 skrev følgende i sin dagbog:
»Englænderne er i byen. Nu skal det gå løs! Det må være løsenet, for fra tidlig
morgen ruller lastbilerne gennem gaderne, udstyret med en politimand og 4-5
riffelbevæbnede mænd, arresterer hjemmetyskere og værnemagere, stikkere
m.m. en bloc. Det ser drabeligt ud, minder rent ud sagt en smule om beskrivel
ser af begivenheder i forbindelse med nazismens indtog i tyske og østrigske
byer før 1939, og om jødeforfølgelser. Det går meget ordentligt til, men hjemmetyskerne sidder aldeles forskræmte på bilerne, og ved deres ankomst til
»Børsen« hujes der grimt og pøbelagtigt. Mon disse folk ikke alle var kommet

3. Om det tyske mindretal 1940-45 samt forholdet mellem mindretals- og flertalsbefolkning,
se: Morten Bredsdorff: »Uddrag af dagbogsblade fra Tønder under den tyske besættelse« i
Sønderjyske Årbøger 1968, s. 1-66. Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen
(udg.): Sønderjylland under krig og besættelse, 2003. Henrik Skov Kristensen og Inge
Adriansen: Als og Sundeved 1940-45, 1995. Henrik Skov Kristensen: »Jens Holdt. Brede
sogn under besættelsen« (provst Jens Holdts dagbogsoptegnelser) i Sønderjyske Årbøger
1995, s. 363-413. Samme forf.: »Carl Warncke. De kirkelige forhold i Ullerup sogn under
besættelsen 1940-45« (pastor Warnckes beretning) i Sønderjyske Årbøger 2002, s. 200-226.
Johan Peter Noack: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen, 1974.
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af sig selv, hvis de havde fået en almindelig arrestordre, dette her synes ikke
strengt nødvendigt, men er på den anden side vel nok en uundgåelig udløsning.
Jeg møder pastor Magie, vi er enige om at fordømme en gemen radioudsendel
se i aftes, en aldeles talentløs reportage af en stikkerarrestation i København, og
jeg foreslår ham at sige et par ord. Han gør det, og han gør det fortræffeligt,
henstiller til skrålhalsene på torvet at tie stille og vise kold foragt mod landsfor
ræderne, så kan de i øvrigt råbe et leve for Danmark!«4

Hvorledes det kom sig, at Frøslevlejren straks efter den tyske kapitulation
blev anvendt til interneringer, ved vi ikke, men tanken har vel ligget lige for
- ganske som andre steder, hvor tyske lejre fandt lignende anvendelse.
F.eks. i Neuengamme, Sachsenhausen, Buchenwald, og måske mest sam
menlignelig med Frøslevlejren: Falstadlejren i Norge. En halv snes dage før
den tyske kapitulation blev der holdt et illegalt møde i Frøslevlejrens fangeledelse. Her blev det besluttet at formere en grænsebevogtningsstyrke
blandt fangerne på ca. 500 mand samt et vagtkompagni på 150 mand umid
delbart efter den tyske kapitulation. Da denne indtraf den 5. maj 1945, og
Frøslevlejren i løbet af dagen blev tømt for ca. 2000 fanger, forblev styrken
på 650 mand i lejren sammen med en stor del af fangeledelsen. Komman
dant i lejren var nu sekondløjtnant Aksel Petersen, et fremtrædende medlem
af fangeselvstyret. Allerede i løbet af den 6. maj kunne han meddele hoved
kvarteret for den syd- og sønderjyske modstandsbevægelse, Region III ho
vedkvarteret i Kolding, at man var parat til at modtage internerede. Og sam
me aften ankom de første 25, alle fra det nærtliggende Padborg. Den 17. maj
var tallet af internerede i lejren steget til ca. 2000, og den følgende måned
nåede tallet op på hen ved 3200, hvoraf 180 var kvinder. De internerede var
helt overvejende mænd fra det tyske mindretal, som havde udøvet en eller
anden form for uniformeret tysk tjeneste, altså frontfrivillige, Zeitfreiwilli
ge og Selbstschutz-medlemmer. Fra alle sønderjyske politikredse - undta
gen Sønderborg - blev fangerne efter ophold i lokale internater overført til
Frøslevlejren, eller som lejren på modstandsbevægelsens foranledning blev
omdøbt til den 1. juni 1945: Fårhuslejren. I Sønderborg politikreds, hvor ca.
600 blev interneret, anvendtes Sønderborg Slot som interneringslejr under
modstandsbevægelsens kommando, indtil slottet i slutningen af juni 1945
blev en statslig straffeanstalt for landssvigere under Fængselsdirektoratet.
Som sådan fungerede den indtil efteråret 1946, hvor anstalten blev nedlagt,

4. Morten Bredsdorff: »Uddrag af dagbogsblade fra Tønder under den tyske besættelse« i Søn
derjyske Årbøger 1968, s. 55.
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og de sidste 248 indsatte overført til Fårhuslejren.5 Alene i Tønder politi
kreds, som var en hjemmetysk højborg, blev fra den 5. maj til den 13. maj
1945 interneret 901 personer, og stort set alle blev hurtigt sendt til Fårhus
lejren.
Ikke så få hjemmetyskere, bl.a. en del frontfrivillige, blev indsat i lejren
som »allierede krigsfanger«. Denne status fik man f.eks., hvis man blev til
bageholdt af Det danske Feltpolitidetachement, som var en kontra-spionageenhed under Den danske Brigade fra Sverige. Sammen med kollegerne
fra det britiske Field Security Personnel overvågede Feltpolitidetachementet grænseovergangene til og fra Tyskland, hvor man siede interessante per
soner fra. Som »allierede krigsfanger« blev de indbragt til Fårhuslejren og
sluppet ud i det store hyttefad sammen med de almindeligt internerede.
Principielt henhørte de allierede krigsfanger ikke under de danske myndig
heder, og de blev da også så vidt muligt anbragt i specielt isolerede barak
ker i Fårhuslejren. Isoleret i forhold til den øvrige lejr var også en kvindeaf
deling. Her anvendte man de to tidligere kvindebarakker fra Frøslevlejren.
Kostforplejningen var nu som i Frøslevlejren et anliggende for fængsels
personellet i Den danske Forvaltning under vicefængselsinspektør Gjerstrup, og nu som før blev de internerede tre gange dagligt marcheret over til
lejrens spisebarak, som stadig udgjorde fængselsvæsenets hovedbastion
inde i lejren. Men fængselsvæsenet skulle imidlertid komme til at udvide sit
territorium adskilligt de følgende måneder.
Den ydre bevogtning af lejren blev fra den 10. maj 1945 varetaget af et
vagtkompagni på 150 mand fra Den danske Brigade. Brigaden, som havde
fået sin uddannelse i Sverige, var alligevel i området for at forrette grænse
bevogtningstjeneste. I anden halvdel af maj var det modstandsfolk fra de
forskellige byer i Region III, som varetog bevogtningen af Fårhuslejren. I
juni blev opgaven dog igen overtaget af Den danske Brigade, inden bevogt
ningen senere på sommeren overgik til ny indkaldte fra den danske hær.
Den 17. maj 1945 tiltrådte kaptajn Digmann som ny lejrkommandant.
Digmann havde fra den 15. september 1944 til den 5. maj 1945 været Lager
ältester i Frøslevlejren, dvs. været dansk lejrleder og i spidsen for fangele
delsen. Med Digmanns tiltræden påbegyndtes en sej disciplineringsproces,
og til den ende lod den tidligere Lagerältester sig i høj grad inspirere af
strukturer, organisation og reglementer fra Frøslevlejrens tid. Således an
vendtes den tidligere Haus- und Strafordnung, ligesom princippet om et
5. Om interneringerne i Sønderborg og anvendelsen af Sønderborg Slot til internerings- og
straffelejr, se Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen: Als og Sundeved 1940-45, 1995,
s. 272-285.
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fangeselvstyre blev fastholdt: Blandt de indsatte blev der udpeget en »til
lidsmand«, svarende til en Lagerältester, hver barak fik en barakformand og
så fremdeles. Digmanns kommandantskab, der ganske som det tyske kom
mandantskab i Frøslevlejrens tid bestred opgaver som pakke- og brevcen
sur, politiarbejde, aim. kontorarbejde og besøgskontrol m.v., bestod af mod
standsfolk, og blandt disse var mange gengangere fra Frøslevlejrens fangeledelse. Adspurgt ca. halvanden måned efter sin tiltræden udtalte Digmann
om rolleskiftet fra Lagerältester til lejrkommandant:
»Det må kunne forstås, at det er en særlig tilfredsstillelse at kunne sidde nu i
kommandantens stol og være den der giver direktiverne. Jeg har den fordel at
kende lejren som min egen bukselomme. Mine personlige følelser gemmer jeg
væk, de hører ikke hjemme i min stilling. For mig er det magtpåliggende at føre
lejren så korrekt, men samtidig så køligt som muligt.
- Er det under de samme former, som tyskerne gjorde det?
Nej, det vil jeg ikke sige. De internerede har tilladelse til en ugentlig gudstjene
ste, hvilket vi ikke havde.
- Forsøger de nuværende fanger også på fiduser?
Det skal ikke nægtes, men vores kendskab til lejrens forskellige fiduser gør det
selvfølgelig lettere at konstatere overskridelser af lejrbestemmelserne. Jeg tæn
ker her særligt på flugtforsøg, forsøg på illegal brevsmugling og unddragelse af
arbejdspligt og lignende. Dette resulterer selvfølgelig i et ikke ringe antal straf
fe, for selvfølgelig forsøger de nuværende internerede de samme ting, som vi i
sin tid forsøgte. Forhåbentlig bliver den danske bevogtning nu ikke i den grad
til grin, som den tyske blev det i sin tid. Dette er selvfølgelig afhængigt af per
sonalets arbejdsiver og årvågenhed«

Digmann havde to hovedproblemer, som han vedvarende måtte beskæftige
sig med. For det første blev lejren oversvømmet af nysgerrige, lige fra gam
le Frøslevfanger til journalister. Derfor skærpede han kontrollen med ind
gangen til den indre lejr. For det andet måtte Digmann hele tiden være over
sine folk for at skærpe disciplin og årvågenhed. Den ydre bevogtning var
Digmann ikke tilfreds med. Ikke blot var en del af mandskabet uopmærk
somme, enkelte led også af aftrækkerkløe, hvilket medførte utidigt, umoti
veret (og farligt) skyderi i lejren. Dertil var der langfingrede typer blandt
både bevogtningsmandskabet og de modstandsfolk, som var ansat i kom
mandantskabet, hvilket medførte tyveri af de interneredes deponerede ejen
dele, ligesom der blev »organiseret«, dvs. stjålet, fra pakker til de internere
de. Især tobaksvarer og kontanter var eftertragtede.
Digmann så kun én løsning på de disciplinære problemer: Brigadens folk
og de modstandsfolk, som havde direkte berøring med de internerede -
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f.eks. pakke-, brev- og besøgscensur - måtte afløses så hurtigt som muligt
af henholdsvis nyindkaldte danske soldater og befalingsmænd. Digmanns
kontante facon kom også til udtryk på anden vis: Hvor tyskerne i Frøslev
lejren som regel nøjedes med at true fangerne med repressalier efter over
trædelser af lejrreglementet, så faldt hammeren prompte hos ham. Ikke
mindre end 40 internerede måtte en tur i Fårhuslejrens arrest i Digmanns
»regeringsperiode«, dvs. fra den 17. maj til den 5. juli 1945, hvor han blev
afløst som kommandant af kaptajn Bartholdy, som også var tidligere med
lem af fangeledelsen i Frøslevlejren.
Vold mod de internerede forekom sikkert i Fårhuslejren, selv om det iføl
ge lejrreglementet var strengt forbudt, og tonen over for de internerede var
kontant og præget af kadaverdisciplin, undertiden var den uden tvivl også
ydmygende og hadefuld. Modsat Frøslevfangerne har Fårhusfangerne til
gengæld ikke hele tiden haft truslen om en vilkårlig og livstruende deporta
tion til en kz-lejr hængende over hovedet. Til grund for den hårde behand
ling, som mange Fårhusfanger har anket over, lå først og fremmest de op
sparede følelser efter 5 års besættelse.
En anden anke fra hjemmetysk side har været det (manglende) retlige
grundlag for indespærringen - at de tilbageholdte ikke blev stillet for en
dommer indenfor 24 timer, samt at de blev dømt efter love med tilbagevir
kende kraft. Dermed er vi ved et helt centralt punkt i mindretallets selvfor
ståelse af retsopgøret. Der er derfor al mulig grund til at gå nærmere ind i
dette komplicerede spørgsmål.
Når »Interneringslejren Frøslev« den 1. juni 1945 skiftede navn til »Faarhuslejren«, så skyldtes det ikke blot ønsket om, at hædersnavnet Frøslevlej
ren ikke måtte »besudles«, men også en formalistisk betragtning: betegnel
sen interneringslejr dækkede ikke længere anvendelsen, for en stadig større
del af de indsatte personer var nu arrestanter og ikke internerede. Denne
skelnen gør krav på en kort juridisk forklaring. De omfattende interneringer
over hele landet medførte, at personer blev frihedsberøvet, uden at grundlo
vens krav om fremstilling for en dommer inden for 24 timer kunne overhol
des. Derfor stod, formelt set, modstandsbevægelsen og ikke de danske
myndigheder som ansvarlig for interneringerne. Men reelt var der naturlig
vis tale om en suspension af grundloven. Antallet af internerede taget i be
tragtning ville det i øvrigt også have været umuligt at leve op til grundlo
vens krav. Først den 13. maj 1945 trådte det danske politi som korps og etat
igen i funktion og kunne forestå anholdelserne. Disse skulle nu foregå efter
almindelige regler, dvs. at de anholdte skulle stilles for en dommer inden 24
timer. Samtidig skulle modstandsbevægelsen gradvis overgive de internere
de til politiet med henblik på fremstilling for en dommer inden 24 timer.
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Intemerede i Fårhuslejren på gravearbejde, bevogtet af en modstandsmand med armbind, en
person i CB-uniform (som et stort antal nyansatte reservefcengse Isbetjente anvendte af mangel
på anden uniformering) og en fængselsbetjent (t.h. med kasket). Ud over disse kategorier gjor
de også personel fra Den Danske Brigade i Sverige og senere danske soldater og befalingsmænd tjeneste i Fårhuslejren i den turbulente periode fra maj til august 1945, hvor fængsels
væsenet overtog den fulde drift af lejren. I billedets højre kant skimtes lejrens hovedvagttårn.
(Foto: Frøslevlejrens Museum.)

Afviklingen af interneringerne begyndte så småt den 14. maj 1945. Fra
denne dato havde man altså et tostrenget system. Ved fremstillingen for
dommeren blev den internerede enten løsladt eller varetægtsfængslet og
indsat som almindelig arrestant under de danske myndigheder. Den arreste
rede skulle principielt holdes adskilt fra kategorien af internerede, som jo
sorterede under modstandsbevægelsen. I Fårhuslejren betød dette, at lejren
blev delt op i to afdelinger: én for internerede og én for arrestanter. Fangebarak efter fangebarak blev indhegnet og underlagt det danske fængsels
væsen i takt med, at internerede skiftede status til arrestanter. Samtidig blev
der tilført Gjerstrup yderligere fængselspersonel, og i det hele taget steg
hans indflydelse i lejren.
De sønderjyske politikredse og byretter arbejdede på højtryk inde i selve
Fårhuslejren, og dagligt blev mellem 35 og 50 internerede fremstillet for en
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dommer. Digmann, som stadig havde det overordnede ansvar for lejren,
især for dens bevogtning, tilvejebragte ikke mindre end 50 lokaler til domsog politimyndigheder. Også de mange internerede med status som allierede
krigsfanger begyndte man at ekspedere i juni 1945. Personel fra Feltpolitidetachementet blev stationeret i lejren og begyndte en sortering. En stor del
af de allierede krigsfanger blev derved uden videre overgivet til de danske
myndigheder, dvs. til deres stedlige politikredse (som for de sønderjyskes
vedkommende havde lokaliteter i Fårhuslejren). De udenlandske allierede
krigsfanger blev for de flestes vedkommende kørt til den britiske lejr i Neu
münster, og en del kom på Alsgades Skole i København, som var under bri
tisk kommando. Hele denne proces frem mod »normale« tilstande skred
langsomt, men sikkert frem, hvilket følgende tal vidner om. Den 4. juli
1945 var der i Fårhuslejren 1775 internerede, 250 allierede krigsfanger og
1114 arrestanter. Den 15. august 1945, godt 10 dage efter at fængselsvæse
net havde overtaget Fårhuslejren som helhed, var tallene: 658 internerede
(heraf 87 kvinder), 256 allierede krigsfanger og 1853 arrestanter. Endelig
optrådte der på denne dato en ny kategori i statistikkerne, nemlig 20 »straf
afsonere«. At der den 15. august stadig var 256 allierede krigsfanger skyld
tes en stadig tilstrømning af denne kategori, formodentlig blandt andre danske/hjemmetyske frontfrivillige, som enten på egen hånd havde fundet
hjem til Danmark eller var blevet sendt fra krigsfangelejre i den del af Tysk
land, som var besat af de vestallierede. Og at der den 15. august optræder 20
strafafsonere i statistikkerne vidner om, at 20 arrestanter nu havde været for
retten og fået en dom. Hermed var Fårhuslejrens tid som statslig straffean
stalt under navnet »Straffelejren i Faarhus« for alvor indledt, og dermed
stod alle reglementer og ordninger fra Frøslevlejrens tid for fald, f.eks. fangeselvstyret. Nu skulle der afsones under »ordnede« og »reglementerede«
forhold.
I maj 1947 var der 139 arrestanter, 937 strafafsonere og 3 såkaldte »fremmedlovsfanger« i lejren. Altså i alt 1115 fanger. For langt størstedelen af
hjemmetyskerne var retsopgøret nu enten et afsluttet kapitel eller tæt på at
være det, i hvert fald for så vidt angik selve afsoningen. Fårhuslejren blev
opløsti 1949.6

6. Beskrivelsen af overgangen fra Frøslevlejr til Fårhuslejr og Fårhuslejrens første måneder er
baseret på: Henrik Skov Kristensen: »Fra Frøslevlejr til Faarhuslejr. Brud og kontinuitet i
en lejrverden« i / Tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen, 2000, s. 203-237.
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Straffelovstillægget og de dømte
2958 medlemmer af det tyske mindretal blev dømt under retsopgøret og ca.
500 var interneret i en periode uden at blive dømt. Skønsmæssigt udgjorde
det tyske mindretal ca. 25.000 personer, inklusive børn, kvinder og mænd
over 50 år. Det har med andre ord været en meget betragtelig del af mindre
tallets mænd mellem 17 og 50 år, som kom ind i retsmaskineriet, og vel alle
hjemmetyske familier blev direkte berørt af retsopgøret. På landsplan blev
godt 13.000 danskere dømt som landssvigere, hvilket vil sige, at ca. 25 % af
de dømte var hjemmetyskere. Retsopgøret havde altså en speciel og massiv
karakter i Sønderjylland.
Langt den største del af de dømte, 2150, blev dømt for at have gjort tysk
krigstjeneste. Af disse blev 901 dømt som frontfrivillige, fortrinsvis i Waf
fen SS. 1121 blev dømt som Zeitfreiwillige, der som tidligere nævnt, var
trænet af den tyske værnemagt og beregnet på indsats i tilfælde af en allie
ret invasion i Danmark. Det forhold, at Zeitfreiwillige havde udført patrul
jetjeneste under diverse uroligheder, blev belastende for hele korpset, for i
disse tilfælde var tjenesten vendt mod danske medborgere. Endelig blev
128 medlemmer af Selbstschutz dømt, og for disse var det især inkriminerende, at korpset ved flere lejligheder havde tiltaget sig politimyndighed
over for danske medborgere ved at anholde disse.
I den groveste ende af landssvigerkriminaliteten blev 52 hjemmetyskere
dømt for tysk polititjeneste, og 31 blev dømt for angiveri, dvs. stikkeri, af
danske medborgere. Det er værd at bemærke, at andelen af den grove form
for landssvigerkriminalitet ikke var større end landsgennemsnittet.
De resterende ca. 700 domme faldt for »værnemageri«, dvs. utilbørligt
økonomisk samarbejde med besættelsesmagten, samt ikke mindst for at
have arbejdet i diverse halvmilitære rigstyske vagtkorps, som især udførte
vagttjeneste ved militære installationer her i landet.
Endelig var der to mindre grupper fra mindretallet, som blev dømt. Det
var for det første den hjemmetyske ledelse, »det lille politiske råd«, og di
rektøren for den hjemmetyske avis, Nordschleswigsche Zeitung. For min
dretallets ledelse var det især belastende, at den havde deltaget aktivt i
hvervningen af mindretallets unge til tysk krigstjeneste samt taget initiativ
til oprettelsen af Zeitfreiwillig- og Selbstschutzkorpsene. Derimod afviste
domstolen i Aabenraa at taksere bestræbelserne på at flytte grænsen som
højforræderi. Ledelsen med Jens Möller i spidsen, som kort før krigens af
slutning havde sørget for at brænde alt belastende arkivmateriale, fik fra 5
til 12 års fængsel. Den anden gruppe bestod af hjemmetyskere, der havde
arbejdet for den tyske militære efterretningstjeneste Abwehr, altså begået
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spionage. Her gik straffene helt op til 18 års fængsel. I sidste ende kom dog
ingen af de dømte i de to kategorier til at afsone tilnærmelsesvis den fulde
straf. For den store gruppe af frontfrivillige kom den endelige dom til at
lyde på gennemsnitlig 1 års fængsel. De Zeitfreiwillige fik omkring l’Æ års
fængsel, og Selbstschutzmedlemmerne fik ca. 21/? år.
Oprindeligt var der lagt op til minimumsstraffe på 4 års fængsel for tysk
militærtjeneste, så domstolenes endelige praksis blev altså en del mildere.
Især fandt domstolene formildende omstændigheder ved unge hjemmetyskeres fronttjeneste. Man erkendte deres specielle situation, loyalitetskon
flikten, samt den stærke påvirkning, de havde været udsat for, og ved en
lovrevision i 1946 blev der mulighed for at idømme helt ned til 30 dages
fængsel - en mulighed der primært kom mindretallet til gode, hvilket også
var hensigten. Som nævnt blev gennemsnitsstraffen på ca. 1 år - hvilket var
noget lavere end landsgennemsnittet for samme forseelse. Oven i straffene
led de domfældte tab af »almen tillid« i en årrække, dvs. borgerlige rettig
heder såsom stemmeret. Desuden bortfaldt pensioner og anden offentlig un
derstøttelse.
Den lovgivning, som også de fleste hjemmetyskere blev dømt efter, blev
først vedtaget af den danske Rigsdag den 1. juni 1945, altså næsten en
måned efter befrielsen. Det lovforberedende arbejde havde et særligt ud
valg under Frihedsrådet udført allerede under besættelsen. Den straffelov,
som Rigsdagen vedtog, blev kaldt for »straffelovstillægget«, og loven straf
fede med tilbagevirkende kraft f.eks. deltagelse i tysk krigstjeneste, tysk
polititjeneste, angiveri og andre former for kollaboration. En noget senere
lov, almindeligvis kaldet »værnemagerloven«, straffede, også med tilbage
virkende kraft, økonomisk kollaboration eller »værnemageri« - dvs. udnyt
telsen af besættelsen til utilbørlig økonomisk vinding. Tidspunktet for de to
loves vedtagelse taget i betragtning er det altså ikke helt forkert, når mange
har kaldt maj 1945 for den »lovløse« måned. Ser man bort fra højforræderi,
drab og grov vold, der jo var omfattet af den almindelige, gældende straffe
lov, var det eneste juridiske grundlag for de omfattende interneringer og i
nogle tilfælde varetægtsfængslinger i maj måned den almindelige straffe
lovs § 101, stk. 2. Den sagde, at »den der under krig eller truende udsigt til
krig hjælper fjenden, straffes med fængsel fra 1 til 12 år«. Problemet var
bare, at der i formel henseende i høj grad kunne rejses tvivl om, hvorvidt
Danmark overhovedet havde været i krig med Tyskland, selv efter den 29.
august 1943, hvor den danske regering de facto trådte tilbage. Altså med
andre ord, om man med føje kunne hævde, at Tyskland havde været Dan
marks fjende. Tyskland fastholdt således lige til den 5. maj 1945, at man
ikke var i krig med Danmark - et synspunkt som kunne føres tilbage til den
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9. april 1940, hvor den danske regering til gengæld for et tysk løfte om at
respektere dansk suverænitet, under protest gik ind på den tyske »fredsbe
sættelse« af Danmark. Spørgsmålet om, hvorvidt Danmark havde været i
krig med Tyskland, er både juridisk og folkeretligt kompliceret og skal ikke
forfølges nærmere her7. Men hvorom alting var: Der skulle så hurtigt som
muligt tilvejebringes et lovgrundlag, der kunne anvendes overfor landssvigeme, men som det af gode grunde ikke havde været muligt at vedtage un
der besættelsen. Lovgrundlaget blev altså straffelovstillægget og »værne
magerloven«.8
Der var et andet væsentligt motiv bag interneringerne, et motiv man i dag
er alt for tilbøjelig til at nedtone: I hvert fald for de centrale myndigheder
var interneringerne også tænkt som en beskyttelsesforanstaltning i en meget
turbulent situation. Man frygtede med andre ord »de lange knives nat«. Om
så beskyttelsesmotivet spillede den store rolle på lokalt plan, er en anden
sag. En kendsgerning er det i hvert fald, at afhentningerne og interneringer
ne mange steder foregik temmelig hårdhændet og under ydmygende for
mer, ganske som andre steder i landet. Den 6. og 7. maj 1945 følte Region
III hovedkvarteret, dvs. den syd- og sønderjyske modstandsbevægelse, sig
foranlediget til at indskærpe over for byledeme, at de internerede skulle
»behandles på værdig måde i overensstemmelse med dansk kultur og rets
opfattelse«. De internerede måtte under ingen omstændigheder føres gen
nem gaderne med hænderne i vejret, hvis det kunne undgås. Bylederne fik
også ordre til at skride ind, hvis der blev spyttet på internerede eller kastet
sten efter dem. Ej heller måtte de anholdte gøres til genstand for fotografe
ring eller radioreportager. I internaterne skulle de internerede behandles og
bespises ordentligt - så vidt muligt som i et almindeligt dansk arresthus.
Det samme gjorde sig gældende mht. lægetilsyn etc. Den slags direktiver
har det med at blive udstedt, når tingene netop ikke har fungeret i overens
stemmelse med de linier, direktivet anviser.9

7. For en ekskurs herom, se Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen, 1984, s. 731-735.
8. Redegørelsen for det retlige grundlag er efter Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kri
stensen (udg.): Sønderjylland under krig og besættelse, s. 156-167. Om retsopgøret med det
tyske mindretal i mere detaljeret form, herunder med fokus på forskellige strafudmålinger i
tre sønderjyske retskredse, se Sabine Lorek: Rechtsabrechnung - Retsopgør, 1998. Lorek
fremlægger sine resultater i kortere form og på dansk i »retsopgøret med det tyske mindre
tal i Danmark efter 1945« i Robert Bohn, Uwe Danker og Jørgen Kühl (red.): Nationale
mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-45, 2001. Om det danske retsopgør generelt
henvises til Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen, 1984.
9. Det i note 8 anførte arbejde af Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen, s. 166-67.
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Et retfærdigt opgør?
Var retsopgøret med det tyske mindretal retfærdigt? En eftertid bør være
meget varsom med at fælde domme, selv om det synes at være blevet en
yndlingsøvelse i disse år. Men man kan måske, også i en udstillingssam
menhæng, indkredse et muligt svar ved at se på de synspunkter, der blev
gjort gældende i samtiden fra såvel dansk som hjemmetysk side.
I den danske flertalsbefolkning var der en heftig, offentlig debat om op
gøret med mindretallet - især i de første måneder efter befrielsen. I vinteren
1944-45 havde den sønderjyske modstandsbevægelse oprettet »Det sønder
jyske Råd«, og umiddelbart efter befrielsen udsendte rådet sit mindretals
program. Heri hed det bl.a.: »At alle af det tyske mindretal, der i besættel
sestiden har båret tysk uniform, har været stikker, marinevægter, sabotage
vagter, eller som ved tysk Ausweiss eller på anden måde har skaffet sig en
sådan retsstilling, at de har kunnet unddrage sig dansk retsforfølgning, fra
tages deres danske statsborgerret og udvises af Danmark«. Desuden kræve
de Det sønderjyske Råd drastiske statslige indgreb overfor hjemmetyske in
stitutioner, f.eks. skoler.
På møder i Sønderjylland vandt Det sønderjyske Råds synspunkter stor
folkelig tilslutning, hvilket bl.a. kom til udtryk ved afstemninger om rådets
mindretalsprogram. Det er værd at bemærke, at masseorganisationen De
sønderjyske Danske Samfund, som ligeledes arrangerede talrige møder i
stort set alle landsdelens sogne, langt hen ad vejen støttede Det sønderjyske
Råds program. Over for disse synspunkter stod nogle fremtrædende, mode
rate sønderjyder, som ikke havde den store folkelige opbakning. De, og det
var f.eks. medlemmer af Dansk Samråd (som talte landsdelens dansksinde
de folketingspolitikere, redaktører, kredsformændene for de store partier,
formændene for de nationale foreninger og to amtmænd) mente, at det var
uklogt at fare for hårdt frem mod mindretallet. Ganske vist skulle illoyalitet
straffes, men man måtte betænke, at man i en ikke så fjern fremtid skulle
leve sammen med både mindretallet og et genrejst, stærkt Tyskland. Man
havde også en ikke ringe forståelse for mindretallets nationale loyalitets
konflikt. I det store og hele blev retsopgøret, som det faktisk forløb, et kom
promis mellem disse to skitserede holdninger på dansk side.
Mindretallet selv var af den opfattelse, at retsopgøret var uretfærdigt.
Man mente ikke, at den danske stat i tilstrækkelig grad tog hensyn til den
loyalitetskonflikt mellem herbergstat og Mutterland, mindretallet befandt
sig i. Man var også opbragt over de grundlovsstridige interneringer og over
at være blevet dømt efter love med tilbagevirkende kraft. Man pegede vide
re på, at der aldrig havde hersket krigstilstand mellem Tyskland og Dan-
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mark, og at den (suveræne) danske stat med en lovlig valgt regering i spid
sen havde samarbejdet med Tyskland. Når mindretallet således havde sam
arbejdet med Tyskland ved f.eks. at levere frontfrivillige, ja, så var det ikke
blot i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, men også sket i
bedste forståelse med den danske stat. Medvirkende til at konstituere denne
hjemmetyske selvforståelse var også en række bestemmelser og love i
1945-46, som kom til at ramme mindretallet særligt og uforholdsmæssigt
hårdt (i forhold til andre danske statsborgere). De pågældende love og be
stemmelser skal ikke behandles nærmere her, men de medførte voldsomme
indgreb over for mindretallets skole- og kirkeliv, ligesom mange hjemmety
ske familier blev hårdt ramt på pengepungen: Fortjenester ved handel med
rigstyske interesser skulle tilbagebetales til den danske stat, og ejere af
ejendomme, som var finansieret gennem lån fra Kreditanstalt Vogelgesang,
fik deres lån opsagt, dvs. de skulle betale det lånte beløb. I forbindelse med
tvangsauktioner havde den tyske kreditanstalt overtaget ca. 100 gårde, som
derefter blev drevet af forpagtere via det såkaldte Höferverwaltungsgesellschaft. Disse gårde blev nu konfiskeret. Frontfrivillige og deres familier
skulle sågar tilbagebetale den soldatersold og familieunderstøttelse de hav
de modtaget fra Tyskland.10
Adskillige tilfælde af selvtægt, hærværk og bombeattentater mod hjemmetysk ejendom i sommeren 1945 var med til at uddybe kløften mellem
flertals- og mindretalsbefolkning. Det gik bl.a. ud over de tyske sejrmonu
menter på Dybbøl og Arnkilsøre og senere over selve symbolet på tyskhe
den i Nordslesvig, Knivsbjerg monumentet. Den hjemmetyske avis blev
også udsat for et bombeattentat, ligesom flere hjemmetyske forretninger
gjorde det. Nogle af attentaterne blev opklaret - andre ikke.
Helt centralt for konstitueringen og vedligeholdelsen af den hjemmety
ske selvforståelse var dog Fårhuslejren (og til dels Sønderborg Slot for
hjemmetyskere fra Als og Sundeved). Indespærringen, afsavnene og de ret
så barske forhold bag pigtråden skabte stor bitterhed mod Danmark, snare
re end eftertænksomhed og selvransagelse. Det stærke, og naturlige, sam
menhold indespærringen medførte, bevirkede også, at kun få menige hjem
metyskere stillede den hjemmetyske ledelse til ansvar for dens politik og
handlinger, for ledelsen var jo lidelsesfæller og fangekammerater!

10. Disse love og bestemmelser er mere udførligt beskrevet i Sabine Lorek: Rechtsabrechn
ung - Retsopgør, 1998, s. 525-526. For indgrebene mod den tyske kreditanstalt og Höferverwaltungsgesellschaft, se Hans Schultz Hansen: »Dansk jord på danske hænder«. Fore
ningen Landeværnet og den nationale jordkamp i Sønderjylland 1927-2002, 2002, s. 117121.
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For de indespærredes pårørende, som indirekte blev straffet ved at lide
menneskelige og økonomiske afsavn - der var mange forsørgere blandt
de indespærrede - gjorde de samme mekanismer sig gældende. Dermed
har vi hovedingredienserne til det fænomen, som den danske flertalsbe
folkning har kaldt »Fårhusmentaliteten« - en mental tilstand, som kom
til at præge mindretallet årtier efter krigen, og som uden tvivl har bloke
ret for en dansk eftertænksomhed og selvransagelse med hensyn til visse
dele af opgørets forløb. Ser man imidlertid på opgøret med det tyske
mindretal i et internationalt perspektiv, må det betegnes som endog me
get moderat. I Danmark blev mindretallet under retsopgøret dømt efter
nøjagtig de samme love som andre danske statsborgere. Mindretallet
blev, selv om man siden hen har hævdet det modsatte, behandlet efter
retsstatsprincipper, dvs. hver enkelt fik sin sag prøvet ved en domstol, og
man straffede udelukkende handlinger og ikke holdninger. Mindretallet
blev ikke kollektivt dømt, blev ikke fordrevet og blev ikke efterstræbt på
livet, sådan som det skete for andre tyske mindretal i Europa. Naturligvis
er det principielt betænkeligt at anvende lovgivning med tilbagevirkende
kraft, og naturligvis var Danmark ikke formelt i krig med Tyskland, lige
som Danmark formelt set var en suveræn og uafhængig nation. Men ikke
mindst mindretallet var så vist klar over, at den tyske »fredsbesættelse«
af Danmark den 9. april 1940 var alt andet end fredelig: der var decide
rede kampe i Sønderjylland den 9. april, og den danske konge og rege
ring tog ganske vist mod det tyske tilbud om en »fredsbesættelse«, men
under eksplicit protest. Dansk suverænitet og uafhængighed måtte med
en tysk besættelsesstyrke i landet selvfølgelig være en ren fiktion. Når
således en dansk regering (hvis politik ikke just kan karakteriseres som
heroisk) »tillod«, at danske statsborgere trådte i tysk krigstjeneste, måtte
det tages med et vist forbehold. Spillede det i øvrigt den store rolle for
mindretallet, hvad den danske regering mente i den sag - før under rets
opgøret? Ingen registrerede vel tydeligere end det tyske mindretal den
danske modvilje mod Tyskland og tyskheden under besættelsen, for
mindretallet kunne ideligt over for rigstyske instanser berette om den
danske flertalsbefolknings chikane af dets medlemmer. Så stærk var den
nationale kløft mod krigens slutning, at mange i mindretallet anså det for
overordentlig sandsynligt, at de ikke kunne blive i hjemstavnen efter et
tysk nederlag.
Lovene med tilbagevirkende kraft skal anskues i en politisk kontekst: De
var udtryk for den danske befolknings retsfølelse og ikke for ideelle rets
principper. Dertil var de sandsynligvis en forudsætning for en tilbageven
den til normale demokratiske tilstande - og i grænselandet specifikt for at
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flertals- og mindretalsbefolkning igen kunne leve sammen." Man kan spør
ge: Hvad var alternativet? Ja, det kunne have været at gøre gældende, at der
de facto havde hersket en slags krigstilstand mellem Tyskland og Danmark,
hvorefter den almindelige straffelov kunne have været taget i anvendelse.
Men, som en af advokaterne for dette standpunkt, Bjørn Svensson, frem
hæver, så ville hjemmetyskeme efter den almindelige straffelov være hjem
faldne til så streng en straf, at det faktisk ville være nødvendigt at give en
tillægslov med tilbagevirkende kraft for at gøre straffen mildere end den, de
nu fik. Lader man realiteterne tale og ser bort fra juristeriet, er der for
Svensson ingen tvivl om, at hjemmetyskeme godt var klar over, at de for
brød sig. Dog er han stærkt i tvivl om, hvorvidt de frontfrivillige (i hvert
fald de som havde meldt sig før den 29. august 1943) var hjemfaldne til
straf efter den almindelige straffelov - ud fra den betragtning, at Sovjetuni
onen, i modsætning til vestmagterne, vanskeligt kunne betragtes som Dan
marks forbundsfælle.12

Mellem loyalitetserklæring, Fårhusmentalitet og
Vergangenheitsbewältigung
En granskning af mindretallets selvforståelse på baggrund af dets tilkende
givelser udadtil efterlader det indtryk, at mindretallet i meget ringe omfang
eksplicit og utvetydigt har foretaget et selvopgør med perioden 1933-45
endsige påtaget sig et medansvar for den. Man har i alt for høj grad undladt
at forholde sig til, at det ikke blot var Tyskland, man solidariserede sig med,
men et forbryderisk regime og en totalitær ideologi. Det er således påfal
dende, at en fortid i den nazistiske mindretalsledelse ikke har været nogen
hindring for at gøre politisk comeback på samme niveau efter krigen. I ste
det for at tage et klart og umisforståeligt medansvar for begivenheder 193345 og kalde tingene ved deres rette navn, har der været en tendens til at søge
tilflugt i lyrisk-apologetiske eufemismer som Hans Schmidt-Gorsblocks
»Ulykkes- og nødår« fra 1950, Harboe Kardels »Die schweren Jahre der
Besetzung« fra 1971, og senest Peter Christian Alnors karakteristik i 2003

11. Synspunkterne vedr. retsopgørets retfærdighed har jeg tidligere gjort gældende i Hans
Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen (udg.): Sønderjylland under krig og besættel
se. 2003, s. 167-170.
12. Svensson har gjort rede for sit syn på retsopgøret med mindretallet i to artikler (boganmel
delser) i Sønderjysk Månedsskrift nr. 6 1979, s. 207-217 og nr. 1 1985, s. 21-23.
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af perioden 1940-45: »Verführt und Verraten«.13 Sidstnævnte udstyrer i rea
liteten mindretallet med en dobbelt offer-rolle, således at mindretallet ikke
blot blev undertrykt og svigtet af herbergstaten, men også forført og forrådt
af »moderlandet« Tyskland.
Mindretallet har i efterkrigsårene aldrig villet anerkende retsopgøret,
tværtimod blev det et politisk hovedmål at opnå »retfærdighed« og rehabi
litering for de dømte. Derved formåede mindretallet at udsende tvetydige
signaler, som svækkede den loyalitet, man fra december 1945 tilsagde den
danske stat, for ved ikke at ville anerkende retsopgøret satte man jo i reali
teten et spørgsmålstegn ved den danske retsstat. Loyalitetserklæringen til
den danske stat, som var identisk med stiftelseserklæringen for Bund
deutscher Nordschleswiger (BdN), den nye politiske ledelse for mindretal
let, tog kun implicit afstand fra nazismen. Erklæringen, som blev udsendt af
BdN den 1. december 1945, er værd at citere i sin helhed:
»Vi må gå nye veje, hvis vi vil opnå mulighed for at leve som tyske nordslesvi
gere i vor elskede hjemstavn. Tusinder er interneret, deres pårørende er kommet
i nød, mange ansatte og arbejdere bærer arbejdsløshedens byrde, landmandsko
nen står ofte alene, håndværket kæmper for sin eksistens, handelen kæmper
med dobbelte vanskeligheder, i måneder har talrige familier været uden indtæg
ter; det er stillingen, som vi må tage hensyn til. Uden fred i hjemstavnen har vi
ingen fremtid for os og vore børn. Vi vil tjene denne fred i trofasthed mod vort
tyske sindelag. Giv De os fuldmagt og midler ved Deres indmeldelse i »Bund
deutscher Nordschleswiger«.
1) Som tyske Nordschleswigere bekender vi os til den ubetingede loyalitet
overfor den danske konge og den danske stat og den nuværende grænse
og tilstræber en ærlig fred i vor hjemstavn.
2) Vi vil stille os på den demokratiske statsopfattelses grund og i vort poli
tiske liv opfylde demokratiets grundsætninger. Derfor forkaster vi en
hver politik, for så vidt den ikke lader sig forene med grundsætningerne
for ret, retfærdighed og menneskelighed.
3) Vi holder fast ved den på kristendommens grund fremvoksede tyske kul
turs moralske højhed og kraft.
4) Vi vil opbygge et nyt fællesskab, som ved sig ansvarligt og forpligtet
overfor de betrængte i vor midte, og som hjælper dem med råd og dåd.
5) Under ansvarlig forpligtelse overfor den danske stat venter vi også af
vore danske medborgere overfor os forståelse for:

13. Schmidt-Gorsblocks udsagn stammer fra hans valgprogram fra 1950. Harboe Kardels ka
rakteristik er en kapiteloverskrift fra hans bog Fünf Jahrzehnte in Nordschleswig 1971, s.
174. Peter Chr. Alnors karakteristik er ligeledes en kapiteloverskrift, fra hans erindrings
bog In Schleswig zu Hause, 2003, s. 131.
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a) kulturel frihed til pleje af skole og kirke;
a) pleje af vort øvrige kulturelle liv i vore egne foreningsbygninger
i byerne og i vore forsamlingslokaler på landet;
a) forsamlingsfrihed til udøvelse af vort politiske liv og pressefri
hed«14

Loyalitetserklæringens ordlyd var et hårdt tilkæmpet kompromis mellem to
hovedsynspunkter i mindretallet, som BdN måtte skræve over for at undgå
en splittelse af mindretallet. Som det danske politi, der naturligvis over
vågede mindretallet, noterede, så spændte synspunkterne lige fra Haderslevkredsens til »den del af mindretallet, der ikke vil erkende en kollektiv
skyld og ønsker at skabe et martyrium for de fængslede«.15
Så fremtrædende hjemmetyskere som Hans Schmidt-Gorsblock og pa
stor Johannes Schmidt-Wodder kom i betænkelig nærhed af sidstnævnte
gruppe. Måneden før loyalitetserklæringen blev afgivet, henvendte de to sig
i et åbent brev til den danske Rigsdag. I henvendelsen, der var ét langt og
hårdt angreb på Danmark (og blottet for selvransagelse), hed det bl.a.:
»... Det er i sandhed et sørgeligt billede, der må tegnes af tilstandene i Nord
slesvig, og det af en landsdel, der hverken befinder sig i krig eller oprør, men
hvor fredens gerning for længe siden burde være begyndt. Fangelejrene er her
ikke straffeanstalter, hvor fangerne lider under trykket af en velfortjent straf,
men hvor der skabes en ny og omfattende klasse af forbrydere, nemlig af de
fængslede, der aldrig vil kunne anse sig selv for skyldige. De fulgte kun et kald,
de ikke kunne overhøre, var i god tro med hensyn til deres holdnings lovlighed
og var berettiget til at være det.
Også gennem de sidste tunge år har de tysksindede i Nordslesvig stået på
Tysklands side. De kunne have forladt skanserne, men bærer nu nederlag og
ulykke med det folk, de ikke kunne svigte. Hvem der selv er villig til at tjene sit
folk under alle skæbnens tilskikkelser, må afstå fra at fradømme os æren, fordi
vi gjorde det samme og ikke kunne anderledes.
Men så må også den danske rigsdag og den danske regering være villige til at
sætte ret og menneskelighed i højsædet ved at give dem frihed og oprejsning,
der uden at ville træde Danmark for nær var tro mod deres folk til den sidste bi
tre ende«.16
14. Den danske ordlyd er her fra en af politiet udarbejdet redegørelse »Det tyske mindretal i
Nordslesvig. Udviklingen gennem 10 år - 1945-55«, II-0-7. Landsarkivet i Aabenraa. Her
efter benævnt »politi-redegørelse«.
15. Politi-redegørelse, II-0-1. Om de lange forhandlinger forud for loyalitetserklæringen og en
nærmere identifikation af de forskellige fraktioners synspunkter, se Sabine Lorek: Rechtscibrechming-Retsopgør, s. 512-517.
16. Politiredegørelse, II-0-2 til II-0-6.
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Schmidt-Gorsblock og ikke mindst den gamle mindretalsfører SchmidtWodder, begge stærkt tysk-nationale, var personer med betydelig pondus i
mindretallet, og derfor måtte deres synspunkter naturligvis veje tungt i BdN.
Fra 1947 skulle BdN også skræve over en decideret Faarhus Verein.
Schmidt-Gorsblock så ingen interessemodsætninger mellem denne forening
og BdN - som dog den 15. november 1945 fandt anledning til offentligt at
bekendtgøre: »Wir stehen zur Gründungserklärung«.17 På »den tyske dag«
ca. 1 år senere udtalte Schmidt-Wodder ikke desto mindre forblommet, men
under stort bifald, om loyalitetserklæringen: »Der er en stor forskel mellem
at erklære sig loyal og at være loyal, og derfor siger man netop fra dansk
side: ja, det kan I erklære, men I er det jo ikke. Jeg finder at vi har erklæret os
for stærkt i denne henseende. En større tilbageholdenhed var at ønske. Det
betyder ikke, at vi ikke skal være loyale. Jeg har altid været loyal«.18
Endnu i 1952 var splittelsen mellem på den ene side de »loyale« (overfor
den danske stat) og på den anden side »Faarhus-folkene«, som de to frakti
oner blev betegnet indenfor mindretallet, ikke bilagt.19 BdN måtte derfor for
at undgå splittelse bestandigt formulere sig kritisk om retsopgøret og have
som et politisk hovedkrav, at dets virkninger blev afbødet. Herom vidner
samtlige mindretallets valgprogrammer, programerklæringer, åbne breve
mv. helt frem til midt i 60erne.
Allerede den 11. december 1945 henvendte BdN sig til justitsministeriet
og bad om frifindelse af eller tiltalefrafald for de frontfrivillige og de Zeit
freiwillige mod den udståede varetægtsfængsling, at straffe under 1 år ikke
medførte tab af almen tillid, og at der blev givet mulighed for at afsige be
tingede domme.20
I BdNs valgopråb til folketingsvalget i 1947 hed det i første afsnit:
»Love med tilbagevirkende kraft er uforenelig med en retsstats grundlag. Vi går
derfor ind for:
Straffrihed for hjemvendte krigsfanger.
Amnesti for politisk straffede.
Ydelse af invaliderente til krigsskadede.
Ingen tilbagebetaling af familieunderstøttelse.
Revision af særdomstolenes domme [med »særdomstole« sigtes formodentlig til
det særlige kompleks af love, der blev udfærdiget i forbindelse med retsopgøret].
Genbevilling af pension til politisk straffede tjenestemænd«.21
17.
18.
19.
20.
21.

Harboe Kardel: Fünf Jahrzehnte in Nordschleswig, s. 210
Politi-redegørelse, II-0-12.
Harboe Kardel, s. 229.
Politiredegørelse, II-0-7.
Ibid. II-0-11.
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Slesvigsk Partis valgavis til Landstingsvalget i 1951. Plakaten er lavet af A.G. Nissen, selv
indsat i Fårhuslejren og leverandør af utallige tegninger herfra, bl.a. satiriske af det danske
fængselspersonel. (Landsarkivet i Aabenraa)
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Under valgkampen førte den nye hjemmetyske avis Der Nordschleswiger
en skarp tone - en tone, der blev taget meget ilde op af den danske presse,
og som ifølge det danske politis efterretningsrapporter fik den mere mode
rate kreds indenfor mindretallet til at true med offentlig protest.22 Mindre
tallets kandidat opnåede ikke valg, sandsynligvis som følge af at mange en
ten afsonede deres straffe eller endnu ikke havde generhvervet deres stem
meret. I oktober 1949 henvendte BdN sig til statsministeren og anmodede
om et »frihedsbrev«. Andragendet blev bl.a. begrundet med, at:
»For så vidt man anfører en manglende loyalitet over for den danske stat som
begrundelse for at betragte det tyske mindretal på anden måde end det danske
mindretal [i Sydslesvig], ser hovedbestyrelsen sig foranlediget til på det be
stemteste at henvise til, at det tyske mindretal har måttet bøde for besættelsens
virkninger i det danske folk, og at staten kun ved hjælp af en serie særlove med
tilbagevirkende kraft kollektivt har kunnet stemple det tyske mindretal som il
loyalt og dømme tusinder af tyske nordslesvigere til langvarige fængselsstraffe
med tab af borgerlige rettigheder. Vi kan ikke anerkende denne fremgangsmå
de; men når staten har ment at måtte dømme på dette grundlag, så burde den i
hvert fald for sit vedkommende anse mellemværendet som afsluttet, således
som staten forlanger det af den enkelte statsborger..«.23

Denne henvendelse (hvor mindretallets introverte udlægning af retsopgøret
klart materialiserer sig), og ikke mindst et åbent brev fra BdN til statsmini
steren i februar 1950 var sandsynligvis medvirkende til, at der i maj og au
gust 1950 blev vedtaget resocialiserings- og amnesti-love, som ikke mindst
kom mindretallets dømte til gode. Amnestien fik dog ikke virkning ved fol
ketingsvalget i 1950, hvor Hans Schmidt-Gorsblock stillede op på bl.a. føl
gende valgprogram: »Troskab mod folk og hjemstavn...væk med forbry
derstemplet«.24
Samme Schmidt-Gorsblock havde den 12. november 1949 i Der Nordschleswiger medgivet statsminister Hans Hedtoft, at det tyske mindretal si
den majdagene i 1945 havde fået en bedre behandling end andre tyske
mindretal, men samtidig måtte det ifølge Schmidt-Gorsblock anføres at
»over for blod- og hadrusen i disse urolige, tøjlesløse dage betyder denne for
trinsstilling kun lidt i virkeligheden. Vi mener, at statsministeren ikke har den
rette forestilling om det overflødighedshorn af hensynsløshed, brutalitet og ge22. Ibid., II-0-12.
23. Ibid., II-0-19.
24. Ibid., II-0-24.
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menhed, som blev hældt ud over et retskaffent og efter dets egen mening lovly
digt mindretal. Og vi har med fuld overbevisning den opfattelse, at denne tids
magtberuselse har belastet sig selv med mere menneskelig fejltagelse, end det
tyske mindretal gennem hele besættelsestiden«.

På sin generalforsamling i maj 1952 afgav BdN en erklæring, hvor man på ny
opfordrede til at slå en slutstreg under »det såkaldte retsopgør«. Opgøret var
sket på grundlag af »særlove«, som BdN frakendte »moralsk indhold«, og
som for BdN intet havde »med personlig ære at gøre«.25 Ved BdNs delegeretforsamling i april 1953 blev Hans Schmidt-Oxbüll valgt til mindretallets kan
didat ved landstingsvalget senere på måneden. Valgprogrammet krævede
igen en fjernelse af alle følgerne fra retsopgøret, og den danske radiofoni til
stod mindretallet en halv time til at gøre rede for sin politik op til valget. Tiden
blev udnyttet af Hans Schmidt-Gorsblock, og måden han gjorde det på, blev
stærkt kritiseret i den danske presse. Schmidt-Gorsblock fremsatte bl.a. krav
om 1) rehabilitering af de tyske frontfrivillige og ophævelse af tilbagebeta
lingskravene, 2) benådning af de dømte, der endnu sad i fængsel, 3) ophævel
se af tjenestemandsdomstolens kendelser og 4) ophævelse af konfiskationsog clearinglovgivningen med hensyn til de ejendomme, der tilhørte Höferverwaltungsgesellschaft og Schul- und Wohlfahrtsverein. Endvidere udtalte han:
»Det tyske mindretal i Nordslesvig står i dag ikke længere i en isoleret pind
svinestilling, men ser sin ryg dækket. Med forventning og håb kan vi rette
blikket mod vort folk, som ubøjeligt fremadstræbende rejser sig og sætter sig
nye mål. Valget giver os lejlighed til at takke for hjælpen sydfra. Ideen, val
gets rette vimpel peger mod syd«.26 Dette var en tale, som blot 8 år efter kri
gens ophør naturligvis måtte forurolige en del danskere.
Ved folketingsvalget den 22. september 1953 opnåede Hans SchmidtOxbüll, som nu også var formand for BdN, valg. Dermed var mindretallet
repræsenteret på tinge, og den 16. oktober holdt han sin jomfrutale i Folke
tinget, hvor et centralt punkt naturligvis var mindretallets holdning til rets
opgøret og dets følger.27 Derimod lyttede man forgæves efter en afstandta
gen til nazismen og samarbejdet med besættelsesmagten fra 1940-45. Be
sættelsestiden blev kun ganske kort berørt med en henvisning til forgænge
ren på tinge Jens Möller, der ».. .måtte slippe opgaven [mindretallet stillede
ikke op ved Folketingsvalget i marts 1943, men fik i stedet et særligt kontor
under Statsministeriet] i en overmægtig og stærkt krævende tid«.28
25.
26.
27.
28.

Ibid., II-0-31.
Ibid., 11-0-37,38,39.
Harboe Kardel, s. 233-34.
Lorek, s. 529.
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I forbindelse med forhandlingerne forud for København-Bonn-erklæringeme i 1955 krævede mindretallet også, at retsopgøret blev et tema, men
den danske regering afviste dette kategorisk under henvisning til, at det var
et dansk-indenrigspolitisk anliggende.29 Schmidt-Oxbüll skabte i øvrigt
sensation, da mindretallet i november 1955 markerede »den tyske dag« i
Sønderborg. Her udtalte han nemlig, at loyalitetserklæringen i 1945 var ble
vet vedtaget »unter dänischem Druck«.30
Også i valgprogrammerne til folketingsvalgene i 1957, 1960 og 1962 var
det et hovedkrav, at der nu måtte slås en slutstreg over »de tragiske hændel
ser i krigs- og efterkrigstiden«. Dette indebar rehabilitering af de frontfri
villige, fritagelse for tilbagebetalinger og skattefrihed for krigspensioner,
osv.31 På »den tyske dag« i november 1960 analyserede mindretallet på den
stemmetilbagegang, man havde oplevet ved valget i 1960 og nåede frem til,
at den bl.a. skyldtes de tyske Tv-stationers »Allzu haüfige düstere Fernseh
sendungen zur Bewältigung der deutschen Vergangenheit«.32
Nok var der med København-Bonn-erklæringerne i 1955 påbegyndt en
afspænding i forholdet mellem flertals- og mindretalsbefolkning, men én
ting skilte stadig, og gør det langt hen ad vejen den dag i dag: Opfattelsen af
historien. Da formanden for Danske Samfund, Jes Caspersen, i 1961 fore
slog, at danske og tyske historikere i fællesskab skulle undersøge, hvor
langt ind i mindretallets menige rækker ledelsens holdninger rakte fra 193345, hilste formanden for BdN, Harro Marquardsen, forslaget velkomment,
for »unsere Lage während der Besetzung ist noch nie objektiv geschildert
worden. Aber die Untersuchung muss auch die Jahre von 1945-1950 mit
umfassen«.33
Fra omkring midten af 60erne begynder retsopgør-problematikken at for
svinde fra mindretallets paroler - hvilket kan hænge sammen med oprettel
sen i 1965 af et kontaktudvalg til mindretallet under det danske statsmini
sterium. I 1983 fik mindretallet et egentligt sekretariat i København, som
blev et vigtigt instrument overfor regering og Folketing. Trods nedtoningen
er den hjemmetyske opfattelse af retsopgøret ikke lagt død. Opfattelsen fin
des nu hovedsagelig som en understrømning, der af og til kommer op til
overfladen.
I 1995 var formanden for BdN, Hans Heinrich Hansen, under stor op
mærksomhed inviteret til at tale på Dybbøl på 75års-dagen for Genforenin29.
30.
31.
32.
33.

Kardel, s. 240-241.
Ibid., s. 242-243.
Ibid. s. 259-267, Lorek, s. 535.
Kardel, s. 267.
Jes Caspersen: Sådan var det,\990, s. 277. Kardel, s. 268.

82

Henrik Skov Kristensen

gen. I sin tale, som stod i forsoningens og det gode naboskabs tegn, vedstod
mindretallet sig vel for første gang sin historie fra 1933-45. Hans Heinrich
Hansen sagde herom:
»I 20erne og 30erne var det især det tyske mindretals krav om en grænserevisi
on, der med baggrund i afstemningsformen førte til nationale og menneskelige
spændinger. Nazi-Tysklands besættelse af Danmark fra 1940-45 og mindretal
lets dominerende nationalsocialistiske holdning skærpede modsætningerne.
Denne udvikling blev til en alvorlig belastning for det dansk-tyske forhold og
det gode naboskab i Nordslesvig og førte til personlige tragedier. Det tyske
mindretal vedkender sig sin historie og dermed også sit medansvar for denne
mørke periode. Men vi har bevist, vi har lært. Ved at afgive en loyalitetserklæ
ring overfor Kongehuset og den danske stat, og ved at anerkende statsgrænsen
bidrog mindretallet efter befrielsen til et nyt og afgørende kapitel mellem dansk
og tysk i grænselandet...«.34

Retsopgøret kom Hans Heinrich Hansen ikke eksplicit ind på (hvilket uden
nogen tvivl var med velberåd hu). Det gjorde han derimod i en tale på
Knivsbjerg samme år, hvor mindretallet i anledning af 50året for slutningen
af 2. Verdenskrig mindedes sine faldne. Her gav BdN-formanden udtryk for
respekt for de danske følelser, som knyttedes til den 5. maj, og han bad om
forladelse i tilfælde, hvor danske medborgere under besættelsen var blevet
gjort uret af mindretallet. Han udtrykte videre respekt for de danske med
borgere, som havde kæmpet for friheden og betalt med deres liv derfor.
Men, fortsatte Hans Heinrich Hansen, »vor selvfølelse byder os til gengæld
også at bede om forståelse for vore følelser! Vi må klart og umisforståeligt
gøre vore danske medborgere opmærksomme på, at mange mindretalsmed
lemmer blev alt for hårdt og uretfærdigt straffet under retsopgøret. Det gæl
der især de frontfrivillige. Men selv retsopgørets hele uretfærdighed taget i
betragtning må vi anerkende, at vi blev ... sparet for fordrivelse. Året 1945
betød for mindretallet også chancen for en ny, demokratisk, begyndelse.«35
Mindretallets grundlæggende opfattelse af retsopgøret som uretfærdigt
har ikke ændret sig, selv om det overfor udenforstående som regel ytres ret
så stilfærdigt. Stærkt medvirkende til at vedligeholde myten, her forstået
som en grundfortælling, en kollektiv erindring (som ikke nødvendigvis er
usand), har uden tvivl været aktørernes, i dette tilfælde »ofrenes«, beretnin
ger og overleveringer. Disse vidnesbyrd tillægges erfaringsmæssigt forbav34. Hans Heinrich Hansens tale er optrykt i Sønderjyske Årbøger 1995, s. 54-56.
35. Lorek, s. 539.
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sende stor autoritet og udsagnskraft, og derfor har de også stor gennem
slagskraft. Jeg vil fremdrage to eksempler på publicerede vidnesbyrd, som
har haft stor betydning for mindretallets opfattelse af Fårhus/retsopgør-myten og et nyligt, tredje, som ser ud til at kunne få det.
I 1954 udkom Gottfried Horstmanns Zwei Jahre meines Lebens. Erinne
rungen an Faarhus. Horstmann, som var tysk frimenighedspræst i Gråsten
og havde mistet tre af sine sønner ved fronten, henslæbte to år i Fårhuslej
ren. Sine indtryk herfra formidler han med vid, sarkasme og en mageløs
mangel på selvransagelse og -kritik. Syrligt spidder han »frihedskæmper
ne«, der fremstilles som en flok elendige amatører. De danske embedsmænd er som hovedregel ubehøvlede og fængselsbetjentene i Fårhuslejren,
»Fængsels-Knechtene«, som regel emsige og småstupide og derfor også
lette at gøre til grin, f.eks. ved at give dem øgenavne, der var inspireret af
fysiske eller mentale karakteristika hos dem. Horstmanns pen er præcis og
elegant, og minder i tonen ikke så lidt om de bedste beretninger fra Frøslev
fanger. Det daglige fangeliv, dvs. fangernes indbyrdes forhold, kammerat
skabet på tværs af sociale skel og ikke mindst den fælles front mod autori
teterne i lejren, har også en slående lighed med Frøslevlejren.
Horstmann giver en meget nøje beskrivelse af lejrens indretning og orga
nisation, men intetsteds nævner han noget om lejrens proveniens - altså at
lejren faktisk var bygget som en tysk Polizeigefangenenlager og tidligere
havde rummet den tyske besættelsesmagts fanger. Om forplejningen an
fører Horstmann, at den især i starten var ensformig og utilstrækkelig - de
unge blandt fangerne sultede. Men frem for alt var serveringen af maden
uhumsk.36 Mishandlinger af fanger oplevede Horstmann ikke selv, men fra
fangekammerater havde han hørt om adskillige tilfælde.37 Blandt medfan
gerne var mindretallets tidligere fører Jens Möller. Han prises udelt af
Horstmann: et virkeligt mandfolk, som optrådte princip- og karakterfast i
lejren. Möller var f.eks. ikke bange for at »tage skraldet« for medfanger.38
Som ikke-dansk statsborger blev Horstmann efter sit ophold i Fårhus ud
vist til Tyskland. Her kom han til den tidligere kz-lejr Neuengamme, som
nu tjente som gennemgangs- og interneringslejr for tidligere SSere og
nazister. Heller ikke denne lejrs tidligere funktion nævnes med ét ord. I
Neuengamme bliver Horstmann udspurgt af en britisk officer. Gengivelsen
af samtalen giver et godt indtryk af Horstmanns hele indstilling.

36. Gottfried Horstmann: Zwei Jahre meines Lehens. Erinnerungen an Faarhus, 1954, s. 1819.
37. Ibid, s 27-28.
38. Ibid. s. 70-71.
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Mindehøjtidelighed på Rinkenæs kirkegård i 1943 for SS-frivillig Gottfried Horstmann. Gott
fried var en af tre sønner, som den tyske frimenighedspræst Gottfried Horstmann, mistede på
østfronten. Horstmann var en udpræget hard-liner overfor danskerne og danskheden. Han
bøjede ikke nakken for den danske lejrledelse i Fårhus, hvilket indbragte ham højstatus blandt
medfangerne og deres pårørende. Hans erindringsbog fra 1954 fik derfor stor betydning for
den hjemmetyske selvforståelse af retsopgøret. (Foto: Rudolf Gimm, Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie)

»Hvorfor er De blevet udvist?
- Det ved jeg ikke. Jeg har spurgt mig for overalt, men intetsteds fået svar.
-Jamenjeg ved det.
- Det glæder mig, altså...
- Ja, De er udvist, fordi Danmark naturligvis ikke vil have en 5. kolonne i lan
det.
- En 5. kolonne? It is a manner of speaking, Sir!
Pludseligt tiltalt på engelsk bliver han en smule forbløffet [etwas verdutzt] og
jeg benytter lejligheden til at gøre ham klart, at det for mit vedkommende, gan
ske som for 99 % om ikke 100 % af os, drejer sig om mennesker, der roligt har
passet deres daglige dont. Ingen af dem har på nogen måde ondt i sinde overfor
deres værtsland [Gastland] Danmark.
- Og det vil De have jeg skal tro på?
- Det ikke bare skal De, det må De, for det er sandheden.
Så kommer jeg i snak med ham, og han viser sig at være et helt igennem frem
kommeligt menneske.
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Min hustru var knapt så heldig. Hendes udspørger var en temmelig jødisk ud
seende civilist, som var fyldt til randen med had mod alt tysk, og som udsatte
min hustru for et 10 minutter langt vredesudbrud, indtil hendes rolige blik, som
var fast fæstnet på den skældende og smældende mand, trods alt gjorde ham en
smule forlegen«.39

Fra andre fangeberetninger ved vi, at Horstmann var en højt respekteret
fangekammerat. Han var en »hard-liner« overfor Danmark og danskheden,
han bøjede ikke nakken overfor autoriterne i lejren og han var velformule
ret. Med andre ord en »stærk« fange. Der er derfor med garanti blevet læst
op af Horstmanns lille slagkraftige bog i mangt et hjemmetysk hjem.
I 1987 blev stafetten givet videre, da den tidligere Fårhusfange Hanns
Christian Jessen udgav en antologi Faarhus 1945-1949. Straflager für die
deutsche Minderheit in Dänemark. Erlebnisse, Berichte und Dokumente.
Bogens kildegrundlag bestod hovedsageligt af fangeberetninger, dels ind
samlet i 1949 af Hans Schmidt-Gorsblock med henblik på en udgivelse om
Fårhus, dels af senere tilkomne beretninger.401 forordet betoner udgiveren,
at bogen er rettet mod ungdommen for at denne »einen besseren Einblick in
diese vergangene Epoche in der Geschichte unserer Heimat Nordschleswig
erhalten kann«. Dette bedre indblik består i en fortælling om, at mindretal
let blev sat i kz-lejr, blev indespærret af politiske årsager, sat bag pigtråd
grundet sindelag, altså var blevet straffet for troskab mod folk og fædre
land. Og det vel at mærke efter love med tilbagevirkende kraft. Ellers går
igen fra Horstmanns bog (hvorfra der også bringes centrale passager i anto
logien): Fårhuskammeratskabet, de stupide vagter og disses chikaner, vol
den og sulten. Som det hedder i en beretning: »Wir hatten immer Hun
ger«.41 En anden tidligere fange betegner endda månederne maj-juni 1945
som lejrens »Hungerperiode«. Specielt om forholdene i lejrens sygebarak
B6, beretter han:
»De første fire uger var frygtelige. Lejren blev mere og mere fyldt. I kølevogne
og åbne lastbiler ankom de arresterede nordslesvigere. Som storforbrydere blev
de behandlet, og proppet ind [hineingepfercht] i de overfyldte barakker. Uden
plan og orden stuvede man ca. 3000 kammerater sammen bag lejrens pigtråd.

39. Ibid. s. 76.
40. Bogen rummer dog også to for bogen atypiske bidrag, nemlig dels en kort oversigt over
mindretallets historie af Immo Doege, dels en afhandling af Günter Weitling: »Die Be
deutung der totalen Institution Faarhus für die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig«.
Her befatter Weitling sig med sociologiske og mentale forhold blandt både fanger,
pårørende og i mindretallet generelt.
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Snart var også B6 overfyldt. Forplejningen miserabel! Da så tilmed diarréen be
gyndte at grassere (hungerdysenteri), vidste vi snart ikke, hvad vi skulle gøre. I
tre køjers højde lå de syge. Ofte mistede de bevidstheden efter de mange nød
vendige toiletbesøg«.42

Skildringen giver uvægerligt associationer til forholdene i de tyske kz-lejre.
Ikke desto mindre har andre fanger beskrevet forplejningen som udmærket,
bl.a. Martin Lorenzen, der under initialerne M.L. er en af hovedleve
randørerne af beretningsstoffet til Jessens bog. Men disse passager om for
plejningen i Martin Lorenzens beretning har Jessen undladt at bringe. 43
Også volden mod fangerne henføres især til den periode, hvor frihedskæm
perne - i bogen syrligt betegnet som »Freiheitsbekämpfer«- endnu stod for
opsynet med fangerne. Særligt nidkære vogtere fik betegnelsen
»Deutschenfresser«. Som tidligere nævnt har der utvivlsomt forekommet
vold i Fårhuslejren, især netop i lejrens første måneder. Derimod leder man
forgæves efter belæg for en påstand, som en læserbrevsskribent, hvis far
havde siddet i Fårhuslejren, for få år siden bragte til torvs. Ifølge faderen
blev der hver morgen ved solopgang råbt navne op på personer, som blev
slæbt ud og skudt.44
Jessens bog rummer også bidrag, som reflekterer over Fårhuslejrens be
tydning for mindretallet. Således uddrag af en artikel »Heimdeutschtum«,
som blev bragt i Deutscher Volkskalender Nordschleswig 1949. Her hedder
det bl.a.:
»Vore lidelser som tyskere, vor skæbne som del af et besejret folk bliver for os
alle, om vi var med i krigen eller ej, i særlig grad symboliseret gennem forestil
lingskomplekset »Fårhus«. Med Fårhus indledes et nyt kapitel i hjemmetyskernes historie. Fårhus betyder for os forsøget på at tilintetgøre og diffamere hjemmetyskheden gennem tvang [Gewaltmassnahmen]. Fårhus betyder en helt ny
erfaring for hjemmetyskeme mht. mentaliteten hos store dele af det danske folk
og selv hos mange af deres naboer...«45

41. Hanns Christian Jessen (Hg.): Faarhus 1945-1949. Straflager für die deutsche Minderheit
in Dänemark. Erlebnisse, Berichte und Dokumente, 1987.
42. Ibid. S. 110.
43. Martin Lorenzens beretning beror i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Arkivnr. P 123, pk. 5 nr. 8.
44. Læserbrev i JydskeVestkysten den 22. februar 2000.
45. Jessen, s. 194-195.
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Efter læsning af Hanns Christian Jessens bog udtrykte lederen af den tyske
efterskole i Tinglev ønsket om, at bogen ikke blot måtte blive en folkebog,
men at den også måtte vinde indpas i de (hjemme)tyske skoler, for »vi søn
ner og døtre af Fårhus-generationen må bøje os i ærlig respekt for denne ge
neration.«46
Professor Dr. Peter Christian Alnors bog In Schleswig zu Hause. Der rote
Mantel von Bülderup, som udkom i 2003, præsenterer sig som en hybrid af
en erindringsbog og en fremstilling. I kapitlerne »Zwischen den Kriegen
1920-1939«, »Verführt und verraten 1940-45« og »Vae Victis [Vé de besej
rede] 1945-1947« beskriver Alnor dels nazificeringen af mindretallet inklu
sive ham selv, dels sin tid som SS-frivillig og dels sin oplevelse af retsop
gøret. Nazificeringen af ungdommen foregik ikke mindst i skolerne. Alnor
anfører, at der i perioden 1933-36 kom nye lærere til skolen fra Tyskland de var alle nazister »und sie sollten uns entsprechend beeinflussen«.47 Om
mindretallet generelt fastslår han, at den overvejende del bekendte sig til
nationalsocialismen, for »von aussen betrachtet tat sich alles sehr schön in
Deutschland«.48
Allerede i maj 1940 meldte Alnor sig til Waffen SS og anfører i den for
bindelse, at det skete efter udtrykkelig billigelse fra den danske regering.49
Dette er imidlertid ikke korrekt: hvervningerne til Waffen SS, som i begyn
delsen fortrinsvis foregik i mindretallet, skete i det skjulte indtil det tyske
Ruslandsfelttog blev indledt i juni 1941. Dansk lovgivning forbød nemlig
hvervning på dansk territorium, og efter henstilling fra de tyske besættel
sesmyndigheder i Danmark blev hvervekontrakterne ikke underskrevet, før
de frivillige havde passeret den dansk-tyske grænse. Efter Ruslandsfeltto
gets påbegyndelse »tillod« den danske regering hårdt presset af omstændig
hederne, at danske soldater og officerer kunne melde sig til Frikorps Dan
mark (indtil da havde det nemlig været afskedigelsesgrund at melde sig til
Waffen SS), og hvervningen til Waffen SS foregik nu helt offentligt, også
den i mindretallet.50
Hvorom alting er: Efter sindsoprivende oplevelser på østfronten blev Al
nor såret, hvorefter han i begyndelsen af 1942 blev sendt til SS-kasernen i
Klagenfurt. Derfra videre til Berlin, hvor han genoptog (stadig som SS-soldat) det medicinstudium, han havde påbegyndt ved Aarhus Universitet i ef
teråret 1939.1 februar 1945 bestod han sin sidste eksamen og fik autorisati46.
47.
48.
49.
50.

Gengivet af Bjørn Svensson i kronik i JyclskeVestkysten, den 7. juli 1994.
Peter Christian Alnor: In Schleswig zu Hause, 2003, s. 83.
Ibid. s. 84.
Ibid., s. 129.
Se f.eks. herom Henning Poulsen: Bescettelsesårene 1940-1945, 2002, s. 77-82
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on som læge, hvorpå han i marts vendte tilbage til sit hjem i Tinglev. I mel
lemtiden havde Alnor fået ideologiske anfægtelser pga. et kærlighedsfor
hold til en halvjødisk kvinde i Berlin. Den 8. maj 1945 blev Alnor sammen
med en bror afhentet i hjemmet i Tinglev af modstandsfolk. De blev ført til
det lokale internat i Tønder, hvor Alnors beskrivelse af henfarten og folke
mængdens opførsel svarer nøje til den, Morten Bredsdorff ovenfor er citeret
for. Herfra gik turen til Fårhuslejren, som Alnor beskriver således:
»Der var mellem tre og fire tusinde mennesker i lejren. I begyndelsen kunne
man bevæge sig frit mellem barakkerne. Sammen med tre ældre kolleger fik jeg
ansvaret for sygeafdelingen [B6]... I de uger vi var sammen, lærte jeg meget fra
disse ældre erfarne kolleger, og vi holdt videnskabelige forelæsninger og fore
drag for hinanden, så godt det nu lod sig gøre... I det store og hele var forholde
ne i lejren acceptable [durchaus erträglich]. Man må ikke glemme, at krigen
netop var forbi, og at der også manglede en del i Danmark. Fængselsfunktio
nærerne optrådte korrekt, ingen måtte sulte eller fryse. De hjemvendte frontsol
dater opfattede nærmest forholdene som paradisiske.« 51

Alnor formidler altså et noget andet indtryk af forholdene i Fårhuslejren og
i sygebarakken B6 end Jessens bog. Alnor gør sig også nogle interessante
betragtninger over de indsattes mentale tilstand - en tilstand, han tillægger
afgørende betydning for mindretallets politiske og kulturelle overlevelse: I
starten herskede der dyb depression blandt især de ældre, civile medfanger.
Udover Tysklands kapitulation og de mange forgæves ofre af unge mænd
ved fronten tyngede bekymringer over fremtiden dem. Nogle blev depressi
ve, andre trodsige. Ifølge Alnor var de fleste målløse [die meisten fielen aus
allen Wolken], da han og hans bror berettede om regimets forbrydelser, og
langt hen ad vejen troede man dem ikke. Tværtom opfattede man dem, som
nogen der »sked i egen rede« [Nestbeschmutzer], og så stor gennemslags
kraft havde den tyske propaganda haft, at mange helt indtil den bitre ende
havde troet på Føreren og slutsejren. Ifølge Alnor slog denne stemning om
med tiden, depressionen aftog og blev erstattet af en trodsig lolkalpatriotisme og selvbevidsthed. Alnor finder klare paralleller til den dansksindede
befolknings reaktion under »udlændighedsperioden« fra 1864 til 1920. Som
Alnor udtrykker det: »Jo stærkere tryk desto større modstandsvilje og sam
menhold«, og han er ikke i tvivl om, at uden en Fårhuslejr og alt hvad dertil
hører, ja, så ville der ikke være et tysk mindretal i Nordslesvig, som vi ken
der det i dag. Selv blev han også dansk-fjendtlig og ønskede at forlade lan51. Alnor, s. 235.
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det og rejse til Tyskland, så såre han kunne.52 Det kunne han i maj 1946,
hvor han modtog en dom på 1 års fængsel og 5 års tab af almen tillid. Med
den udståede varetægtsfængsel blev han omgående sat på fri fod.
Alnors retrospektive vurdering af retsopgøret forekommer vanskelig at
tolke entydigt - hvorfor han igen får ordet:
»Rigsdagen i København vedtog en lov med tilbagevirkende kraft for at kunne
dømme de danske kollaboratører, da gældende lov i mange tilfælde ikke slog
til. Regeringen befandt sig i en vanskelig situation. Vide kredse, også på højeste
plan, havde især i starten samarbejdet med tyskerne. Efter Ruslandsfelttoget
blev indledt, brød Danmark de diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen.
Regeringen under Christian X opfordrede sine soldater til at melde sig til den
tyske værnemagt for at deltage i kampen mod bolsjevismen. Man lovede dem,
at dette ikke ville lægge hindringer i vejen for deres fortsatte militære løbebane.
Særdeles mange meldte sig... de fleste til Frikorps Danmark...
Dette blev i 1945 naturligvis til et problem for regeringen, især fordi nogle af
de frontfrivillige lod sig gøre til håndlangere for besættelsesmagten hjemme i
Danmark. Men man må også forstå den svære konfliktsituation, disse personer
var blevet bragt i. De havde nemlig i Rusland oplevet Den røde Armés brutale
ansigt, og anså det derfor som deres pligt at holde dem [dvs. russerne] borte fra
den fædrene jord [ihrer Heimat]...
Regeringen mente altså, det var nødvendigt at løse denne konflikt ved lov, og
det kun kunne gøres på denne måde, som egentlig var en retsstat uværdig.
Med løsningen af disse vanskelige problemer, også kaldet retsopgøret, de
monstrerede danskerne nok en gang deres evne til at finde en vej, som kunne stå
for historiens dom uden at efterlade alt for dybe ar.
Jeg må stadig igen og igen fastslå, at intet land behandlede sit tyske mindre
tal så skånsomt som Danmark. På grund af mit tilhørsforhold til Waffen-SS har
jeg kendskab til mange andre mindretalstyskeres skæbne...«53

Til Alnors udredning må føjes, at den danske regerings retlige problem i
forhold til de frontfrivillige intet havde at skaffe med den Røde Armés bru
talitet, ej heller de enkelte frivilliges evt. konfliktsituation. Problemet var
dels, som tidligere nævnt, at det ifølge den almindelige straffelov var straf
bart at gå i »fjendens« tjeneste, men at der formelt set på intet tidspunkt var
formel krigstilstand mellem Danmark og Tyskland. Altså ville man under et
retsopgør kunne hævde, at Tyskland ikke var Danmarks fjende. Dels var det
et problem for regeringen, at man efter Tysklands angreb havde »tilladt«,
52. Ibid., s. 252-253.
53. Ibid., s. 243-244.

90

Henrik Skov Kristensen

Den hjemmetyske Fører, dyrlæge Jens Möller fra Gråsten, holder afskedstale i Tinglev i 1942
for unge hjemmetyskere, som har meldt sig til tysk krigstjeneste. Posituren sømmer sig for en
Landesführer, som Jens Möller yndede at titulere sig. Fotografiet er taget af den hjemmetyske
lærer i Bolderslev, Rudolf Gimm, som var fast leverandør affotos til NSDAPNs propaganda
tjeneste. (Foto: Rudolf Gimm, Institut for Sønderjysk Lokalhistorie)

ikke »opfordret til«, som Alnor anfører, at danske soldater og officerer kun
ne melde sig til Frikorps Danmark. Den danske regering stod på intet tids
punkt for hvervningen til Waffen SS - den stod Waffen SS selv for, i tæt
samarbejde med dels det danske nazistparti DNSAP og dels med den tyske
mindretalsledelse. Just på grund af Danmarks spegede folkeretlige og poli-
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tiske status var det under forhandlingerne mellem de danske politikere og
modstandsbevægelsen om det kommende retsopgør politikernes ønske, at
skæringsdatoen for straffelovstillæggets tilbagevirkende kraft skulle være
den 29. august 1943, hvor den danske regering trådte tilbage. Altså, at love
ne skulle begrænses til handlinger efter den 29. august 1943, selvfølgelig
medmindre de stred mod den almindelige straffelov. Dette modsatte mod
standsbevægelsen sig, man ønskede at straffelovstillægget skulle have til
bagevirkende kraft fra og med den 9. april 1940. Og sådan blev det! Der
imod opnåede politikerne, at det i de vigtigste love blev slået fast, at hand
linger udført efter ordre eller anvisning fra de danske myndigheder ikke var
omfattet af straffelovstillægget.54
Alnor kredser i forbindelse med de frontfrivilliges retlige situation ind
gående om netop Danmarks status som suveræn, ikke-krigsførende nation,
men anerkender dog, inspireret af den fremtrædende danske jurist Alf Ross,
at der efter regeringens tilbagetræden den 29. august 1943, herskede en
slags krigstilstand mellem Danmark og Tyskland, om end ikke formelt.
Men, er Alnors argument, han og mange andre frontfrivillige havde meldt
sig inden den 29. august 1943, og kunne i øvrigt ikke på grund af opholdet
ved fronten holde sig orienteret om tilstandene i Danmark. Og selv om man
kunne, nyttede det intet: de fleste havde meldt sig til Waffen SS »auf
Kriegsdauer«, og kunne ikke bare forlade tjenesten. Det ville være »Fah
nenflucht«, som blev straffet med døden. Og hvad angik de frivillige fra det
tyske mindretals ungdom »kommt die Tatsache hinzu, dass sie unter einem
moralischen Druck stand, weil ihr Gewissen es ihnen gebot in Zeiten des
Kampfes und der Not an der Seite des deutschen Volkes zu stehen.«55
Igen: For de frontfrivillige, herunder Alnor, har det sandsynligvis intet
betydet i situationen, hvad den danske regering tillod, sagde eller mente.
Alnors og andre hjemmetyske frivilliges loyalitet var tydeligvis deponeret
andetsteds, ganske som også de danske nazisters var det. For dem repræsen
terede den danske regering »det rådne system«, dvs. det parlamentariske
demokrati. Besættelseshistorikeren Henning Poulsen har meget kontant ka
rakteriseret retsopgøret således:
»I sin helhed må retsopgøret forstås som en gengældelse. Juraen var sekundær
og kun beregnet på at hindre ren vilkårlighed. De juridiske indvendinger, der er
rejst, f.eks. mod straffelove med tilbagevirkende kraft, er derfor af ringe histo-

54. Se f.eks. Henning Poulsen: Bescettelsesårene 1940-1945, s. 169-173. Her gøres der pris
værdig klart rede for disse forhold.
55. Alnor, s. 246-249.
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risk interesse. Der var ikke tale om sædvanlige retfærdighedshandlinger, men
om at føre den gengæld for besættelsen og alt, hvad den havde ført med sig, ud
i livet, nu da krigens udfald havde gjort det muligt«.56

Hvor altså Alnor mener, at de frontfrivillige, især hvis de havde meldt sig
før den 29. august 1943, blev uretfærdigt behandlet, så vurderer han de
Zeitfreiwilliges situation, herunder hans lillebrors, noget anderledes: Ved
deres tjeneste på hjemmefronten havde de bragt sig i konflikt med den dan
ske herbergstat og derved pådraget sig den danske flertalsbefolknings for
ståelige vrede.57
Anskuer man Alnors bog som en kilde til den hjemmetyske selvforståel
se har denne altså gennemgået en ikke ringe udvikling siden Horstmanns og
Jessens bøger, selvom In Schleswig zu Hause generelt, hvilket er såre men
neskeligt, er præget af en tendens til at fortrænge mindretallets medansvar
for nazificeringen - og her også forstået som det enkelte mindretalsmed
lems medansvar. Men som en historiker fra mindretallet har konstateret, så
»var nazificeringen fra og med 1933 en frivillig overtagelse af nationalsoci
alismen, for intet rigstysk parti kunne udøve sin politik uden for landets
grænser, heller ikke de nazistiske ledere i Slesvig-Holsten«.58 Et tidligere
mindretalsmedlem, Manfred Spliedt, har i en kronik med titlen »Ak disse
fortrængninger« gjort endnu mere ubønhørligt, nærmest brutalt, op med
mindretallets selvforståelse vedr. dets tvangssituation.59
Det er imidlertid problematisk uden videre at identificere Alnors ansku
elser med mindretallets - han har ikke fysisk været en del af mindretallet si
den 2. Verdenskrig, men har fulgt med fra sidelinien i Braunschweig. Skal
man imidlertid dømme efter den reaktion, hans bog har affødt i mindretal
let, kan den måske blive et vigtigt identifikationspunkt. In Schleswig zu
Hause blev nemlig overstrømmende modtaget. Der Nordschleswiger brag
te den 14. november 2003 et interview med Alnor, og chefredaktør Sieg
fried Matlok karakteriserede bogen som »ein Stück Verlängerung der in den
1950er Jahren erschienenen Bücher des früheren Chefredakteurs Ernst
Siegfried Hansen Disteln am Wege und Kurier der Heimat«. Generalsekre
tær i BdN Peter Iver Johannsen fremhævede, at bogen formidlede et per
spektiv for fremtiden og takkede for »dass sich hier ein Nordschleswiger zu
Wort gemeldet hat«, og mente, at bogen var et vigtigt bidrag »zur Identi56. Henning Poulsen, s. 172-173.
57. Alnor, s. 251.
58. Frank Lubowitz: »Det tyske mindretal« i Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen
(udg.) Sønderjylland under krig og besættelse, s. 57.
59. Manfred Spliedt: »Ak disse fortrængninger«. Kronik i Jydske Tidende den 9. maj 1990.
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tätsfindung der deutschen Nordschleswiger«. Også en dansk læser, nemlig
den tyske honorarkonsul Thomas Bekker, var begejstret for bogen: den gav
mange svar og var stimulerende. Han udtrykte håbet om, at bogen også vil
le få mange læsere uden for det tyske mindretal.
Den 18. december 2003 arrangerede Der Nordschleswiger en oplæs
ningsaften med Professor Alnor, og ifølge avisens referat tryllebandt forfat
terens oplæsning de ca. 40 fremmødte og efterlod et dybt indtryk. Chefre
daktør Matlok indledte aftenen og berømmede Alnor for ikke blot at skrive
historie for det tyske mindretal, men for hele landsdelen: »Beim Lesen ihres
Buches habe ich mich immer wieder tief berührt und betroffen gefühlt. Dies
ist ein wichtiges Buch für die deutsche Volksgruppe und musste geschrie
ben werden. Sie haben es vermocht, mit dem Skalpell der Geschichte eine
schwierige Zeit zu beleuchten«.
Aftenen blev afsluttet med spørgsmål fra salen, og de viste tydeligt, som
avisen udtrykker det, at »das Kapitel der Nachkriegsgeschichte in Nord
schleswig ...weiterhin im Blickpunkt der Historiker bleiben muss«. En til
hører bemærkede, at han personligt stadig ikke kunne acceptere retsopgøret
og lovene med tilbagevirkende kraft. En anden erklærede sig enig og men
te, at en undskyldning fra dansk side efterhånden ville være på plads. Også
professor Alnor mente, ifølge avisens referat, at »nun die Zeit gekommen
sei, um eine Entschuldigung auszusprechen«. En tilhører udtrykte håbet
om, at bogen blev inddraget i historieundervisningen i de hjemmetyske sko
ler, »for mere hudløst [hautnaher] kan historie ikke formidles«.60
Alnors bog og oplæsningsaftenen medførte, at BdNs hovedbestyrelse tog
spørgsmålet op om en rehabilitering af og en undskyldning til de frontfrivil
lige fra den danske stat. Med i drøftelserne var også formanden for veteran
foreningen Der Kammeradschaftsverband. Det blev besluttet at give Dr.
Günter Weitling, som er tidligere videnskabelig leder af Deutsches Museum
i Sønderborg, i opdrag at udarbejde et internt »Gutachten«, et internt me
morandum, herom. Weitlings kommissorium, (som han selv var med til at
fastlægge) lød: »Hvad taler henholdsvis for henholdsvis imod på nuværen
de tidspunkt (2004) at bede Kongeriget Danmarks regering om en rehabili
tering af frontfrivillige fra det tyske mindretal i Nordslesvig«.61
60. Der Nordschleswiger den 19. december 2003. »Eindrucksvolle Lesung: Geschichte wurde
lebendig«.
61. Günter Weitling: Die Rechtsabrechnung mit den Frontfreiwilligen des Zweiten Weltkrieges
aus der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig und die Frage der Rehabilitierung. Gut
achten (zum internen Gebrauch für den Hauptvorstand des BdN). Februar 2004. Jeg takker
Günter Weitling for at have givet mig tilladelse til at læse memorandummet og referere til
det.
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DET SØNDERJYDSKE RAADS MINDRETALSPROGRAM.

Vi krævor:

1. at alle særlige Rettigheder, dur er tilstaaet de tyske Nord
slesvigere i deres Egenskab af nationalt Mindretal, straks
ophæves•
2. at alle tyske Statsborgere, cKr har haft Opholdstilladelse i
Danmark, og som har handlet mod danske Interesser, straks
udvises.
3. at alle af det tyske Mindretal, der i Besættelsestiden har
haaret tysk Uniform, har været Stikkere, Marinevægtore, Sa
botagevagter, eller som -aed tysk "Ausweis” eller paa anden
Maadc har skaffet sig en saadan Retsstilling, at de har
kunnet unddrage sig dansk Retsforfølgning, fratages deres
danske Statsborgerret og udvises af Danmark. For Krigsfor
bryderes Vedkommende skal Straf afsones før Udvisning. Som
Forudsætning for Udvisningskravet kræver vi, at den danske
Stat ved Fredsforhandlingerne faar gennemført Krav om, at
Tyskland forpligtes til at modtage de tysksindede Personer,
der udvises af Danmark.
4. at alle tysksindede Embeds- og Tjenestemænd i Statens, Amter
nes og Kommunernes Tjeneste i Nordslesvig straks afskediges,
medmindre de godtgør at have været absolut loyale over for
danske Interesser, og at der, for saa vidt de i Henhold til
de iøvrigt fremførte Krav udvises, fratages dem Pensionsret.
5. at det tyske nazistiske Parti og alle dertil knyttede Forenin
ger og Organisationer opløses, og at Formue og Ejendom be
slaglægges af den danske Stat. Der henvises i denne Forbin
delse ogsaa til de Midler, der er tilflydt Partiet gennem
Procentsatser af Entrepriser i Besættelsestiden.
6. at tyske Forsamlingshuse, Skoler og lignende overtages af den
danske Stat.

7. at den danske Stat overtager alle Ejendomme og Værdier tilhø
rende Kreditanstalt Vogelgesang, Höfeverwaltungsgesellschaft
og andre lignende tyske Kreditfinancieringsvirksomheder.
8. at det umuliggøres udenlandske Statsborgere og Institutioner
direkte eller indirekte at erhverve Jord eller anden fast
Ejendom i de sønderjydsku Landsdele.

(Løbeseddel i Landsarkivet i Aabenraa)

Jeg skal ikke gå nærmere ind på Weitlings grundige og afvejede gennem
gang af spørgsmålet, blot fastslå, at summen af hans betænkeligheder, så
vel faghistoriske, juridiske som politiske, dårligt kan opfattes som en til
skyndelse til BdN om at forfølge spørgsmålet om en rehabilitering/undskyldning til de frontfrivillige. Derimod rummer Weitlings udgangsbøn en
meget klar anbefaling:
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»BdN kan ikke bebrejdes for ikke [gennem tiden] at have påtaget sig de front
frivilliges sag, det være sig materielt og ideelt... Derimod noterer man sig den
åbenbare mangel på forskning i og formidling af historiske sammenhænge in
den for mindretallet. Et lignende engagement, som det ses f.eks. på dansk side,
så vel syd for som nord for grænsen, er en forudsætning for receptionen af op
levet og delvis belastende historie [wäre die Voraussetzung der persönlichen
Rezeption erlebter und teilweise belastender Geschichte]. Manglende videnska
belig forskning i egen historie og manglende almindeligt tilgængelige oplysnin
ger om historiske kendsgerninger, som vedkommer og belaster mindretallet og
dets medlemmer, kan afstedkomme individuelle fejlvurderinger, eksistentielle
problemer, mytedannelse og utidssvarende identitet. Det må således bl.a. til
skrives den manglende prioritering/vurdering af den historiske dimension, at
den aktuelle sag, hvis afgørende komponenter forelå for 50 år siden, endnu ikke
er blevet afsluttet. Ved en fornyet offentlig diskussion udsætter man sig derfor
for risikoen for at blive beskyldt for - bevidst eller ubevidst - at have plejet og
stadig pleje en myte«.62

Frøslev og Fårhus som symboler i det offentlige rum
Hvor Frøslevlejren for danske står som et stærkt symbol på tysk besættelse
og dansk modstand, står Fårhuslejren for det tyske mindretal som et lige så
stærkt symbol på retsopgøret - og et uretfærdigt sådant. Frøslevlejrens
symbolværdi i det offentlige rum blev især etableret med åbningen af Frøs
levlejrens Museum i 1969, da staten via Nationalmuseet påtog sig driften af
museet. Siden er Frøslevlejren i 2001 blevet erklæret for en national minde
park, efter at sagen havde været på Folketingets dagsorden.63
Med etableringen af Frøslevlejrens Museum, som skete på initiativ af
bl.a. tidligere Frøslevfanger, åbnedes for et tilsvarende krav fra hjemmetysk
side om et »Fårhusmuseum«. Allerede en måned før den officielle indviel
se af Frøslevlejrens Museum, kommenterede Der Nordschleswiger muse
umsinitiativet:
»Vi har intet at indvende mod indretningen af et museum i den tidligere Frøs
levlejr. Tværtimod. Vi har fuld forståelse for, at man på det sted, hvor lejren lå,
mindes hine tider, hvor man blev spærret inde bag pigtråd af en fremmed be62. Ibid.
63. Om Frøslevlejrens omskiftelige og stærkt debatterede kulturhistorie fra 1944 til 2001, her
under museets og mindeparkens etablering, se Henrik Skov Kristensen: »Fra fangelejr til
museum og national mindepark - træk af Frøslevlejrens kulturhistorie 1944-2001« i Søn
derjyske Museer 2001, s. 81 -101.
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sættelsesmagt. Det drejede sig absolut ikke bare om aktive frihedskæmpere,
men også om mennesker, som blev spærret inde af politiske grunde. Selv om ...
man kan mene, at Frøslev trods alt var bedre end en kz-lejr, så er det ikke desto
mindre en skændsel [eine Schande] at spærre mennesker inde uden lov og dom.
Den uret, som er forbundet med Frøslevlejren kan og skal ikke forsvares. Der
for vores forståelse for museumsplanerne.
Men Frøslevlejren, som bestod fra midten af august 1944 til 5. maj 1945, for
bindes imidlertid ikke kun med et navn og en skændsel.
Fra og med den 5. maj 1945 hed lejren i flere år »Fårhuslejren«. Endnu en
gang rummede lejren tusinder af mennesker, denne gang tyske nordslesvigere,
som blev spærret inde af politiske grunde. Mange af disse, mænd som kvinder,
blev hverken i maj eller i juni, ja, nogen overhovedet ikke, stillet for en dom
mer. De blev ofre for en tid, hvor følelser fortrængte forstanden...
Den som sletter Fårhus-årene i grænselandets historie, den som vil indrette et
Frøslev-museum uden samtidig at mindes Fårhuslejren, han går ad stier, som er
præget af nationalistisk ensidighed [wandelt auf den Pfaden nationalistischer
Einseitigkeit]. Vi er fuldstændig klare over, at sådanne konstateringer ikke er
lige vel-hørte alle steder. Den historiske virkelighed og sandhed er ofte ubeha
gelig og deprimerende. Det ved vi tyskere. Vore danske landsmænd bliver nødt
til at få det at vide, hvis de vil undgå at blive beskyldt for at bedrive fusk med
historien. Historieforfalskning ville det i hvert fald være, hvis man ved at for
gylde mindet om Frøslevlejren begraver Fårhuslejrens eksistens.
Initiativtagerne bag museumsplanerne og kulturministeriet ville gøre klogt i
at informere bedre om den tragiske tid i grænselandet under og efter krigen, før
de får anstillet en ensidig »mindepark«...«64

Den 16. august 1969, dagen før den tidligere Frøslevfange, justitsminister
Knud Thestrup, officielt skulle indvie Frøslevlejrens Museum, omtrent på
25-års-dagen for Frøslevlejrens ibrugtagelse, kommenterede den hjemmetyske avis igen indgående sagen og fastslog bl.a.: »Vi har sagt det tidligere
og vi gentager det i dag: Oprettelsen af et museum i vagttårnet kun for Frøs
lev-tiden og ikke samtidig for den væsentlig længere Fårhus-tid er udtryk
for en lidet tidssvarende, uhistorisk og delvist diskriminerende handling
[stellt eine wenig zeitgemässe, unhistorische und teilweise diskriminieren
de Handlung dar].« 65
Ophidselsen på hjemmetysk side er umiskendelig. Man må forestille sig
en ikke mindre på dansk side over det hjemmetyske talerørs fuldstændige
relativering mellem de to lejre. Ja, Fårhusfangernes skæbne var endnu mere
at begræde end Frøslevfangernes, for de havde jo siddet længere tid.
64. Her efter Hanns Christian Jessen, s. 202-203.
65. Ibid., s. 204.
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Tidligere dansk Hvid Bus, som tydeligvis er blevet anvendt ved hjemtransporten af bl.a. århu
sianske politimænd fra Tyskland, men som efter befrielsen har fundet anden anvendelse. Bille
det er taget i Aabenraa. Bemærk at Frøslevlejren endnu ikke er blevet omdøbt til Fårhuslejren.
(Foto: Frøslevlejrens Museum)

Den næste længerevarende debat om de to lejres symbolværdi og om det
betimelige i en Fårhusudstilling opstod i sommeren 1994. Startskuddet blev
givet af daværende amtsborgmester og formand for »Den selvejende Insti
tution Frøslevlejren«, Kresten Philipsen«, da han under den årligt tilbage
vendende 4. maj-markering i Frøslevlejren i sin tale til de forsamlede udtal
te, at han personligt mente, at Frøslevlejren også burde rumme en udstilling
om tiden efter den 5. maj 1945. Den konkrete anledning til Philipsens udta
lelse var de meget omfattende og ophidsede offentlige reaktioner, såvel in
denlands som udenlands, i kølvandet på en turistbrochure, som det da
værende »Frøslevlejrens Kursuscenter« havde ladet udsende i Tyskland
med henblik på at skaffe tyske kursister.66 Under den offentlige debat var
der faldet anti-tyske udtalelser, som Philipsen ønskede at tage afstand fra.
66. Om denne diskussion og Frøslevlejrens Museums holdning til kursuscenterets brochure, se
Henrik Skov Kristensen: »Frøslevlejren - museum eller feriehotel?« i Fortid og Nutid nr. 4,
1994, s. 377-385. Samme artikel på tysk i Grenzfriedenshefte nr. 3, 1994, s. 194-205. Se end
videre Henrik Skov Kristensen: »Frøslevlejren - fangelejr, museum og aktivitetscenter-el
ler grænsen der blev overskredet« i Tidsskriftfor Museumsformidling nr. 15, 1995, s. 39-46.
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Et par dage efter sin tale uddybede Philipsen sine synspunkter: Han men
te, at man kunne og burde beskrive lejrens tid efter den 5. maj 1945. Om det
så skete i en bygning for sig eller i en af de eksisterende udstillingsbygnin
ger var for ham underordnet. Emnet burde være retsopgøret med en særlig
vinkel på den sønderjyske del af historien, nemlig det tyske mindretal.
»Alle ved, at nogle hjemmetyskere trængte til en afkøling, men man tog
alle, bare de talte lidt tysk. Det hører med til historien«, udtalte amtsborg
mesteren.67 Forhenværende redaktør Robert Huhle analyserede efterfølgen
de i et læserbrev, at der kun kunne være tre mulige årsager til amtsborgme
sterens udtalelse: Medfødt dumhed, bevidst historieforfalskning eller et for
søg på at lokke hjemmetyske stemmer ved det forestående valg.68
Derimod blev Philipsens udtalelser vel modtaget i det tyske mindretal.
»Jeg har altid ment, at man burde fortælle, hvad lejren blev brugt til efter
den 5. maj 1945. At man faktisk har fortiet lejrens brug, gør stedet lidt plet
tet«, udtalte BdNs formand Hans Heinrich Hansen. »Ikke på vilkår« var
derimod holdningen hos tidligere Frøslevfange Torkild Antonsen, Gilleleje,
som havde været aktiv i forbindelse med oprettelsen af Frøslevlejrens Mu
seum. Også formanden for foreningen Frøslevlejrens Venner, N.K. Nør
gaard fra Haderslev, var imod at udstille de to lejres historie side om side.69
På baggrund af debatten, som nu fyldte godt i spalterne, ønskede forman
den for den slesvig-holstenske Landdag, socialdemokraten Ute ErdsieckRave, også at markere sig. Hun foreslog, at der blev afholdt et dansk-tysk
historisk symposium, som skulle beskæftige sig med symboler og mindes
mærker i grænselandet. »Diskussionen om Istedløven og nu Frøslevlejren
har vist, at isen i grænselandet er tynd. Vi skal arbejde for, at den bliver tyk
kere. Det bør ske igennem en åben og fordomsfri drøftelse«, mente hun.
Det støttede formanden for BdN, Hans Heinrich Hansen: »Den danske side
har ikke ret til kun at fremhæve historiens positive sider. Det tyske mindre
tal vil optræde objektivt i spørgsmålet om Frøslevlejren«, betonede han.70
Nu tog JydskeVestkysten sagen op på lederplan og paralleliserede Philip
sens udtalelser med formanden for Grænseforeningen Jørn Buchs afsløring
af, at han ved lokalvalgene havde stemt på det tyske mindretals parti, Sles
vigsk Parti, samt med direktøren for Frøslevlejrens Kursuscenter Anders
Lyngs udsendelse af ovenfor nævnte turistbrochure, som skulle få tyskere
til at holde ferie i Frøslevlejren. Fælles for de tre var, mente lederskriben-

67.
68.
69.
70.

JydskeVestkysten den 8. maj 1994.
Ibid., den 15. maj 1994.
Ibid., den 6. maj 1994.
Ibid., den 12. maj 1994.
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ten, at ingen af dem selv havde oplevet forhistoriens forbandelser. Det be
høvede man naturligvis ikke for at kunne forholde sig til fortiden og tale
med i dag. »Men det havde klædt alle tre, om de havde lyttet til de genera
tioner, der endnu bærer smerten fra de tyske lænker«. Og lederskribenten
fortsatte: »Man bygger ikke bro mellem dansk og tysk ved at udviske sin
egen nationalitet. Man skriver ikke ny historie ved at tvære rundt i den gam
le. Nu tales der om et seminar med de historiske mindesteder i grænselan
det. Helt fint. Men kun hvis det afvikles i lyset af den respekt, som må være
en selvfølge i forhold til repræsentanter fra modstandskampen og fra gen
foreningskampen. De skal aldrig blive glemt«.71
På linie med lederen, om end knap så emotionel, var overbibliotekar Jør
gen Mågård, Smedeby, som havde været en hovedkraft bag etableringen af
Frøslevlejrens Museum. Udover at debatten for Mågård tydeligt viste, at ti
den endnu ikke var moden til »at man i Frøslevlejren også mindes Fårhus«,
fandt han, at Philipsens tanker var i direkte modstrid med de intentioner,
som tydeligt kom til udtryk, da Frøslevlejrens Museum i 1969 blev over
draget til staten. Mågård var i øvrigt også stærkt i tvivl om, hvor vidt det ty
ske mindretal havde et så afklaret forhold til Fårhus-tiden, at man ønskede
den officielt fremvist i Frøslevlejren: »Der har ganske vist fra tid til anden
været ytringer herom fra mindretallet, men de har sjældent været sagligt
motiveret og har derfor haft karakter af drilleri.... En museumsafdeling i
Frøslevlejren om retsopgøret og Fårhuslejren kan ikke blot sætte skel, men
også grave grøfter, som ingen ønsker i dag«, sluttede Mågård.72
Nu meldte også den første amtsborgmester i Sønderjyllands Amt, Erik
Jessen, sig på banen. Jessen talte desuden med tidsvidnets (og den tidligere
modstandsmands) autoritet. Jessen mente, der var flere gode grunde til, at
mindretallets ønske om et museum for Fårhustiden i Frøslevlejren ikke bur
de imødekommes. Han pegede bl.a. på, at medens det under et besøg i Frøs
levlejren også for den historisk ukyndige var til at forstå, at folk, der satte
sig op imod en militær besættelsesmagt, kunne ende i fængsel, så var det
ulige sværere at klargøre, hvorfor så mange tyske nordslesvigere blev inter
neret og straffet. Det kunne kun ske på en rimelig måde, hvis man samtidig
skildrede det tyske mindretals udvikling fra 1933, da de solidariserede sig
med den tyske nationalsocialisme, over besættelsestidens mange fejltagel
ser til befrielsessommeren 1945. Og Erik Jessen sluttede: »Et sådant muse
um hører ikke hjemme i Frøslevlejren, hvor det danske museum fremtræder

71. Ibid., den 15. maj 1994. »Buch, Lyng og Phillipsen«.
72. Ibid., den 16. maj 1994.
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som et stilfærdigt minde om de bitre dage, der for mange var indledningen
til død og lemlæstelse i tyske KZ-lejre«.73
I det tyske mindretal havde man nøje fulgt debatten, og på en delegeretforsamling i BdN i Tinglev den 18. maj 1994, beklagede formanden for
BdN, Hans Heinrich Hansen, »einige nationalistische Töne in letzter Zeit«.
Han hilste igen Philipsens udtalelser fra den 4. maj velkommen og under
stregede, at lejren for mindretallet, ligesom for den danske befolkning, hav
de stor symbol værdi. Dette ønskede han respekteret. »Die Toleranz muss
daher auf Gegenseitigkeit beruhen!«74 På »Sprogforeningens« generalfor
samling den 25. maj tog formanden, Jørgen Mågård i sin beretning igen af
stand fra tanken om en »Fårhusudstilling«: »Det skal ikke skjules, at der
skete fejl fra dansk side, og at der blev interneret flere end nødvendigt. Men
forløbet må vurderes ud fra datidens forudsætninger og de historiske kends
gerninger. Det er forkert at tro, at alle hjemmetyskere, der kom på et såkaldt
højskoleophold i Fårhuslejren, var forfulgte uskyldigheder«, fremhævede
Mågård.75
Flere ytrede sig den følgende tid i debatten, for og imod, uden at debatten
blev bibragt noget nyt. Det skete først den 11. juni, da tidligere redaktør
cand. polit. Bjørn Svensson begik en vægtig kronik »Frøslev og Fårhus« i
JydskeVestkysten. Om en evt. »Fårhusudstilling« anfører Svensson bl.a.:
»Spørgsmålet er så, hvem der skal skrive det efterlyste stykke historie. Skal
hjemmetyskerne selv? Eller skal folk med samme indstilling som amtsborgme
steren [Philipsen]? Eller skal det rumme, hvad danske og tyske historikere kan
enes om, således at hver part får veto?
Jeg har hidtil været modstander af et Fårhusmuseum i forbindelse med Frøs
levlejren. Ifølge sagens natur kan man ikke fortælle om Fårhusfangernes skæb
ne uden samtidig at oplyse, hvorfor de sad i Fårhus, og jeg havde svært ved at
forestille mig, at det var, hvad tyskerne ønskede at få med. Men efterhånden
som besættelsestiden kommer på afstand og nye generationer vokser op, svin
der kendskabet til historien og forståelsen af dens betydning, både for danske
og tyske. Derfor er jeg kommet til den opfattelse, at Frøslevlejren ikke kan for
stås til bunds uden en oversigt over begivenhederne i Danmark fra 1940-45, og
her vil det være rimeligt at medtage en afdeling om det tyske mindretal, så vi får
belyst ikke alene Fårhustiden, men også dens baggrund. Set med danske øjne...
Jeg er enig i, at man selvfølgelig ikke kan lægge et kollektivt ansvar på den
tyske befolkning for, hvad der dengang skete, og heller ikke på den hjemmety
ske folkegruppe, men når dens repræsentanter kræver saglig behandling af den
73. Ibid., den 18. maj 1994.
74. Der Nordschleswiger den 19. maj 1994.
75. JydskeVestkysten den 26. maj 1994.
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fælles historie, må vi stille det samme krav til dem... Martyriet ligger ikke på
tysk side. Det er usandt, når man fra tysk side taler om, at hjemmetyskerne kun
blev straffet for deres politiske sindelag. De var ikke kriminelle, men illoyalite
ten over for det land, hvori de var statsborgere, kan der gives mange eksempler
på, hvis de ønsker det... Jeg gentager og understreger, at det efter min mening
gik for hårdt ud over hjemmetyskerne. Men bebrejdelserne skal ikke rettes
imod Danmark, som ikke længere var nogen retsstat, men imod det af hjemme
tyskerne tiljublede Nazityskland, som var skyld deri«.76

Den 21. juni 1994 tog Siegfried Matlok, chefredaktør på der Nordschleswiger, i en kronik til genmæle mod Bjørn Svensson, ligeledes i JydskeVestkysten. Heri fastslog Matlok på mindretallets vegne, at »vi har... fremhævet,
at der under ingen omstændigheder kan ske nogen sammenblanding mel
lem Frøslevlejren og den senere Fårhuslejr. Og vi har aldeles ikke krævet
noget Fårhusmuseum«. Det samme skulle ifølge Matlok formanden for
BdN, Hans Heinrich Hansen, have gjort gældende på et møde i regeringens
kontaktudvalg for det tyske mindretal den 30. maj. På mødet, hvor inden
rigsminister Birte Weiss og flere folketingspolitikere deltog, havde Hans
Heinrich Hansen blot udtrykt ønsket om, at »for den historiske sandheds
skyld er det for os ønskeligt, at der også henvises til Fårhuslejrens eksistens
efter 1945«.
Dette - og ikke andet - var ifølge Matlok mindretallets officielle hold
ning. Derfor fandt han »diskussionen helt tåbeligt afsporet, når man i de
danske medier gør, som om det tyske mindretal har krævet et Fårhusmuse
um. Lad den myte aflives med det samme!«
Matlok fandt, at Svenssons forslag om at »det ville være rimeligt at med
tage en afdeling om det tyske mindretal, så vi får belyst ikke alene Fårhus
tiden«, lå meget tæt op ad mindretallets egne tanker på grund af, som Mat
lok udtrykker det, »at retsopgøret efter mange danskeres mening gik for
hårdt ud over det tyske mindretal, og at - ikke kun efter vores mening også mange uskyldige blev ramt af love delvis med tilbagevirkende
kraft«.77
Bjørn Svensson er kendt for både at have et godt arkiv og en god hukom
melse, så i en kronik den 7. juli foreholdt han Matlok, at tidligere chefre
daktør på den hjemmetyske avis Jes Schmidt, som talerør for det tyske
mindretal i 1969 forlangte, at et museum i lejren skulle omfatte både Frøs
levlejren og den væsentligt længere Fårhusperiode - hvilket i Svenssons
76. Ibid. Den 11. juni 1994.
77. Ibid. Siegfried Matlok »Afliv straks den myte«. Kronik den 21. juni 1994.
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øjne, jo var noget helt andet end blot en henvisning. Og Svensson fortsatte:
»Hans Heinrich Hansens udtalelser er heller ikke entydige. Han har forkla
ret, at Frøslevlejren er lidt plettet, fordi man har fortiet dens senere brug un
der navnet Fårhuslejren til internering af hjemmetyskere, og han forestiller
sig, at denne internering skal »inddrages i aktiviteterne i Frøslevlejren«
(JydskeVestkysten 6. og 18. maj 1994). Men han har næppe forstået, hvor
dan danskerne i besættelsestiden måtte opleve hjemmetyskernes optræden
og senere den hjemmetyske fortrængning deraf«. En pointe, som Svensson
belagde med eksempler på hadefulde angreb på danske medborgere i den
daværende nazistiske mindretalsavis Nordschleswigsche Zeitung. Videre
pointerede Svensson, at Fårhuskapitlet ikke var blevet tiet ihjel fra dansk
side, men at der havde været naturlige grunde til, at det ikke blev behandlet
af Frøslevlejrens Museum. Han anerkendte, at Fårhusperioden betød en
svær tid for hjemmetyskerne, men det havde altid stået mindretallet frit for,
og gjorde det stadig, at give deres egen fremstilling og udstille deres egne
minder om Fårhus på deres egne enemærker, f.eks. Knivsbjerg eller på det
tyske museum. Men i danske museumsrammer måtte det være den danske
synsvinkel, der skulle gælde.78
Diskussionen var hidtil foregået i grænselandet, men i juli 1994 ramte
den også de landsdækkende aviser. Således omtalte Berlingske Tidende den
»Voldsomme strid om Frøslevlejren«, og havde i den anledning indhentet
udtalelser fra tidligere modstandsfolk, som gav baggrund for konklusionen:
»Danske modstandsfolk føler, at de internerede danskeres minde smudses
til, hvis hjemmetyskerne mindes i den samme lejr«. To tidligere modstands
folk, som også havde været aktive i etableringen af Frøslevlejrens Museum,
havde allerede tilskrevet Folketingets partier for at få politikerne til at
»stoppe ønsket om et mindesmærke for det tyske mindretal«.79
Herefter blev diskussionen også taget op af Weekendavisen, der i en hel
sides artikel i korte træk beskrev forløbet af debatten i »Det oprørte grænse
land«, som var artiklens overskrift. Synspunkterne blev præsenteret, og avi
sensjournalist indhentede uddybende kommentarer fra de to hoved-kombat
tanter Bjørn Svensson og Siegfried Matlok. Herunder konkretiserede Mat
lok den »henvisning« til Fårhuslejren, han tidligere havde omtalt: »Det kun
ne eventuelt ske ved, at besøgende i lejren kunne læse om Fårhus-perioden
lige uden for indgangen til barakken med den bevarede fangestue. Eller der
kunne udformes en informationsfolder om tiden efter befrielsen. Et udvalg
af danske og tyske historikere kunne redigere teksten«. Og Matlok fortsatte:
78. Ibid. Bjørn Svensson »Pletter på barakkerne ved grænsen«. Kronik den 7. juli 1994.
79. Berlingske Tidende den 6. juli 1994.
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Kommentar i det sønderjyske satiriske blad Æ Rummelpot (1969) til chefredaktør Jes
Schmidts krav i Der Nordschleswiger om oprettelse af et Fårhuslejrens Museum. Teksten un
der tegningen lyder: »Jes Schmidt: - Und hier, mine damer og herrer, sehen Sie ce resultat a ’
mein Kampf...« (Originaltegning i Frøslevlejrens Museum)

»Den form må man da kunne enes om i 1994. Historieforvanskning er for mig
et stort ord, men at der var en historie efter 1945, der også hører med til det
dansk-tyske billede, kan ikke bestrides.
Det må være rimeligt at beskrive denne epoke på en måde, så vi kan genken
de os selv. Det betyder ikke, at de danske fanger i Frøslevlejren på nogen måde
skal sammenlignes med de hjemmetyskere, der blev anbragt i lejren efter krigen.
Men jeg kender mennesker i det tyske mindretal, der på ganske nedværdigende
og uretfærdig vis blev sat ind i Fårhuslejren. Nogle fik dom, andre ikke«.80

Matloks udtalelser om, at mindretallet blot ønskede en »henvisning« til
Fårhuslejren, fik Jørgen Mågård til at reagere. I et læserbrev i Der Nordschleswiger henviste han til, at en sådan henvisning fandtes både i Frøslev80. Weekendavisen den 15-21. juli 1994: »Det oprørte grænseland«.
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lejrens Museums brochurer og hæfter (hvis ordlyd han citerede) og i form
af en planche i museets udstilling. Matlok svarede omgående og kort på
Mågårds henvisning til »henvisningen« i Frøslevlejrens Museum: »Dieser
Text ist uns bekannt, scheint uns aber - auch in Übereinstimmung mit däni
schen Historikern - nicht der vollen Wahrheit gerecht zu sein«.81 Denne re
plik fra Matlok fik Svensson til at fastslå, at der »åbenbart er en afgrund
mellem den danske og den tyske opfattelse af, hvad en henvisning er«.
Svensson efterlyste også Matloks bud på, hvad »den fulde sandhed« var, og havde den tyske folkegruppe nogensinde fået den at vide? Og ville den i
det hele taget være glad for at vide den? Nej, bestemt nej, var Svenssons
dom.82
Herefter syntes debatten, som Frøslevlejrens Museum ikke havde gjort
noget aktivt for at deltage i, (men også i forbavsende ringe grad var blevet
afæsket en holdning til), at klinge af. Spørgsmålet om en Fårhus-udstilling
er undertiden dukket op til overfladen, f.eks. i forbindelse med »Heimat
kundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig«s (det hjemmetyske hi
storiske samfund) årsmøde på Akademie Sankelmark i marts 1999, hvor jeg
var indbudt til at tale om Frøslevlejren og dennes kulturhistorie. Jeg kom
naturligvis herunder ind på den store grad af kontinuitet fra Frøslevlejren til
Fårhuslejren, og sidstnævnte lejrs store symbolværdi for mindretallet. De
indsattes forhold blev selvfølgelig også sammenlignet. Fra salen blev jeg
efter foredraget spurgt, hvordan jeg stillede mig til en udstilling om Fårhus
lejren i Frøslevlejrens Museum evt. bl.a. med udlånte genstande fra
Deutsches Museum i Sønderborg. »Der Gedanke ist nicht fremd für mich«,
sagde jeg - hvilket Der Nordschleswiger den 8. marts 1999 hæftede sig me
get ved i sin fyldige omtale af foredraget og reaktionerne herpå fra et fyldt
auditorium.83 Dagen efter blev spørgsmålet gjort til genstand for en ledende
artikel i den hjemmetyske avis. Her hed det bl.a.:
»I det dansk-tyske grænseland er der mange varme kartofler [viele heisse Ei
sen]... Ét tema er særligt sensibelt: »Frøslev« og Fårhus.
Det er derfor helt igennem et positivt udtryk for tiden, at sådanne temaer ikke
er tabu, når danske og tyskere mødes for at diskutere, sådan som det var tilfæl
det på Akademie Sankelmark her i week-enden, hvor Heimatkundliche Arbeits
gemeinschaft für Nordschleswig også havde inviteret danskere til at diskutere
det sørgelige kapitel »Frøslev« og det omstridte efterkrigskapitel Fårhus. Dan-

81. Der Nordschleswiger 26. juli 1994.
82. Ibid. 28. juli 1994
83. Der Nordschleswiger den 8. marts 1999.
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ske indledere... plæderede herunder for, at også Fårhus-temaet skulle tages op i
en af Frøslevlejrens barakker. Lederen af Frøslevlejrens Museum, historikeren
dr. Henrik Skov Kristensen, udtalte, at for ham var »denne tanke ikke frem
med«. Vor avis har på denne plads gennem mange år forfægtet det synspunkt, at
også efterkrigstiden skulle inddrages i museumsvirksomheden. Det har vi al
drig gjort - selvom vi desværre ofte er blevet beskyldt for det - for at sammen
ligne »Frøslev« og Fårhus, eller på tåbelig vis at udligne de to [um »Frøslev«
und Faarhus... etwa unsinnig gegeneinander aufzurechnen]. Det ville være uhi
storisk, for som tysker må man kende disse fra en ond tid stammende barakkers
forskellige historier og indordne dem korrekt. Fårhus var aldrig »Frøslev«...
men det skal siges, at selv om den enkelte blev uretfærdigt behandlet, så var
Fårhus heldigvis ingen gennemgangsstation til Auschwitz eller til en anden
dødslejr, sådan som det var tilfældet før [5. maj] 1945. Den tyske præst i Søn
derborg, Günter Weitling, som også er videnskabelig »Primus Motor« for
Deutsches Museum i Sønderborg, påpegede derfor med rette i Sankelmark, at
»mindretallet ikke er ude efter nogen martyrhistorie«.
Hvordan Fårhus-tiden skal belyses i det danske museum, overlader vi trygt
til fagfolkene, til historikerne fra begge sider...«.84

Den hjemmetyske avis opfordrede dog til udsøgt forsigtighed, for ét forkert
ord kunne rive ned, hvad der var så småt bygget op i Sankelmark. På bag
grund af denne bedømmelse må man sige, at formanden for BdN Hans
Heinrich Hansen legede med ilden, da han ca. en måned senere i Radio
Syds udsendelsesrække »Grænseland«, gik i rette med den danske historie
skrivning vedr. besættelsestiden. Han kritiserede den danske regerings ef
tergivenhed over for besættelsesmagten - et spørgsmål han forventede ville
optage danske historikere de kommende år. Også retsopgøret og de hjem
metyske frontfrivillige var et emne, som skulle debatteres. I udsendelsen
kom således ifølge den hjemmetyske avis »eines wegen deutschen Kriegs
dienstes verurteilten, kürzlich verstorbenen deutschen Nordschleswiger zur
Sprache, der noch auf dem Totenbett von einer Rehabilitierung sprach.«85
»Erweiterung auf Faarhus? nicht mehr in meiner Zeit«, blev jeg eiteret i
Der Nordschleswiger for at have sagt på et dansk-tysk historiker-seminar i
Akademie Sankelmark i februar 2000, hvor temaet for seminaret var
»Mindretallene i grænselandet fra 1933-45«. Det var jo tilsyneladende en
anden holdning end den, jeg var blevet citeret for ved en tidligere lejlighed.
Men med denne formulering ønskede jeg blot at tilkendegive, at der ikke
ville blive en sidestilling af de to emner i min tid. Bl.a. fordi, som jeg sam84. Der Nordschleswiger : »Frøslev/Faarhus«. Leder den 9. marts 1999.
85. Ibid. 23. marts 1999. Forhåndsomtale af programmet, som blev sendt dagen efter.
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mesteds bliver citeret for det: »Das Museum [Frøslevlejrens Museum] ist
für die Älteren keine objektive Institution, sondern eine Stätte der Erinne
rung«.86
I juni 2003 aflagde den israelske ambassadør i Danmark et officielt besøg
hos det tyske mindretal. Som et af programpunkterne var efter værternes
ønske indlagt et besøg i Frøslevlejrens Museum, hvor jeg viste ambassa
døren, hans hustru samt chefredaktør og lederen af mindretallets sekretariat
i København Siegfried Matlok rundt i museet. Besøget blev efterfølgende
berørt i en leder i Der Nordschleswiger, hvis egentlige anliggende syntes at
være at gøre anskrig over, at Frøslevlejren var blevet omtalt som »das
merkwürdigste Konzentrationslager der Welt« i forbindelse med en Anne
Frank-udstilling i Slesvig by, hvor jeg skulle holde et foredrag om Frøslev
lejren og om aktionen mod de danske jøder. Jeg vedstår gerne karakteristik
ken (som skal tilskrives tidligere Frøslevfanger) - for den pointerer netop
den afgrundsdybe forskel på forholdene i Frøslevlejren og i lejrene syd for
grænsen. Lederskribentens kommentar: »Man kan kun håbe på, at histori
kere ikke kolporterer denne skrøne [Märchen], for - Gud ske lov - var Frø
slevlejren aldrig en kz-lejr! Desvæne blev danske fanger stik mod alle afta
ler sendt i tysk kz-lejr af nazisterne. Nogle af dem døde desværre, i de fleste
tilfælde på grund af alderssvækkelse eller sygdom [Einige von Ihnen sind
dann leider, leider auch gestorben, in den meisten Fällen durch Alters
schwäche bzw. Krankheiten ]«.
Lederens påstand om alderssvækkelse som en væsentlig kz-dødsårsag
forekommer forbløffende. I f.eks. den første transport fra Frøslevlejren den
15. september 1944, hvor 27 % af de 195 deporterede døde, var gennem
snitsalderen 31,2 år! Herpå synes det sidste af mindretallets talerør at have
ytret sig i Frøslev-Fårhus føljetonen:
»Wenn übrigens von »Frøslev« die Rede ist, gehört - nicht als Vergleich -, aber
doch zur geschichtlichen Wahrheit - dazu auch nach 1945 das Fröslee-Lager
[lederskribenten mener antageligt Faarhuslager], in dem die meisten Männer
aus der deutschen Minderheit von den Dänen eingesperrt wurden. Viele leider
zu Recht. Es ist jedoch erfreulich, dass der Leiter des Museums Frøslevlejren,
Henrik Skov Kristensen, erst kürzlich beim Besuch des israelischen Botschaf
ters Gillon dieses Kapitel »Frøslevgeschichte« nicht unerwähnt gelassen hat
und es im »Frøslevlejr« auch einen Hinweis auf die Zeit nach 1945 gibt!«.87

86. Ibid. Den 7. februar 2000.
87. Der Nordschleswiger. »Korrektur«, ledende artikel den 21. juni 2003.
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Derfor en udstilling om Fårhuslejren
I Falstadcenteret i Norge, hvor museet indtil nu udelukkende har beskæftiget
sig med besættelsestidens SS-Strafgefangenenlager for norske modstands
folk og visse allierede krigsfanger, har man ikke kunnet komme igennem
med planerne om at belyse Falstadlejrens etterkrigshistorie88 - en etterkrigs
historie, som minder meget om Frøslevlejrens, idet begge lejre efter den tyske
kapitulation blev anvendt som internerings- og straffelejr for landssvigere.
I Frøslevlejren bør det kunne lykkes, ganske som det f.eks. er lykkedes i
Sachsenhausen-museet i Tyskland. Efter en heftig offentlig debat blev det
her besluttet at etablere en permanent udstilling om tiden efter den tyske ka
pitulation, hvor den tidligere kz-lejr blev anvendt af den allierede besættel
sesmagt, Sovjetunionen, til at internere tusinder af tyskere med f.eks. en
fortid i SS og tysk politi. Det bør lykkes i Frøslevlejren af flere grunde: For
det første er Fårhustiden en del af stedets historie og for det andet vil en
nøgtern og saglig formidling af Fårhuslejrens historie kunne imødegå myte
dannelser vedr. det tyske mindretals skæbne under retsopgøret. I disse år,
hvor et fremherskende paradigme synes at være, at Danmark og den store
del af danskerne frivilligt og entusiastisk kollaborerede med den tyske be
sættelsesmagt - en forestilling der er lige så fjern fra virkeligheden som den
tidligere forestilling om at danskerne med våben i hånd bekæmpede besæt
telsesmagten lige fra den 9. april 1940 - vil der være en fare for, at Fårhus
revisionister vil kunne lægge sig i læ af dette paradigme.
Men hvordan skal en udstilling om Fårhuslejren gribes an? Først og
fremmest skal den politiske kontekst for lejren være meget synlig - altså at
Fårhuslejren var resultatet af en nazificering af det tyske mindretal og af
mindretallets solidarisering med Tyskland under besættelsen. Der bliver så
ledes ikke tale om et hjemmetysk »martyrium« på museum, men selvfølge
lig skal udstillingen f.eks. vise de ofte ydmygende afhentninger af hjemme
tyskere til internering. Fangernes hverdag i lejren skal naturligvis også be
skrives - en beskrivelse som vil bekræfte, at de internerede blev udsat for
en til tider hård behandling, og at der i starten var disciplinære problemer
med vagtmandskabet, men også en beskrivelse som dementerer de værste
historier om sult og mishandling. Udstillingen skal tillige problematisere
(rets)opgøret og den hjemmetyske selvforståelse heraf.

88. Debatten om den påtænkte udstilling kan ses på Falstadcenterets hjemmeside: www.falstadsenteret.no. Desuden en endnu upubliceret artikel af Jon Reitan: »Fra bruk til misbruk
av et krigsminne? Falstad - nazileir, landssvikerfengsel og nasjonalt minnested« i Sønder
jysk kulturarv. Sønderjyske Museer 2003-2004
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Hensigten er ikke at relativere, at ligestille Frøslevlejren og Fårhuslejren.
Til den ende tjener også, at Frøslevlejrens Museum med den permanente
udstilling om Frøslevlejren 1944-45 fortsat vil lægge beslag på de to origi
nale udstillingsbygninger, som ejes af Nationalmuseet. En permanent Fårhus-udstilling tænkes etableret i museets tredje bygning, som huser museets
administration, bibliotek, arkiv, magasin og særudstillingslokaler. Dette
sætter også fysiske begrænsninger for en kommende Fårhusudstilling.
Da jeg i slutningen af februar 2000 i forbindelse med en foredragsrække
»Schleswigsche Gespräche« havde holdt et foredrag om Fårhuslejren på det
tyske bibliotek i Aabenraa, og hvor den efterfølgende diskussion med det
fyldte auditorium havde været både lang og til tider ganske løftet, skrev den
daværende tyske konsul i Aabenraa, Ingo-Heinrich Radcke, efterfølgende
til mig og opsummerede aftenen, sådan som han havde oplevet synspunk
terne. Konsulens udgangsreplik lød:
»Insgesamt kann man Ihrem Fazit nur zustimmen: Wir sollten gemeinsam dafür
sorgen, dass nichts unter den Teppich gekehrt wird, auch nicht um eines - wie
immer motivierten - Harmoniebedürfnisses willen.
Die historische Wahrheit gilt für und gegen jedermann. Sie ist der Schlüssel
für ein gutnachbarliches Miteinander von Deutschen und Dänen, das von Re
spekt und Ehrlichkeit getragen ist«.

Det er netop hvad Frøslevlejrens Museum ønsker med en Fårhusudstilling:
at lægge historien frem så nøgternt og ærligt som muligt. Ganske som mu
seets tilgang har været det med Frøslevlejren 1944-45.

Summary
Henrik Skov Kristensen: The German Minority and the Faarhus Camp the Judicial Purge as a Museum Exhibit?
To the Danish population in general, the Frøslev Camp, situated immedi
ately north of the Danish-German border, stands as a powerful symbol of
German repression and Danish resistance during the German occupation of
Denmark 1940-45. Thousands of Danes were imprisoned in the Frøslev
Camp by the occupying power between August 1944 and May 1945, and
contrary to all German promises, some 1,600 Frøslev-prisoners were
deported to concentration camps in Germany.
To others, primarily the German minority in North Schleswig (presentday County of Sønderjylland or South Jutland), which was created by the
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drawing of the border according to the Versailles treaty in 1920, the self
same camp, under the name of the Faarhus Camp, is an equally powerful
symbol - but of the judicial purge after the German capitulation in May
1945. And a symbol of injustice!
Just like many other German camps across Europe, this German
Polizeigefangenenlager in Denmark was used for imprisoning the losers.
From May 1945 and until the autumn of 1949, the Faarhus Camp was used,
first as an internment camp and subsequently as a state prison camp for the
so-called »traitors« or »quislings«. More than 3,000 individuals from the
German minority - predominantly males between the ages of 18 and 55 served sentences in the camp. The judicial purge hit the German minority in
North Schleswig - which comprised about 25,000 people - hard, both in
human terms and in economic and cultural terms: About 25 per cent of the
total convicted Danish citizens came from the German minority, which
during the German occupation of Denmark had solidarized itself com
pletely with the occupying power. Thus, the minority enthusiastically wel
comed the German troops on 9th April 1940, and it was generally expected
that the occupation would entail a border revision, just as had been the case
with other Versailles-borders. The anticipated border revision was not
implemented, however, because the Danish government, under protest,
accepted the German offer of a so-called »peaceful occupation«, in return
for German promises, which inter alia included a promise to respect Danish
»territorial integrity«. Thus, Denmark became a special case in Germanoccupied Europe.
The judicial purge after the German capitulation produced a strong
feeling of injustice among the minority against the Danish majority popula
tion and the Danish country of refuge, which, it was considered, had not
made sufficient allowance for the conflict of national loyalty in the
minority. The Faarhus Camp itself became the very symbol of the mar
tyrdom of the German minority, and for decades after the war, the camp
more or less denominated a mental state of the minority. The sense of injus
tice, which was termed »the Faarhus mentality« by the Danish majority
population, was also directed against the fact that the members of the
minority, which were mostly convicted for German military service, were
convicted according to laws with retrospective power. For the regenerated
German minority a main political aim right from the autumn of 1945 and
until the 1960’s became the rehabilitation of the convicted minority mem
bers.
Seen in an international perspective, the reckoning with the German
minority in Denmark was nevertheless very moderate. In contrast to other
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German »folk groups« across Europe, its members were not collectively
expelled or persecuted, nor their lives threatened. In contrast, the German
minority was treated according to the principles of a society, based on the
rule of law, and according to the same legislation as all other Danish citi
zens.
Since the establishment in 1969 of The Frøslev Camp Museum, on the
initiative of former prisoners, and with the Danish state defraying the run
ning costs via the Danish National Museum, the German minority has
voiced as its opinion that the Faarhus Camp is also entitled to being made
visible in the preserved prisoners’ huts. This idea has been met with staunch
resistance, not least among former Frøslev-prisoners who believe that the
Frøslev Camp should remain an unambiguous memorial. The problem and
the discussion is known from other places, where German camps were used
after the war for imprisoning the losers, and where museums or memorials
were established later and dedicated to the victims of the nazis, e.g. in Sach
senhausen near Berlin or, lately, the Falstad Camp near Trondheim in
Norway.
However, the Frøslev Camp Museum has now decided to establish a per
manent exhibition about the Faarhus Camp in one of its buildings. The con
siderations behind this decision, and the way, in which the museum intends
to tackle this delicate task, are elucidated in the present article by Henrik
Skov Kristensen, Ph.D., curator of the museum; he unravels the main fea
tures of the judicial purge of the German minority and the (self-)knowledge
of the minority of it until the present day. As something essential for an
exhibition about the Faarhus Camp 1945-49 the article points to the neces
sity of a political contextualization of the Faarhus Camp - a contextualization that visualizes both the nazification of the German minority 1933-45
and the solidarization of the minority with the occupying power 1940-45.
(Translated by Jørgen Peder Clausager)

Diskursteori, pragmatik og
materialistisk konstruktivisme
Af Bertel Nygaard
Teorier om sproglige konstruktioner har efterhånden fået en central plads i det teo
retiske grundlag for historiefaget og har dermed i vidt omfang erstattet tidligere so
cialhistoriske fremgangsmåder. Hvori diskursteoriens modbillede mere nøjagtigt
består, er imidlertid ofte mindre klart. Ej heller er der enighed om, hvordan dis
kursteorien skal udfoldes indenfor historiefaget. Tre diskursteoretiske bud på dette
overvejes her kritisk, og der skitseres et bud på en genoptagelse af aspekter af den
teori, som diskursteoretikerne har forkastet, navnlig den materialistiske konstrukti
visme, som kan udledes af Marx. Der argumenteres for, at diskursanalytiske tilgan
ge inden for en materialistisk konstruktivismes forskningsprogram kan indgå i et
kritisk samspil med andre modeller for undersøgelse af mentale og diskursive kon
struktioner," ideologikritik’ og ’verdensanskuelse’. Bertel Nygaard er ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

At dømme efter nyere fremstillinger har en afgørende omvæltning gennemrystet historiefagets identitet i de seneste år. Før mente historikere generelt,
at menneskelige ytringer repræsenterede en ydre virkelighed, en social og
økonomisk oprindelseskontekst, hvorigennem man skulle afkode disse yt
ringers egentlige mening. Nu er der blevet vendt op og ned på dette gennem
den ’sproglige vending’ og en række beslægtede ’vendinger’, der blandt hi
storikere oftest associeres med Michel Foucault og Hayden White: den
’narrative’, den ’diskursive’ og den ’konstruktivistiske’ vending. Det nyes
hovedbudskab er, at menneskers udsyn konstrueres gennem sproglige ytrin
ger og ’fortællinger’ på måder, som ikke lader sig forstå gennem økono
misk og social kontekst. Fordringen til historiefaget er så at indarbejde den
ne indsigt i sproglige konstruktionsmekanismer.1
Som det også var tilfældet med tidligere ’vendinger’, fremstilles det dog
ofte temmelig vagt og karikeret, hvilke teorihistoriske forekomster, vendin
gerne skulle have vendt sig imod, og hvad der virkelig gik forud for ven
dingerne. Resultatet af en sådan vaghed truer med at blive en generel ensi1. Denne fordring kommer til udtryk i utallige fremstillinger af både historiske problemfelter
og teoretisk-metodiske spørgsmål. Tre teoriorienterede eksempler fra de seneste 15 år er an
tologierne Findes historien - virkelig, Århus 1990 {Den jyske historiker nr. 50); Historiefa
get efter postmodernismen, Århus 2000 {Den jyske historiker nr. 88); og Per H. Hansen &
Jeppe Nevers (red.): Historiefagets teoretiske udfordring, Odense 2004.

112

Bertel Nygaard

dighed i forståelsen af historiefagets egen historie, dets forskningspraksis
og dennes underliggende teorier. Og en sådan ’teorihistorieløshed’ risikerer
at bane vejen for en række blinde felter, når det gælder opfattelsen af fagets
teoretiske og forskningsmæssige potentialer, også inden for analyser af dis
kursive fænomener.
Dette enorme felt rummer et væld af både konkrete analyser og teoretisk
metodiske standpunkter. Her skal jeg specifikt fokusere på teoretiske og
forskningsstrategiske implikationer af forskellige formuleringer af, hvor
dan diskursteori og historiefag skal forstås i forhold til hinanden på et prin
cipielt og teoretisk plan. Jeg vil forholde mig til disse formuleringer som
eksempler på principielle standpunkter og dermed for en stund se bort fra,
hvordan de citerede historikeres konkrete forskningspraksis faktisk former
sig. Den rent teoretiske afklaring, der hermed kan opnås, kan selvsagt ikke
erstatte drøftelsen af den konkrete historieskrivning, men kan forhåbentlig
ledsage den på en frugtbar måde.
Indledningsvis skal jeg her komme med betragtninger over to delvist for
skellige bud på principper for diskursteoriens rolle i historiefaget: et ’op
rørsk’ og et mere dialogsøgende bud. Særlig vægt skal derefter lægges på et
tredje alternativ, der synes at lægge sig nærmere en integration af diskursi
ve forskningsstrategier og mere traditionelle historikerforudsætninger: Århus-historikeren Niels Brimnes’ formulering af en ’pragmatisk konstrukti
visme’. Som led i denne drøftelse skal formuleres en fjerde grundopfattelse
med fundament i et materialistisk og konstruktivistisk historiesyn. Af dette
fjerde grundsyn skal der til slut kort udledes nogle forskningsprogrammati
ske konklusioner, der muligvis kan konfrontere nogle af de vanskeligheder,
som tegner sig for de øvrige tilgange.

Diskursteoretisk oprør
Som det skete med tidligere udfordrende paradigmer inden for historieteori
og andre humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner, har dis
kursteorien haft en årrække, hvor den stod som radikalt modbillede til det,
dens tilhængere så som det indtil da dominerende paradigme, en slags blan
ding af positivistisk og marxistisk samfundsteori.
Som eksempel på denne radikalisme kan citeres en artikel fra 1982 af den
Foucault-inspirerede amerikanske historiker Mark Poster. I et forsøg på at
udarbejde en diskursteoretisk tilgang til disciplinen intellectual history af
viser han såvel de tidligere idealistisk-humanistiske tilgange som deres vi
denskabelige modbilleder (Marx, Galilei, Freud, Darwin), der - hævder han
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- selv er blevet integrerede dele af den idéhistoriske kanon. Han bestemmer
derimod diskurs som forskningsobjekt:
[Discourses] are composed of statements, statements that are constituted by ru
les of formation and that have types of relation with other statements.2

Her er altså tale om en sproglig struktur, hvor f.eks. de enkelte ord ikke er
forbundet med tilsvarende enkelte ideer eller ydre genstande, men tvært
imod med hinanden. De gives betydning af deres indbyrdes placering i en
helhed. I sig selv fjerner dette sig ganske vist ikke meget fra de tanker,
strukturalisten Ferdinand de Saussure omkring år 1900 fremsatte om la lan
gue som sprogligt system, der determinerer la parole, den enkelte sproglige
ytring.3 Det kontroversielle er Posters udlægning af Foucault, hvor han dra
ger konsekvenserne for den historiske optik:
Foucault wants to determine how discourse is a practice that creates objects
and, by creating them, determines their nature. In other words, his position is
the opposite of Marx’s: he does not believe that the mode of production results
in the ideology of political economy or liberalism, but that the Marxist discourse/practice constitutes an object in which men and women become ‘economic’
agents. This reversal is hard to grasp because it is not simply another form of
idealism. On the contrary, Foucault began with the premise that discourses are
not the expression of ideas. Between historical materialism, which reduces dis
course to social practice, and intellectual history which reduces social practices
to an evolution of ideas, Foucault pursues an intermediate level in which discourse/practices have a form of coherence and a mode of effectivity all their
own.4

Denne udlægning af diskursteorien udmærker sig ved sin konsekvens og
sin klart adresserede modstander: Marxismen er den teori, man definerer
sig op imod, for den reducerer diskursive fænomener til social praksis.
Skulle man for argumentets skyld acceptere denne karikatur af en anony
miseret ’marxisme’, står en række problemer tilbage. For det første er det
uklart, hvordan dette i praksis skulle adskille sig fra idealisme. Selv om
Foucault ifølge Poster ikke opererer med nogen ’ide’ forud for sproget, sy
nes dette sprog at indtage stort set samme rolle som ’ideerne’ eller ‘princip2. Mark Poster: ’The Future According to Foucault: The Archaeology of Knowledge and Intel
lectual History’, in: Dominick LaCapra & Steven L. Kaplan 1982, Modern European Intel
lectual History, Ithaca & London 1982 s. 146
3. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris 1974
4. Poster’The Future...’, s. 149

114

Bertel Nygaard

perne’ gjorde for traditionelle idealister: Diskursen skaber objekterne og
bestemmer derigennem deres natur, skriver han. Som eksempel nævner han
den marxistiske diskurs, der konstituerer »an object in which men and wo
men become ‘economic’ agents«. Poster ville næppe kunne overbevise ret
mange om, at f.eks. de lænkede asiatiske børn, der producerer sko for et
transnationalt firma, ikke er økonomiske agenter, eller at deres økonomiske
’natur’ skulle være et resultat af en marxistisk diskurs. Visse arbejdsgivere
har ganske vist længe hævdet, at de ansattes utilfredshed med arbejdsforhold
og lønninger var ubegrundede og derfor måtte skyldes fæle opviglere, f.eks.
’marxister’, der talte om de ansatte som ’udbyttede’, som økonomiske ak
tører, og havde gjort de ansatte ’griske’. »Penge er jo ikke alt«, har de kunnet
tilføje. Arbejdsgivere har dog i praksis ofte udvist en tendens til selv at foku
sere ret meget på de ansatte som økonomiske aktører, når f.eks. en strejke el
ler en fabriksbesættelse truede den økonomiske bundlinje. Den økonomifornægtende diskurs har da vist sig at have en funktion i en meget økonomisk
praksis - netop ved at vende op og ned på denne praksis i diskursen. I lyset
af den reelle økonomiske tvang, de ansatte er underlagt, er dette forsøg på at
dreje diskursen bort fra materielle forhold desuden udtryk for en eklatant ar
rogance, der bygger direkte på (uden af den grund at kunne reduceres til) en
bestemt social og økonomisk position, her arbejdsgiverens.
Poster står ikke i samme forhold til de ansatte på skofabrikken som deres
arbejdsgivere, men deler han ikke de sidstes arrogance, idet han afviser en
hver fokus på materielle realiteter og i stedet vil reducere alt til diskurs? Ville
han ikke skulle se bort fra et væsentligt træk ved virkeligheden, hvis han skul
le isolere den økonomiske diskurs fra nogen social praksis? Og er det ikke i
den henseende lige fedt, om de ansattes økonomiske rolle betegnes som en
magtkonstituerende ’diskurs’ (som i hans diskursteori) eller som en absolut
’ ide’ (som i den klassiske idealisme)? Her har jeg nævnt et nutidigt eksempel,
men disse problemer ville næppe ændre sig meget, selv om undersøgelsens
genstand skulle være en gruppe livegne bønder i 1200-tallet, engelske indu
striarbejdere i 18OO-tallet eller en kvindelig sekretær i 1920’ernes Kolding.
For det andet argumenterer Poster ikke for, at diskurser virkelig skulle
have »a form of coherence and a mode of effectivity all their own«. Hvorfor
bør diskursers virkningsmåde ses som helt specifik i forhold til en sam
fundsmæssig realitet? Poster ser ud til med Foucault at have konstrueret sin
argumentation på en binær opposition: Historien skal ikke skrives som
marxismens ’reduktion til social praksis’, derfor må den kunne skrives ud
fra sproget som helt specifik sfære. Tertium non datur. Man kan med sam
me formelle ret hævde, at geden må være en cykel, når den nu viste sig ikke
at være et æbletræ. Quod erat demonstrandum.
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Poster er altså stadig styret af strukturen i den reduktionistiske og objektivistiske marxisme, han negerede. Når denne ’marxisme’ imidlertid ikke
refererer til nogen virkeligt ekspliciteret teori overhovedet, men til en. ad
hoc-karikatur - ja, så kan hans teori koges ned til et rent og skært postulat.
Dette eksempel på en postulerende fremgangsmåde udelukker dog ikke i
sig selv, at der skulle kunne ligge en erkendelsesmæssig gevinst i med dis
kursteorien at se på sproget som en særlig sfære og læse kilder ud fra denne
forudsætning. Hermed træder vi ud af ’oprørsfasen’, hvor den marxistiske
og socialhistoriske modstander bekæmpes med henblik på en fuld dis
kursteoretisk erobring af faget, og ind i det, man kunne kalde ’dialogfor
søgenes fase’, hvor man efter protestfasens delsejre søger efter det frugtba
re i at kombinere diskursfunderede forskningsmåder og traditionel historie
skrivning.

Diskursteoretisk dialogforsøg
Et eksempel på et sådant dialogforsøg er en forbilledligt koncis opsumme
ring fra år 2000 af Nina Kofoed, der præsenterer den foucault’ske udfor
dring til historiefaget:
Metodisk repræsenterer Foucault en tilgang til kilderne, som indebærer, at dis
se ikke relateres til en bagvedliggende intention, men er interessante i sig selv.
Teksten tages på ordet. Det er en analyse, der ikke fokuserer på udsagnets be
tydning og skjulte mening, men på det faktum, at det er til stede. Det er således
ikke et spørgsmål om at fastslå dokumentets værdi og sandhed, men at arbejde
med dets konkrete, tekstmæssige indhold.5

Dette er en mere positiv og selvstændig formulering af de samme Foucault
pointer som hos Poster: Teksten og dens udsagn skal ikke relateres til nogen
samfundsmæssig, kontekstuel realitet, men skal betragtes for sig selv. I for
bifarten må det bemærkes, at også Kofoed her paradoksalt synes at gentage
de klassiske positivistiske objektivitetsidealer, som det ellers var hensigten
at komme ud over. Hvis det er tilfældet, lander hun midt i den ’rene ansku
elses’ klassiske erkendelsesproblemer, nu blot i forhold til teksten som
’rent’ objekt, som givet faktum, i stedet for den klassiske naturvidenskabs
iagttagelse af materielle genstandes faldhastighed eller den ’uhildede’ hi5. Nina Kofoed: ’En diskursiv analyse af grundlaget for enevældens ægteskabslovgivning’,
Den jyske historiker, nr. 88, 2000, s. 64
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storikers helt ’fordomsfri’ beskrivelse af stormen på Bastillen. Problemet
er, at en begrænsning til et dokuments »konkrete, tekstmæssige indhold« i
modsætning til dets ophavssituation må indebære en fare for, at den nutidi
ge analytiker læser ensidigt ud fra sin egen ophavssituation og kun forstår
det skrevne levn fra år 1812 med kategorier, der udspringer af de samfunds
mæssige strukturer og kulturelle normer anno 2000. Når en tekst læses, er
den næppe længere kun ’til stede’ som sådan, men bliver vel til en tekst for
læseren. Det vil jeg her blot hævde for senere at vende tilbage til problemet
Det i vor sammenhæng særligt interessante ved Kofoeds principer
klæring er imidlertid fortsættelsen:
Som historiker må man have visse forbehold over for de implikationer, der lig
ger i denne metodiske tilgang, som ser bort fra kildernes tilblivelsessituation og
repræsentativitet. For mig at se ligger der dog analytiske værdier i at holde sel
ve analysen på det konkrete tekstmæssige niveau, som Foucault forestiller sig.
Jeg mener ikke, at de to tilgange bør udelukke hinanden, og jeg tror, at histori
kere mister en vigtig teoretisk indsigt, hvis de ikke tør følge Foucault lidt ad ve
jen og se på selve udsagnets mulighed for at eksistere som væsentligt i sig selv.6

Hvis man er en bangebuks, der ikke tør følge Foucault, mister man en »vig
tig teoretisk indsigt«. På den anden side behøver man jo ikke følge ham
mere end »lidt ad vejen«. Hvis vi ikke kan trues, kan vi måske lokkes...
Men til hvad? Og hvor langt? Vi skal følge Foucaults kontekstafvisende
fremgangsmåde i »selve analysen«, fordi der er »analytiske værdier« i den
ne fremgangsmåde. Det bliver dermed vanskeligt at se, hvor »selve analy
sen« begynder og ender, og hvad der skulle ligge hinsides analysen. Man
kan godt blive lidt nervøs for, at Nina Kofoeds Foucault vil tage én med til
verdens ende, når man blot indvilger i at få et lift så langt som analysen
rækker. Måske når vi aldrig ud over analysen af tekstens »tilstedeværelse«.
Hun nævner ikke desto mindre »visse forbehold«, der udspringer af, at
diskursteoriens bruger er »historiker«. Nu er historikere ganske vist ikke én
tradition, men en samling af videnskabsudøvere af vidt forskellig observans.
Lad os dog blot antage, at betegnelsen simpelthen skal dække én, der for
søger at nærme sig fortidige forhold. Denne »historiker« kan ifølge Kofoed
ikke se bort fra »kildernes tilblivelsessituation og repræsentativitet«. Det
forklares ikke, hvorfor historikere må inddrage disse sprog-eksterne aspek
ter, når nu Foucault samtidig refereres for, at de hellere skulle lade være.7
6. Kofoed ’En diskursiv...’, s. 64f
7. Det er uklart, hvordan denne fokus på det faktisk ytrede, som Foucault refereres for, skal
forstås i forhold til Foucaults egen understregning af, at hans diskursbegreb både rummer
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Ej heller forklares det, hvordan det skal kunne lade sig gøre først at ana
lysere som Foucault anbefaler og siden trodse hans bud ved at se på »kil
dernes tilblivelsessituation og repræsentativitet«. At kræve, at denne histo
riker må fremhæve netop det kontekstperspektiv, som Foucault havde taget
fra os som betingelse for at give os et lift ad analysens landevej, svarer til at
lade skytten deponere våbnene i Vejle og så bede ham skyde til måls, når tu
ren er nået til Århus Stadion. Han ville komme i bekneb, og det vil den
nævnte historiker nok også gøre.
Disse ordkløverier og metaforer kan forhåbentlig anskueliggøre en van
skelighed i dette dialogforsøg, der ser ud til at være repræsentativt for en del
diskursteoretikere inden for historiefaget. Når man uden videre vil supplere
en kontekstafvisende diskursanalyse med en kontekstfokuserende historie
videnskab eller omvendt, forsøger man reelt at forene to størrelser, der dog
samtidig fremstilles som umiddelbart inkommensurable. Man havner i den
klassiske strid mellem at blæse og at beholde melet i munden. Ud fra denne
betragtning må det bedst mulige resultat af denne fremgangsmåde være, at
man reelt vedbliver med kun at arbejde med det ene alternativ, enten kon
tekstuel eller rent diskursiv læsning. Det værste resultat vil være, at man gør
begge dele dårligt.

Pragmatisk konstruktivisme
Denne kombinatorik er imidlertid ikke den eneste mulighed for dialog.
Niels Brimnes har for nylig formuleret en yderligere mulighed, der bygger
på kritiske refleksioner over modsætningen mellem en kontekst-reduktionistisk og en kontekst-ignorerende historieskrivning.8 Hans afsæt er konstate
ringen af en bevægelse gennem de sidste årtier bort fra en ’socialvidenska
belig historieskrivning’, tilsyneladende med særlig tilknytning til marxis
men, og til en konstruktivistisk inspireret historieskrivning.9 Diskursteorien
var ifølge Brimnes berettiget i sit opgør med den socialvidenskabelige hi
storie og især »marxismens sociale determinisme«:

det ’sagte’ og det ’usagte’. [Jvf. f.eks. Michel Foucault: Dits et écrits 1954-1988, bd. 3, Pa
ris 1994, s. 299] Det sidste åbner for anderledes forskningsstrategier, som ligger nærmere
de begreber om ideologi og verdensanskuelse, jeg vil præsentere længere nede.
8. Niels Brimnes: ’Konstruktion og kontekst’, in: Hansen & Nevers 2004. Han har yderligere
udfoldet sit standpunkt gennem læsninger af diskursanalyser i en tidligere artikel, ’Pragma
tisk konstruktivisme’, Den jyske historiker, nr. 88, 2000. I det følgende henviser jeg ude
lukkende til førstnævnte artikel.
9. Brimnes’Konstruktion...’, s. 53

Bertel Nygaard

118

Den socialvidenskabelige histories forklaringsmodeller blev utilstrækkelige,
fordi de ikke evnede at inddrage de historiske aktørers konstruerede forestil
lingsverdener.10

Det underbygger han ved at pege på blandt andet Robert Darntons analyse af
de kulturelle mønstre, symbolske ritualer og ceremonier, der var baggrunden
for, at franske trykkeriarbejdere i 1730’eme foretog en massakre på katte.
Skulle man analysere denne massakre som et udtryk for f.eks. den bagvedlig
gende ’mening’, at de ønskede at gøre op med deres arbejdsgiver, ville man
ikke nå til at begribe, hvorfor det f.eks. netop skulle gå ud over katte.11 Den so
ciale determinismes aprioriske antagelse kan ikke forklare denne hændelses
specifikke form. Tilsvarende eksempler på, hvordan en socialvidenskabelig
historie er utilstrækkelig, tager afsæt i Benedict Andersons analyse af natio
nen som et ’forestillet fællesskab’, i Gareth Stedman Jones’ analyser af den
engelske chartismes sprog, samt i Edwards Saïds kritik af vestlige forestillin
ger om ’orienten’ og i Marshall Sahlins analyse af James Cooks død på Hawaii
i 1779 - med de to sidste som repræsentanter for den ’rene’ diskursanalyse,
hvor Anderson og Stedman Jones endte med at inddrage andre kontekstbegre
ber end de traditionelle marxistiske.121 alle disse tilfælde vil afgørende træk
ved udviklingen blive forbigået, hvis man skulle holde sig til en socialviden
skabelig eller marxistisk determinisme, ifølge hvilken sproglige ytringer kan
reduceres til sociale grundtræk, f.eks. kampen mellem arbejderklassen og ka
pitalisterne. Brimnes kritiserer dog samtidig »den kontekstblinde konstrukti
vistiske historieskrivning«, der blot går »fra at forudsætte en selvkørende so
cial og økonomisk udvikling, der sætter sig igennem bag om ryggen på de hi
storiske aktører, til at forudsætte en selvkørende diskursiv konstruktion af be
tydning, der sker uafhængigt af forhold uden for konstruktionen«.13
Hans eget standpunkt er en ’pragmatisk konstruktivisme’, der ikke privi
legerer enten betydningskonstruktion eller social kontekst. Med henvisning
til en artikel af Nina Kofoed eksemplificerer han, at man
ikke bør erstatte den socialvidenskabelige histories forsimplede forestilling om
en socioøkonomisk ’modernisering’, der bare finder sted og som kan forklare
alt andet, med forestillingen om en diskursiv ’sekularisering’, der også bare fin
der sted og kan forklare alt andet.14
10.
11.
12.
13.
14.

Op.cit.,
Op.cit.,
Op.cit.,
Op.cit.,
Op.cit.,

s.
s.
s.
s.
s.

56, 63
54
57-61
62, 64
64
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I stedet opfordrer han til, »at man på den ene side ikke lukker kulturelle
konstruktioner ude, men at man på den anden side heller ikke lukker sig
inde i dem.« Frem for at henvise til nogen »sidste instans«, enten diskurs el
ler socioøkonomisk kontekst, bør historieskrivningen være »en balance
gang ’on the edge of the cliff’«.15 Dette kan udlægges som ’pragmatisk’, for
så vidt som det udelader et ydre sandhedskriterium og i stedet betegner hi
storieskrivning som en praksis, der ikke kan forhåndsafgrænses. Det er en
’konstruktivistisk’ position, for så vidt som udgangspunktet ikke tages i no
gen given materiel eller økonomisk realitet, men i historisk konstruerede
magtformer og ’tegn’.

Balancegangens negative afgrænsning: to bud
Når Brimnes’ ideal er en balancegang mellem to ekstremer på hver sin side
af ’kanten’, reduktionen til ’social kontekst’ og reduktionen til ’diskursive
konstruktioner’, og når han præsenterer dette som ikke blot et teoretisk,
men også et teorihistorisk problem, ville det forekomme oplagt, at han for
holdt sig med nogenlunde lige vægt til begge disse reduktionsformer. På det
punkt udviser hans tekst imidlertid mangel på netop balance - en karakteri
stisk mangel, som efter alt at dømme er generel for mange nyere fremstil
linger af spørgsmålet. Diskursteoretikerne i forskellige afskygninger cite
res, refereres og drøftes forholdsvis indgående. Når der tales om »marxis
mens sociale determinisme«, må vi hos Brimnes nøjes med modstandernes
ord for, at den opererer med hypostaserede begreber om ’økonomi’ og ’so
cial kontekst’. E.P. Thompson nævnes som den eneste socialhistoriske mar
xist - men kun for så vidt som hans historieskrivning blev udgangspunkt for
Gareth Stedman Jones’ diskursanalyser.16 Brimnes tager desuden Benedict
Andersons ord for, at »marxismen« udelukkede krige mellem nationer, for
di historien ifølge denne teori »burde kunne forklares med forandringer i
produktionsrelationerne og klassekampen«.17 Hermed ses bort fra de marxi
stiske traditioners mange og lange diskussioner om nationer og nationalsta
ter.18
15. Ibid. Dette referer til Roger Chartier: On the Edge of the Cliff': History, Language, and
Practices, Baltimore & London 1997
16. Brimnes ’Konstruktion...’, s. 56
17. Op.cit., s. 57
18. Eksempelvis kritiserede både Lenin, Trotskij og Otto Bauer de marxister, der ville afskri
ve nationalitetsspørgsmålets realitet med henvisning til dets ’subjektive karakter’. [Jvf.
Michael Löwy, Fatherland or Mother Earth, London 1998] Benedict Andersons egen bror
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Det er sandsynligvis også marxismen eller nært beslægtede teorier, Brimnes sigter til med bemærkningen om »en socioøkonomisk ’modernisering’,
der bare finder sted og som kan forklare alt andet«. Selv om nogle marxisti
ske teoretikere ville kunne klandres for noget sådant, finder man dog samti
dig hos netop marxister den skarpeste kritik af en sådan begrebsdannelse.19
De moderniseringsteorier, der underkender elementer af brud, samfunds
mæssig handling og kontingens, gør sig skyldige i præcis den type ahisto
risk, teleologisk hypostasering, som Marx kritiserede hos de politiske øko
nomer (eksempelvis Adam Smiths begreb om en »propensity to truck, bar
ter and exchange«, som hævdes at ligge i selve den menneskelige natur, og
som udfoldes successivt gennem historiske stadier) og hos tyske og franske
filosoffer (Feuerbach, Stimer, Proudhon).
Hvis nutidige konstruktivister forholdt sig til de ’socialvidenskabelige’
historieopfattelser med samme stofligt underbyggede kritisk refleksion,
som Brimnes udviser over for de ’kontekstblinde’ dele af konstruktivismen,
ville det muligvis blive klart, at det ’socialvidenskabelige’ næppe lader sig
sammenfatte og afvise så simpelt. Dele af de ’socialvidenskabelige traditio
ner’ synes endda at ligge nærmere konstruktivismens kritiske indhold, end
Brimnes og de øvrige konstruktivister selv synes at mene. Her kan man
fremdrage passager hos senere historikere af et ofte citeret brev fra den
ældre Friedrich Engels til Joseph Bloch. Det rummer en sætning, der vil
kunne give de fleste diskursteoretikere knopper:
Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letztere Instanz bestim
mende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirkli
chen Lebens.20
har desuden leveret udstrakte marxistiske diskussioner af nationsopbygning og national
kultur. [Jvf. Perry Anderson, English Questions, London 1992] Tom Naim, som Benedict
Anderson citerer for at påpege nationsproblemets drilskhed, ligger da også inden for en
marxistisk tradition. [Benedict Anderson: Imagined Communities, London 1998 [1983], s.
3] Svaret på nationens og nationalismens gåde skal ikke nødvendigvis findes hos disse el
ler lignende teoretikere - men man bliver næppe klogere af at ignorere dem.
19. Marx’ egen detaljerige skildring i Das Kapital af den ’oprindelige akkumulation’ af kapi
tal, dvs. staternes voldelige adskillelse af producenter og produktionsmidler, kan næppe
beskyldes for at beskrive nogen proces, der ’bare sker’ som med naturnødvendighed. [Karl
Marx: ’Das Kapital T, Marx Engels Werke (herefter MEW) Berlin 1962, s. 741-791]
Blandt nyere marxistiske afgrænsninger over for moderniseringsteori må især nævnes: T.
Aston et al. (ed): The Brenner Debate, Cambridge 1987, Ellen Meiksins Wood: Origins of
Capitalism, New York 1999 og Heide Gerstenberger: Die Subjektlose Gewalt: Theorie der
Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt, Münster: Dampfboot 1990. Debatter om disse
spørgsmål blandt marxister med divergerende tilgange rækker tilbage til i hvert fald debat
ten omkring 1950 om Maurice Dobbs studier i kapitalismens historie. Jvf. Rodney Hilton
(ed.), The Transition from Feudalism to Capitalism, London 1978
20. Engels til Joseph Bloch, 21. september 1890, MEW 37, s. 463
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Her findes præcis den ’sidste instans’, som Brimnes afviser. Engels tillader
sig endda at definere det ’virkelige’ liv i materialistisk forstand. Som om de
betydningssammenhænge og tegn, vi omgiver os med, ikke var ’virkelige’!
I denne konception ligger tilsyneladende det teoretiske grundlag for f.eks.
opfattelsen af nationsfænomenet som ’falsk bevidsthed’, der ifølge Brimnes
karakteriserer marxismen.21 Engels fortsætter dog:
Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig
bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, ab
surde Phrase.22

Hvis ’materialistisk historieopfattelse’ betyder, at alle fænomener kan redu
ceres til økonomi, udtrykker man ikke længere marxisme, men derimod no
get intetsigende, abstrakt og absurd. Det ville være vanskeligt at finde ord,
der hårdere end disse fordømmer netop det historiesyn, som diskursteoreti
kerne afviser under betegnelser som ’socialvidenskabelig historie’ eller
’marxisme’. Nogle sætninger længere henne opsummerer Engels formelt:
Wir machen unsere Geschichte selbst, aber erstens unter sehr bestimmten Vor
aussetzungen und Bedingungen. Darunter sind die ökonomischen die schließ
lich entscheidenden. Aber auch die politischen usw., ja selbst die in die Köpfen
der Menschen spukende Tradition, spielen eine Rolle, wenn auch nicht die
entscheidende.23

På den ene side er de økonomiske forudsætninger til syvende og sidst de af
gørende. På den anden side spiller også politiske, mentale, symbolske tradi
tioner en rolle. I den forstand er de altså virkelige.
Dette giver plads til et vidt spektrum af fortolkninger: Hvis noget ’spiller
en rolle’, mens noget andet er afgørende ’i sidste instans’, er ’rollen’ da vig
tig eller næsten ubetydelig? Dukker den sidste instans op som et umiddel
bart historisk problem? Eller kan ’rollerne’ spilles uantastet? Vi får kun at
vide, at de politiske og symbolske traditioners roller ikke er de ’altafgøren
de’ (»entscheidende«). Selve det, at symboler ikke er ’altafgørende’, siger
dog intet om betydningen af nogen sidste-instans. Det økonomiske mo
ments afgørende vigtighed ’i sidste instans’ kan godt have den enkle mini
mumsbetydning, at de menneskelige samfunds historie overhovedet forud21. Brimnes ’Konstruktion...’, s. 57
22. Engels til Bloch, s. 463
23. Engels til Bloch, s. 463
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sætter »die Existenz lebendiger menschlicher Individuen«,24 altså materiel
og legemlig reproduktion slet og ret, men at denne forudsætning i sig selv
ikke siger meget om de forskellige historiske former, mennesker har tænkt,
talt og levet sammen i. Dette er ikke den eneste og ikke nødvendigvis den
bedste mulige udlægning af termen ’sidste instans’, men den ville skabe
rum for en historieteori, der beskæftigede sig med stort set alt andet end net
op den ’sidste instans’. Kun de færreste ville vel bestride, at mennesket skal
have mad i munden for at kunne blive ved med at danne diskurser, symbo
ler og tegn; den teoretiske uenighed handler snarere om, hvor forståelsen af
historien bør tage sit udgangspunkt.
Hovedresultatet af Engels’ forsøg på en præcisering af den materialisti
ske historieopfattelse er altså en formel og negativ afgrænsning til to sider:
Symbolske, sproglige, politiske forekomster kan ikke reduceres til det
’økonomiske moment’, men omvendt eksisterer de heller ikke i et tomrum,
hvor de selv er altafgørende. Ser vi bort fra den alt andet end klare formule
ring af en »sidste instans«, minder det påfaldende om Brimnes’ dobbelte af
visning af teorier om »en selvkørende social og økonomisk udvikling, der
sætter sig igennem bag om ryggen på de historiske aktører« og teorier om
»en selvkørende diskursiv konstruktion af betydning, der sker uafhængigt
af forhold uden for konstruktionen«.25
Brimnes og Engels gør begge mest ud af at forklare, hvori deres historie
syn ikke består. Samfundskontekst og diskurs vil for dem begge være rele
vante faktorer, der ikke kan reduceres helt til hinanden. Men hvordan kan
diskurs og kontekst forbindes i analysen? Brimnes’ begreb om ’balance
gang’ er et forsøg på at afklare dette. Bortset fra, at begrebet rummer et nor
mativt indhold - kun de færreste forskere vil vel højlydt proklamere, at de
res forskning er helt ude af balance - er det for sig selv en utilstrækkelig
vejledning. Små børn forstår ganske fint, at de vælter på cyklen, hvis de
læner sig for meget til venstre eller til højre, men denne forståelse alene
rækker ikke til at lære dem faktisk at holde balancen på en cykel uden støt
tehjul. Tilsvarende forstår vi nok, at historikerens ’balancegang’ for Brim
nes (eller Engels) forudsætter, at vi hverken vælter til diskursblindhedens
side eller socialdogmatikkens, mens det er mindre klart, hvordan vi overho
vedet kommer i balance. Et yderligere spørgsmål er, om ’balance’ virkelig
kan defineres ét sted én gang for alle. Sætter vi os atter i sadlen, nu som
voksne og trænede cyklister, har vi erfaret, at balancen ikke altid holdes
bedst ved at sidde ret og op ned; skal man dreje skarpt og hastigt til venstre,
24. Marx & Engels: ’Die deutsche Ideologie’, Marx Engels Gesamtausgabe 1/5, s. 10
25. Brimnes ’Konstruktion...', s. 64
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må man læne sig til venstre side for ikke at vælte. Noget tilsvarende kan
gælde for teoretiske retningers balance: både materialister og diskursteore
tikere har på skift understreget netop deres specifikke egenart over for sam
tidens modstandere. Ikke alle teoretikere har gjort sig selv og andre klart, at
det var et sådant nødvendigt, midlertidigt balanceskift, der var på tale. En
gels var sig dog denne tidsbundethed bevidst:
Daß von den Jüngeren zuweilen mehr gewicht auf die ökonomische Seite ge
legt wird als ihr zukommt, haben Marx und ich teilweise selbst verschulden
müssen. Wir hatten, den Gegnerns gegenüber, das von diesen geleugtnete
Hauptprinzip zu betonen, und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit,
die übrigen an der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem Recht kom
men zu lassen. Aber sowie es zur Darstellung eines historisches Abschnitts,
also zur praktischen Anwendung kam, änderte sich die Sache, und da war kein
Irrtum möglich.26

For at komme om hjørnet væk fra idealismens hovedvej var det altså nød
vendigt at overbetone det økonomiske moment; men når dette hjørne er
rundet, og man overgår til praktiske undersøgelser af historien, indtræffer
en ny balance, hvor dette moment ikke spiller helt så enerådig en rolle: En
mere ligelig afbalancering mellem de forskellige momenter må til, og det er
vel også en sådan ligelighed i den praktiske forskning, Brimnes sigter til i
sit begreb om ’balancegang’.

To slags materialisme
Engels og Brimnes ender altså i homologe konklusioner. De standser også
på stort set samme sted, hvor meget endnu er uafklaret og uforløst: med en
ikke-præciseret henvisning til ’afbalanceret’ analysepraksis. Visse videre
formuleringer i Engels’ brev og navnlig andre steder hos ham og Marx pe
ger dog videre end som så, og der er vel i princippet intet til hinder for, at
Brimnes skulle kunne videreudbygge sin argumentation ad stort set samme
vej - eller i det mindste gennem afklaring af forholdet til denne vej. Delvis
skjult bag mere iøjnefaldende og åbenlyse formuleringer findes i Engels’
brev til Bloch en tvetydig term i udsagnet: »Wir machen unsere Geschichte
selbst, aber erstens unter sehr bestimmten Voraussetzungen und Bedingun
gen.« Den signifikante tvetydighed ligger i ordet »bestimmten«. Dette kun26. Engels til Bloch, s. 465
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ne betyde, at vores historieskabelse altid er bestemt (’determineret’) af en
række faktorer, og at denne determination kan fastsættes på forhånd i form
af produktivkræfternes udviklingsniveau eller klassekampen. Det kunne
imidlertid også betyde, at de forudsætninger og betingelser, vi skaber histo
rien under, skal ses som bestemte i modsætning formale eller universelle.
Den førstnævnte betydning stemmer for en isoleret betragtning overens
med gængse opfattelser af, hvad materialistisk historieopfattelse er: Her vil
politik, tanker, sprog, kulturelle konstruktioner kunne betragtes som rene
epifænomener, idet de blot afspejler socioøkonomiske realiteter. De socioøkonomiske realiteter ses som det ’virkelige’, mens bevidsthedsformer, der
strider herimod, er ’falske’ eller i det mindste ’mindre virkelige’. Virkelig
heden eksisterer da på to niveauer, et afgørende niveau (basis) og et uselv
stændigt niveau (overbygningen). Dette er ikke så langt fra den klassiske
positivisme hos f.eks. Durkheim, der opererer med overindividuelle lov
mæssigheder og ’sociale fakta’, der bestemmer individernes handlingsmøn
stre.27 En anden parallel kunne være en traditionel opfattelse af Platons dua
listiske skelnen mellem fænomenernes omskiftelige verden og de bestandi
ge, uforanderlig ideers verden, der fungerer som en slags ’basis’ for fæno
menerne.
Den anden mulige betydning af Engels’ udsagn lægger op til en helt an
den forskningsstrategi. Her skal enhver historisk forekomst relateres til en
specifik, konkret historisk kontekst, der ikke på forhånd lader sig definere
hierarkisk, men skal bestemmes gennem en konkret forskningspraksis. Det
te retter sig altså frontalt mod den aprioriske teoretiske ramme: Hvilken rol
le, politik, økonomi og diskurs skal spille, må udgå af den konkrete under
søgelse af et konkret stof, og overhovedet må de kategorier, teorier og be
greber, vi anvender om en historisk sammenhæng, udarbejdes gennem stofligt-konkrete undersøgelser af denne sammenhæng.
Det er min opfattelse, at den sidste tilgang både er den mest udbredte i
især Marx’ værker, men også udgør noget af det mest frugtbare generelle
indhold, som er at hente i en beskæftigelse med Marx, Engels og dele af de
marxistiske traditioner.
Frem for en detaljeret idehistorisk påvisning af denne tilgangs udbredel
se i Marx’ værker skal jeg her udvikle implikationer af den i nogle få, ofte
citerede tekster. I den første af Marx’ teser om filosoffen Feuerbach kritise
res den hidtidige materialisme for at være rent anskuende og dermed speku
lativ:

27. Jvf. Émile Durkheim: 1919, Les règles de la méthode sociologique, Paris, s. 8
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Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (...) ist, das der Gegenstand,
die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der An
schauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis',
nicht subjektiv.28

Dette er atter parallelt med den kritik, mange diskursteoretikere har rettet
mod ’marxismen’: En teori, der vil reducere realiteten til ’objektiv’ materi
alitet eller til ’det økonomiske moment’, tager ikke højde for, at alle mo
menter af den menneskelige konstruktive praksis er virkelige, og at materi
alitet og ’det økonomiske moment’ altid forefindes i en aktivt konstrueret
(eller med-konstrueret) form - materien er altid subjektivt medieret. At hy
postasere størrelser som ’det økonomiske moment’ ville derfor være at gen
tage hovedfejlen ved den idealistiske filosofi: de uforanderlige og rent for
male begrebsdannelser, den udelukkende kontemplative metodik.
En radikal konstruktivisme som Posters vil heraf konkludere, at de sym
boler, hvormed menneskene medierer deres materielle eksistens, er det ene
ste rette udgangspunkt for en historisk undersøgelse. Dette ville imidlertid,
med Marx’ ord, være at betragte praksis og konstruktion udelukkende som
’abstrakte’ størrelser, isoleret fra den »wirkliche, sinnliche Tätigkeit«.29
Diskursteorien vil da, ligesom tidligere idealistiske konceptioner, i stedet
for den virkelige historiske konstruktion i bestemte sammenhænge fokuse
re på en række principper (diskurser, epistemer), der eksisterer som tidløse,
rent formale abstraktioner. Denne ’princippernes historie’ skitserede Marx
sarkastisk i kritikken af den franske tænker Proudhon:
Lad os engang sammen med hr. Proudhon antage, at den virkelige historie i kro
nologisk orden er den historiske rækkefølge, hvori ideerne, kategorierne, prin
cipperne har åbenbaret sig.
Hvert princip har haft sit århundrede, hvori det har åbenbaret sig. Autoritets
princippet har f.eks. haft det 11. århundrede, lige som individualismens princip
har haft det 18. århundrede. Følgelig var det princippet, der havde århundredet,
ikke århundredet der havde princippet. Med andre ord: Princippet skaber histo
rien, ikke historien princippet.30

28. Marx Engels Gesamtausgabe 1/5, Berlin 1932, s. 533
29. Ibid.
30. Marx: ’La misère de la philosophie’, Marx Engels Gesamtausgabe 1/6, Berlin 1932, pp.
183f. Her citeret efter den danske udgave, der ganske vist bygger på den tyske oversættel
se af dette fransksprogede værk, men gengiver indholdet så nogenlunde: Karl Marx: Skrif
ter i udvalg. Den tyske ideologi. Filosofiens elendighed, København 1974, s. 189f
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I stedet, fortsætter Marx, må man se menneskene i deres konkrete historiske
kontekst, deres sociale interaktion, deres behov og deres produktionsfor
mer. Det indebærer
at udforske menneskenes virkelige profane historie i hvert århundrede, at skil
dre disse mennesker, sådan som de på én og samme tid var forfattere til og ak
tører i deres eget drama (...) [Hermed] er man ad en omvej vendt tilbage til det
virkelige udgangspunkt, fordi man har droppet de evige principper, som man
gik ud fra.31

Menneskenes historie skal altså ikke udforskes via ’evige principper’ (hel
ler ikke begreber som klassekamp, produktionsmåder, basis-overbygning
eller lignende, hvis disse opfattes som invariante universaler), men ud fra et
perspektiv på historien som konstrueret af menneskene selv i hver enkelt
epoke. Dette er en radikalt anti-teleologisk historieforståelse: Marx vender
sig skarpt mod den ’spekulativt fordrejede’ opfattelse af historie, hvor »die
spätere Geschichte zum Zweck der früheren gemacht wird«.32
Det er interessant at sammenligne dette med Brimnes’ kritik af Kofoeds
forsøg på at forklare ændringer i opfattelsen af udenomsægteskabelig sek
sualitet i 1700-tallets Danmark ved - ud over en henvisning til ’kontekst’ i
ubestemt almindelighed - at henvise til princippet ’sekularisering’:
I første omgang kan Kofoed (...) ’forklare’ forandringen i den samfundsmæssi
ge konstruktion af førægteskabelig seksualitet ved at henvise til ’sekulariserin
gen’. Dette forskyder imidlertid problemet til et højere niveau: I stedet for at
spørge, hvorfor synet på udenomsægteskabelig seksualitet og uægte børn æn
drede sig, må man spørge, hvorfor samfundet blev sekulariseret.33

Brimnes og Marx vil stille samme spørgsmål: ’Hvorfor blev samfundet se
kulariseret?’ Hvor Brimnes dog ikke leverer nogen nøjere angivelser af,
hvordan vi skal gribe denne sag an, antyder Marx derimod skitsen til en me
tode i sit begreb "omvej": Ad en omvej kan vi forklare princippernes realitet
som socialt konstruerede, og denne omvej er udforskningen af historien
selv via de indledende teoretiske antagelser, vi gør os om den. Dette fordrer
en nærmere uddybning.

31. Marx, Skrifter i udvalg, s. 190
32. Marx Engels Gesamtausgabe 1/5, s. 34
33. Brimnes ’Konstruktion...’, s. 62
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De historiske bestemmelsers omvej
Når Marx fordrer, at de principper, metoder og teorier, vi bruger til at forstå
og analysere historien med, selv skal begribes som historiske bestemmelser,
indebærer det, at de abstrakte teoretiske rammer til forståelse af et stykke
realitet skal konstrueres, ikke på forhånd eller gennem vilkårlig fortolkning,
men gennem den konkrete undersøgelse af et bestemt objekt og dets forbin
delser. Man må altså gå den nævnte ’omvej’, for - som han senere bemær
ker - videnskaben har ingen ’kongevej’ (»Landstraße«), der fører direkte til
målet.34 Omvendt skal det særegne objekt dog ikke betragtes naivt-umiddelbart, som løsrevet fra den almenhed eller totalitet, som det indgår i; ej
heller bør den teoretiske begribelse af totaliteten betragtes som et ’supple
ment’ til undersøgelsen af det særegne; tværtimod ses de særegne bestem
melser i en indre relation til det almene.35
Ved således ud fra sine hidtidige resultater på andre felter at kortlægge et
konkret objekt i dets almene træk og dets specificitet og i dets indre relatio
ner til andre konkrete objekter, trænger man lidt efter lidt ‘bag om’ de em
piriske fænomener (’fremtrædelsesformer’) og foretager en teoretisk medi
eret kortlægning kortlægger deres ‘væsen’.36 Med væsensbegrebet vender
Marx ikke tilbage til opfattelsen af en ahistorisk konciperet ’essens’, f.eks.
’økonomien’, ’ideen’, ’sekulariseringen’ eller en række universalgyldige
’love’, der hævdes fra et højere niveau at bestemme alle de fænomener, vi
kan iagttage. ’Væsen’ betegner hos ham ikke en højere virkelighedsorden
end ’fremtrædelsesformerne’, men nogle strukturelle bestemmende og sam
tidig historisk bestemte mekanismer og relationer, der kortlægges gennem
den videnskabelige undersøgelse. Et par korte illustrationer af denne historisk-strukturelle væsenskonception: Over for visse af sin samtids socialde
mokrater, der ville opstille en teori om ’staten’ indvender han, at man må
undersøge hver enkelt stat og ikke betragte statsbegrebet som noget umid
delbart universelt, som en formal abstraktion; ikke desto mindre udarbejder
han selv en række bestemmelser af træk, som er fælles for alle eksisterende
stater.37 Tilsvarende afviser han i sine økonomikritiske studier begrebet
34. Marx: ’Vor- und Nachwort' (1872), ’Das Kapital I’, MEW 23, s. 31.
35. At Marx’ teori bygger på et begreb om indre relationer fremhæves i Bertell Oilman: Dan
ce of the Dialectic: Steps in Marx's Method, Urbana & Chicago 2003, s. 23- 56 og 69-73.
36. »(...) alle Wissenschaft wäre überflüssig wenn die Erscheinungsform und das Wesen der
Dinge unmittelbar zusammenfielen.« [Marx: ‘Das Kapital III’, MEW 25, s. 825. Jvf. også
’Das Kapital I’, MEW 23, s. 567f, 870; samt Marx til Engels 27. juni 1867, MEW 31, s.
313]
37. Jvf. Marx: ,Kritik des Gothaer Programms’ (1875), MEW 19, s. 28; ,Kritik des Hegel
sehen Staatsrechts’ (1843), MEW 1, s. 203-336.
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’produktion i almenhed’, for produktionen foregår altid på et historisk be
stemt samfundsniveau; alligevel findes der træk, som er fælles for alle epo
kers produktion.38 Væsen og form skal altså anskues som indbyrdes for
bundne og lige reale aspekter af samme konkrete virkelighed, samme kon
krete totalitet.
Ved denne tilgang til historiske delundersøgelser som led i en teoretisk
kortlægning af den større totalitet, som den er en del af, men som eksisterer
på samme virkelighedsniveau som delen, kan kortlægges en indre nødven
dighed i stoffet. Således anskuet som genuint historiske, som relativt finitte,
kontingente og afgrænsede i deres gyldighedsomfang, kan de abstrakte be
greber nærme sig et realt og stofligt indhold og blive udtryk for »Daseins
formen, Existenzbestimmungen«.39 Ellers forbliver begreberne spekulative
og idealistiske. Kan dette virkelig lade sig gøre? Forudsætter Marx her ikke
et alvidende erkendende subjekt, en slags Gud? Ignorerer han ikke alle de
problemer, som den moderne erkendelsesteori har kortlagt?
Det erkendelsesteoretiske problem - adskillelsen af det erkendende sub
jekt og erkendelsens objekt - er for et marxsk perspektiv reelt nok. Den mo
derne erkendelsesteori, som den er formuleret siden Descartes, Hume og
Kant fra 1600-tallet og frem, er imidlertid ensidig: Den formulerer erken
delsens problem abstrakt, ikke som et konkret subjekt over for et konkret
objekt; og den tager oftest apriorisk udgangspunkt i subjekt og objekt som
radikalt distinkte størrelser, uden at fremstille dette som et historisk speci
fikt problem. Med et marxsk perspektiv må man insistere på at anskue også
dette forhold konkret og historisk, ikke kun abstrakt. Når det erkendelses
teoretiske problem har berettigelse, er det fordi den historiske bundethed
ikke kun gælder for det stof, som undersøges, men også for den, der har be
hov for at erkende noget om det. Både det undersøgte stof og det under
søgende subjekt er historiske størrelser, der er med til at producere en histo
risk totalitet. Dermed bør subjekt og objekt dog heller ikke kun betragtes
som distinkte, abstrakte størrelser, men som to indbyrdes forbundne, men
også delvis forskudte, aspekter af samme historiske totalitet.
Når subjekt og objekt betragtes som historisk-konkrete størrelser, kan en
enkelt videnskabelig undersøgelses resultater dog ikke være enerådende el
ler endegyldige, men er relative til såvel den specifikke undersøgelsesgen
stand som den specifikke undersøgelse, der bygger på abstraktion fra helhe
den. Virkeligheden rummes i begrebet, men vil aldrig kunne reduceres til

38. Marx: Grundrisse, Berlin 1953, s. 6f
39. Marx: ’Zur Kritik der politischen Ökonomie. Einleitung’, MEW 13, s. 637.

Diskursteori, pragmatik og matematisk konstruktivisme

129

sit begreb. Der bliver en differentiel og ikke begrebsligt reduceret ‘rest’ til
bage, en irreducibel objektivitet, der dog samtidig vil tjene som udgangs
punkt for videre tilnærmelser.
Som en slags opsummering på disse overvejelser, der bygger på teoreti
ske implikationer i hans værk, skriver han, at undersøgelsen af stoffet nød
vendigvis sættes af det forskende subjekts forhåndenværende begreber om
den totalitet, der udtrykkes i den undersøgte del, en totalitetsopfattelse, der
så korrigeres, omvæltes, konkretiseres og ‘udfyldes’ gennem empiriske un
dersøgelser, hvorved det konkrete reproduceres ’via tænkningen’.40 Det in
debærer, at den videnskabelige spørgen ikke kan nøjes med induktivt at op
summere partikulære ’brikker’ af empiri eller deduktivt at prøve sine rent
teoretiske hypoteser og gisninger. Den må derimod gennemføre en kritisk
teoretisk bearbejdning af de allerede indvundne resultater sammen med og
samtidig med en empirisk undersøgelse af det bestemte stof. Begreber og
kategorier skal således udvikles i et tæt forhold til konkrete undersøgelser.
Dette giver en almen (og her ret summarisk formuleret) model for en mate
rialistisk og samtidig historisk og konstruktivistisk forankring af begreber,
teorier og kategorier til brug for undersøgelsen af et bestemt stof. Et af de
centrale udgangspunkter er begrebet totalitet, der ikke betegner en mystisk
’særlig virkelighedsorden’, men derimod en teoretisk model til strukturel
forståelse af en kontekst, hvori aktører handler, tænker, taler og uundgåeligt
udvikler diskursive konstruktioner.41

Pragmatik og materialisme
Hos Marx er den forskningsmæssige praksis altså ikke bare en konstruktivi
stisk praksis, ikke en forudsætningsløs eller partiel praksis, men en praksis,
der tager udgangspunkt i en totalitet af mere eller mindre velunderbyggede
teorier og modeller, der sigter mod at afdække reale forhold. Når Brimnes
derimod undlader at udfolde sit praksisbegreb og sit pragmatikbegreb, kun
ne det skyldes, at han snarere forestiller sig en praksis løsrevet fra et stofligt
fundament og en totalitetssammenhæng. Idet han formulerer sine princip
per udelukkende negativt, kan hans begreb om praksis da læses som en op
fordring til en fragmenteret, ubundet og partiel praksis: Hver enkelt forsk-

40. Marx: Grundrisse, s. 22
41. Jvf. især Karel Kosfk: Die Dialektik des Konkreten, Frankfurt 1973. En nyttig gennem
gang af totalitetsbegrebet i den vestlige marxisme er Martin Jay: Marxism and Totality:
The Adventures ofa Concept from Lukåcs to Habermas, Berkeley & Los Angeles 1984
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ningssituation betragtes som radikalt ny, uden forbindelse til andre, og frem
for at kortlægge nogen ydre entitet eller sammenhæng skal forskningens
sigte være at få selve vore analyser, vores forskningspraksis, til at ’virke’.
Dette bygger på en fortolkning af, hvorfor han undlader at skrive mere,
hvorfor Brimnes principielt vil kunne indvende, at den ikke dækker hans
virkelige standpunkt. Fordi denne fortolkning imidlertid forekommer at
være repræsentativ for en række konstruktivistiske positioner, skal jeg for
argumentet skyld antage, at den er korrekt.
Det vil gøre Brimnes’ egen teoretiske ramme sårbar over for de beretti
gede indvendinger, han rejste mod den kontekstblinde diskursteori, der var
en spekulativ og apriorisk konstruktion. For antagelsen af verden som helt
igennem fragmenteret er ikke mindre apriorisk og spekulativ end antagel
sen af verden som et absolut sammenhængende hele, ganske som den kon
tekstblinde diskursteoris antagelse af diskursernes særlige, privilegerede
virkelighedsorden var lige så spekulativ som antagelser af ’samfundet’ som
en særlig, privilegeret virkelighedsorden. Antagelsen af en fragmenteret
forskningsmæssig praksis uden et stofligt fundament for undersøgelsen,
uden hensyntagen til resultater af tidligere undersøgelser og uden begrebs
lig hensyntagen til de konkrete historiske forhold, der er med til at danne hi
storikerens spørgen - denne antagelse udgår fra en ligeså radikalt konstruk
tivistisk opfattelse af den subjektive forskende praksis som den kontekst
blinde diskursteori, Brimnes selv kritiserede inden for forsøg på at begribe
historien som objekt.
Man kan illustrere dette ved at sammenligne Brimnes’ opvurdering af
praksis med den amerikanske videnskabsteoretiker og fysiker P.W. Bridg
man, hvis ’operationalisme’ er en afart af den generelle opvurdering af
praksis, som findes i den amerikanske pragmatisme hos blandt andre Char
les Sanders Peirce og William James. Bridgman vender sig skarpt imod en
hver metafysisk påstand. Sandheden, hævder han, skal tværtimod bestem
mes som identisk med de operationer, hvormed vi bestemmer den: »the
concept is synonymous with the corresponding set of operations«.42 Begre
bet ’længde’ skal f.eks. forstås som de operationer, hvormed vi måler læng
de: Måler vi hånden til at være 20 centimeter, så er dette sandt. Hvis opera
tionen virker, er det omsonst at spørge videre.
Et problem heri kan illustreres, hvis man forlader Bridgmans egne ek
sempler og konstruerer et andet ud fra begrebet ’antal’: Tolv børn skal med
en båd og tæller først flokken for at se, om alle er med. Trods utallige om
tællinger bliver resultatet aldrig mere end elleve. Ingen synes dog at mang42. P.W. Bridgman: The Logic of Modem Physics, New York 1949, s. 5
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le. Den enkle forklaring er, at den, der tæller, hver gang har glemt at tælle
sig selv med. I den praktiske, partielle optællingsoperation var det utvivl
somt rigtigt, at der var elleve. I den diskurs, børnene selv konstruerede gen
nem deres tællen, blev elleve det rigtige tal. Og hvis ingen mangler i båden,
kan tallet elleve også tolereres - resultatet af den partielle optællingspraksis
virker. Men ville det svar tilfredsstille os?
Nu var disse eksempler matematiske og muligvis for banale karikaturer
af problemstillingen. Imidlertid kan man også formulere principielle pro
blemer med den partielle undersøgelsespraksis som ideal inden for mindre
eksakte videnskaber: Hvis den fragmentariske praksis, ikke en teori om vir
keligheden, skal være undersøgelsens ledetråd, er det vanskeligt at se, hvad
der forhindrer os i at konstruere historien helt vilkårligt, og det giver os el
ler andre rige muligheder for at instrumentalisere den historiske undersø
gelse efter f.eks. psykologiske, politiske eller økonomiske behov. Formelt
formuleret: Hvis vores forskningspraksis skal forestille at være forudsæt
ningsløs, som pladsholderen X, hvad kan da tage X’s plads? Nogle histori
ske fortilfælde giver anledning til bekymring.
Stalinismens historieskrivning er et eksempel på opvurdering af en prag
matisk partiel praksis, løsrevet fra realisme og totalitetsforankring. I 1926
skulle Stalin forklare, at han tidligere principielt havde udelukket den sam
me teori om socialisme i ét land, som han nu forsvarede. Han skrev så, at
det tidligere standpunkt havde været rettet mod trotskisterne, og at det for
så vidt havde været »ausreichend« og uden tvivl havde ydet »einen gewis
sen Dienst«, men at det nu var blevet påvist som »offenkundig ungenügend
und deshalb unrichtig«.43 »Ungenügend und deshalb unrichtig« - en teoris
rigtighed afgøres ikke ved dens korrespondens med et ydre sagsforhold,
men sidestilles pragmatisk med dens nytteværdi for den siddende partile
delse. ’Virker’ analysen for ledelsen, er den rigtig.
Et nyere eksempel i historiefaglig sammenhæng kunne være konstrukti
visten Hayden Whites svar til den franske historiker Pierre Vidal-Naquet.
Den sidste insisterede på, at Holocaust-benægterne gjorde sig skyld i en
’fuldstændig løgn’, hvorimod den zionistiske politiske brug af Holocaust
var en ’usandhed’. Det sidste afviser White, for - skriver han i 1982, hvor
de israelske invasionsstyrkers fosforbomber regner ned over den libanesi
ske civilbefolkning - »its truth, as a historical interpretation, consists preci
sely of its effectiveness in justifying a wide range of current Israeli political
policies C..)«.44 Zionismen er altså ’sand’, netop i kraft af, at den understøt43. J.V. Stalin: Fragen des Leninismus, Moskva 1943, s. 161
44. Hayden White: The Content of the Form, Baltimore & London 1987 s. 80.
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ter den israelske stat. Samme sted åbner White for, at palæstinenserne og
andre arabiske folkeslag vil kunne udvikle rivaliserende tankesæt, der vil
kunne have en tilsvarende funktion. Også her må et tankesæt dog vise sit
værd gennem den politik, den understøtter.45
Som hos Stalin og hos Bridgman bliver sandheden lig med ’effective
ness’. I begge disse tilfælde blev pladsholderen X, der var holdt åben af det
partielle, pragmatiske praksisideal, udfyldt af politiske behov. Det kunne
dog principielt dreje sig om et hvilket som helst interessebehov, stort eller
småt, videnskabsteoretisk eller pekuniært, der kunne udfylde det vakuum,
som opstår i manglen på nærmere teoretiske retningslinjer for undersøgel
sen. Ud fra et materialistisk konstruktivistisk standpunkt ville man her ind
vende, at sådanne interessers indflydelse - som ganske vist ikke kan undgås
- principielt ville kunne mindskes, hvis praksis ikke begribes som et forud
sætningsløst X, men gennem en substantiel teori om reale sammenhænge.
Ud fra en materialistisk heuristik kunne man spørge til, hvordan zionismens
begreb er opstået og kommer til at spille en samfundsmæssig rolle i be
stemte omstændigheder. Når White antyder, at israelerne er ’foran’ de om
givende folkeslag i deres legitimeringshistorier, kunne man spørge, om det
eksempelvis kunne have noget at gøre med økonomisk og militær overle
genhed, der giver dem bedre materielle og sociale muligheder for at frem
me netop den historie, de ønsker fortalt. Og frem for blot at konstatere sta
linismens politisk dikterede pragmatik som et diskursivt faktum kunne man
spørge til denne stalinismes oprindelse og funktion under bestemte histori
ske og samfundsmæssige omstændigheder.
Ingen teori skal her kunne gøre krav på at levere et svar på forhånd, hver
ken den vulgærmarxistiske teori, at zionismen udtrykte kapitalistklassens
interesser i almindelighed, eller den religiøst-nationalistiske teori, at stali
nismens styreform ligger til det russiske folks karakter. Det ville derimod
være frugtbart at spørge til en særegen realitets beskaffenhed ud fra de al
mindelige antagelser, som er et resultat af tidligere og mere omfattende un
dersøgelser af andre aspekter af denne realitet. Nu skriver Niels Brimnes
45. Omvendt synes White at ende i forlegenhed over sin egen konstruktivisme, idet han sene
re forholder sig spørgsmålet, om Holocaust selv må betragtes som en realitet, der sætter
visse grænser for vore konstruktioner - det må det, skriver han, hvis repræsentationen af
det er bogstavelig (literal) frem for figurativ. [Hayden White: ’Historical Emplotment and
the Problem of Truth’, in: Saul Friedländer (ed): Probing the Limits of Representation:
Nazism and the »Final Solution«, Cambridge, MS & London 1992, s. 37-53, her s. 39f]
Hvordan man skelner mellem disse to repræsentationstyper er ikke helt indlysende. Selve
denne skelnen synes også at stride mod hans pointe i det tidligere værk Metahistory fra
1973 at enhver historieskrivning nødvendigvis er figurativ. [Hayden White: Metahistory.
The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore 1993]
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bestemt ikke stalinistisk historie, og understregningen af hans praksisideals
fragmenterede karakter er jo også min fortolkning, ikke noget han har eks
pliciteret. Denne fortolkning skulle dog gerne have illustreret, hvorledes et
sådant fragmenteret praksiskriterium principielt må vakle mellem en mate
rialistisk konstruktivisme og den rene diskursteoretiske konstruktivisme,
som han selv har kritiseret. Den skulle også gerne have antydet nogle af de
farer, der kunne være forbundet med at insistere på en vedblivende vaklen
mellem disse standpunkter.

Ideologi og verdensanskuelse
Hvis diskussionen skal føre videre, må det være på sin plads med en række
antydninger af, hvori et Marx-inspireret forskningsprogram som det skitse
rede ville kunne bidrage konstruktivt. Jeg ser et sådant potentiale i ideologi
begrebet som element i en ideologikritik og i begrebet ’verdensanskuelse ’,
som er delvis beslægtet hermed. Ideologikritikken tager udgangspunkt i den
antagelse, at ytringer ikke kun skal tages på ordet, men selv indgår i en real
samfundsmæssig totalitetssammenhæng. Ud over en sum af ytringer og in
tentioner rummer realiteten en række mulige aspekter, som udgør betingel
ser for, at netop disse ytringer og ikke andre opstod i en bestemt situation,
og for, at disse udsagn opnår bestemte meninger og bestemte konsekvenser.
Ideologi er da ikke noget rent vilkårligt eller en ’uvirkelig fremtrædelses
form’, der i en sfære for sig skjuler den virkelige sandhed, som lader sig lo
kalisere entydigt et andet sted. Tværtimod er ideologien et stykke af den ek
sisterende virkelighed. Den har, som Althusser udtrykker det, en »materiel
eksistens«.46 Ideologien er en betingelse, der er givet af dele af vor sam
fundsmæssige praksis, altså ikke bare en ’falsk’ repræsentation. Ideologien
er dog samtidig et specifikt udtryk for virkeligheden - et udtryk, der symp
tomatisk bortabstraherer, fordrejer og dermed tilslører bestemte andre træk,
som kunne være nok så interessante. Ideologien er en ensidighed, der tager
sig ud som noget alment. Marx vil eksempelvis mene, at den politiske øko
nomis kategorier, der nok udtrykker delsandheder inden for kapitalismen,
men af økonomerne fremstilles som universalgyldige naturlove, rummer
ideologiske aspekter i denne forstand.
Hvis alle er med til at reproducere ideologi i kraft af deres ageren inden
for et givet samfund, kan de rene sandheders sfære ikke nås - i hvert fald
ikke så længe dette samfunds praksisformer opretholdes. Mellem de partiel46. Louis Althusser: Ideologi og ideologiske statsapparater, Aalborg 1983, s. 44
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le ideologiske ytringer og praksisformer, der opretholder og legitimerer en
given samfundsmæssig funktion, og de aspekter af realiteten, som modsiger
disse ytringer og praksisformer, består imidlertid et spændingsforhold. Det
er ideologikritikkens opgave at påvise, kritisere og udnytte dette spæn
dingsforhold. Netop i kraft af denne kritiske, delegitimerende praksis kan
en teori hæve sig over de enkelte ideologiske praksisformer og i denne for
stand være mindre ideologiske end de teorier, der uden videre accepterer le
gitimerende praksisformer.
Frem for blot at ’afsløre’, at bestemte udsagn er fordækte udtryk for sam
fundsmæssige interesser i almenhed, består den virkelige udfordring for en
ideologikritisk tilgang således i også at gå den modsatte vej: at forklare,
hvordan og hvorfor der af netop de og de »wirklichen Lebensverhältnissen«
opstår netop de og de »verhimmelten Formen’ eller ideologiske udtryk.47
Marx foregriber altså den kritik af den sociale reduktionismes utilstrække
lighed, som Brimnes citerer Robert Darnton for.48 Denne dobbeltrettede
analyse kan ikke bestå i eller resultere i en simpel reduktion til universal-essentialistiske bestemmelser (f.eks. ’klasseinteresse’, ’profit’ eller ’viljen til
magt’ i almindelighed), men må fremdrage en stribe relevante konkrete mediationsniveauer, fra de mest specifikke til de mest generelle. Analysen må
således i hvert enkelt tilfælde gennemføres på flere sameksisterende, indre
relaterede abstraktionsniveauer.
Beslægtet med ideologibegrebet er begrebet ’verdensanskuelse’. De to
begreber dækker et delvist overlappende felt, men adskiller sig i analyse
måde: ’Ideologi’ betegner her et symptomatisk ensidigt formudtryk, der dekonstrueres og forklares i ideologikritikken; betegnelsen ’verdensanskuel
se’ (Vision du monde eller Weltanschauung) kan anvendes som en positivt
konstruerende bestemmelse, der forsøger at udbygge enkeltudsagn ved at
relatere dem til en socialt betinget tematisk enhed. Et udgangspunkt kunne
her være Lucien Goldmanns begreb ’verdensanskuelse’, der betegner et ko
hærent udtryk for en samfundsklasses udsyn i en bestemt epoke.49 Verdens
anskuelser fungerer således som teoretiske modeller for rationalitet, der er
bundet op på empirien, men alligevel bevidst adskiller sig fra de empiriske
individuelle udsagn ved at gøre krav på at være mere almene. Begrebet er
en bevidst rationaliseret generalisering eller abstraktion af bestemte fore
fundne træk, der analytisk stilles over for det oftest inkohærente virvar af
delanskuelser, som hvert enkelt individ empirisk kan konstateres at have.
47. Marx: ’Das Kapital F, MEW 23, s. 393
48. Jvf. ovenfor, samt Brimnes ’Konstruktion...’, s. 54
49. Lucien Goldmann: Recherches dialectiques, Paris 1959, s. 46f
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Disse begreber udelukker ikke centrale aspekter af de analyser, der er
blevet udviklet på baggrund af f.eks. Foucault-inspirerede diskursbegreber.
De fordrer imidlertid, at forståelsen af sådanne analyser og deres resultater
rekonstrueres inden for rammerne af en analyse, der ikke postulerer diskur
sen som en hypostaseret, helt distinkt sfære, men tager udgangspunkt i en
konkret bestemmelse af ideologier og diskurser som aktører i en samfunds
mæssig totalitet.

Resultater
Over for både Mark Posters oprørske og Nina Kofoeds dialogsøgende for
muleringer af en radikal konstruktivisme vender Niels Brimnes, Marx og
Engels sig mod metafysiske begreber om historien, såvel socialdetermini
stiske som diskursdeterministiske. Fordi Brimnes dog udelukkende forhol
der sig til den diskursteoretiske historieteori, og fordi hans konklusioner
overvejende er negativt formulerede, undlader han imidlertid at konfronte
re de fælles problemer, der rejser sig for både hans teoriformulering og En
gels’ forsøg på 115 år tidligere at formulere sin teori kort og abstrakt. En
mulig løsningsstrategi for disse problemer er imidlertid allerede formuleret
af Marx selv som en heuristik, der sigter mod en stadig uddybelse af en
konkret, praksismedieret teoretisk totalitetsmodel. Disse formuleringer og
drøftelser ser ud til at rumme et potentiale for en frugtbar og teoretisk klar
sammentænkning af det sociale og det diskursive, under inddragelse af na
bobegreber som ’ideologi’ og ’verdensanskuelse’.
Det sidste er her skitseret kort som en formal principerklæring til videre
uddybning. Jeg skal dermed ikke gøre krav på her at have gennemført den
øvelse for diskursteoretiske historieanalyser, som jeg hos diskursteoretiker
ne efterlyser for deres modbilledes vedkommende. De konklusioner, som er
nået, skulle dog kunne tjene som udgangspunkt for mere udbyggede meto
diske og teoretiske redskaber i specifikke undersøgelser. Samtidig ville det
ganske givet være interessant at bevæge sig ud over det abstrakt teoretiske
plan og undersøge nøjere, hvorledes konkrete diskursanalyser efter foucault’sk inspiration forholder sig til konkrete ideologikritiske analyser. Beg
ge dele må gøres i anden sammenhæng.
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Summary
Bertel Nygaard: Discourse Theory, Pragmatism and Materialistic
Constructivism
This article considers three views on how the ‘linguistic turn’ should be
applied in historical research. Mark Poster, the American historian, might
be said to represent an early radical phase in this turn, making strong claims
about linguistic construction of the ‘nature’ of socio-economic entities and
implicitly demanding the overthrow of dominant paradigms of social his
tory. An article by Nina Kofoed, the Danish historian, from the year 2000
makes attempts at a dialogue with more traditionally-minded historians.
She propounds the idea of combining purely linguistic analyses of historical
statements with some contextual, social factors. Niels Brimnes, another
Danish historian, argues that such views tend to hypostasise discursive
objects in a reductionist way reminiscent of the very same social scientific
approaches that the ‘linguistic turn’ aimed at overthrowing. His alternative
is ‘pragmatic constructivism’ which aims at avoiding both types of reductionism.
The present author argues that Marx and Engels, representing a fourth
position, would have criticized discourse determinism as well as rigid
social determinism in much the same way as Brimnes. Brimnes, however,
ends with a call to ‘practice’ as such, in a pragmatic sense, leaving further
criteria open for unrestricted influence by other interests (personal, polit
ical, economic), threatening to end up once again in rarefied constructivism
- which Engels did not always avoid either. By contrast, a Marxian
approach would aim at reducing such influences by situating research prac
tice within a theoretical model of a given socially and discursively con
structed totality. The advantages of discourse theory might be integrated
into such an approach, co-existing with two additional concepts, ‘Weltan
schauung’ and critique of ideology, all three of which cover specific areas
within a materialist and constructivist research programme.
(Translated by Jørgen Peder Clausager)

Disputatsopposition
Den 11. februar 2000 forsvarede seniorforsker Jens Henrik Koudal, Dansk Folke
mindesamling, ved Københavns Universitet sin afhandling »For borgere og bønder.
Stadsmusikantvæsenet i Danmark 1660-1800« (Museum Tusculanums Forlag 2000)
for denfilosofiske doktorgrad. I det følgende gengives oppositionen fra 1. opponent,
professor, dr. Heinrich W. Schwab, Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Uni
versitet, i fuld længde.

Stadsmusikantvæsenet i Danmark
Ærede prodekan,
professorer, doktorer,
kære præses,
kære kolleger,
mine damer og herrer,

I reglen er det sådan, at det ved en begivenhed som denne alene tilkommer
kandidaten at have lov til at være nervøs. Når man, som jeg, her i Danmark
for første gang skal agere aktivt i rollen som opponent, så bevæger man sig
i nogen grad på gyngende grund. Det sker alene af den årsag, at man ved, at
hver eneste stavelse, der tales her, oven i købet optages på bånd. Jeg kunne
ganske vist personligt have haft det nemmere, hvis jeg havde modtaget fa
kultetets tilbud om at opponere på tysk. Og dette ville uden tvivl ikke have
været upassende i forhold til den sag, det drejer sig om her i dag. For de hi
storiske rødder - som man f. eks. kan se det i det danske stadsmusikantvæ
sens terminologi - peger tilbage på tyske forhold. Samtidig har beskæfti
gelsen med det professionelle musikvæsen i de tyske byer - juridiske dis
sertationer fra det 16. århundrede inklusive - en lang akademisk tradition,
der rækker helt ind i vore dages musikvidenskabelige forskning.
Kort sagt: Jeg har - trods min manglende danske sprogfærdighed - be
sluttet mig for alligevel at holde dagens disputation på dansk. Temaet
»Stadsmusikantvæsenet i Danmark 1660-1800« - som Jens Henrik Koudal
har udforsket det i ord, billeder og noder og på dansk har fremstillet det og
dokumenteret det - er et vældig stort kapitel i den danske musik- og kultur
historie; dette tema må til syvende og sidst diskuteres på dansk. Og, mine
damer og herrer, jeg håber ikke, at materien bliver mere uforståelig for
Dem, fordi jeg fremstiller denne min tekst på dansk.
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I første omgang vil jeg sige følgende som indledende bemærkning'. Jeg var
meget glad for at høre, at Jens Henrik Koudal ved præsentationen af sin af
handling sagde »nogle ord om min metode«. For man kan med rette stille det
spørgsmål, hvorfor den forelagte disputats - som det egentlig er skik og brug
inden for genren - ikke indeholder et selvstændigt kapitel om den metode,
der her er bragt i anvendelse. Forfatteren har nøjedes med at karakterisere det
store antal forskere og disses publikationer, som han nærmere har ladet sig
inspirere af. Sådan som det kultur- og socialhistoriske feltarbejde udføres i
dag - og Jens Henrik Koudal betragter sin studie som et bidrag til kultur- og
socialhistorien - må man vælge mellem forskellige indfaldsvinkler.
Jeg skal ikke her uddybe dette tema nærmere. Snarere vil jeg tydeliggøre,
hvordan jeg alligevel ser dette problem løst hos Jens Henrik Koudal. Med
en enkelt sætning: Den af ham anvendte metode fremgår af selve dispositi
onen og af fremstillingen selv. Og metoden står - som også den af Walter
Salmen, som Jens Henrik Koudal nævner som forbillede, og af elevkredsen
omkring Salmen anvendte metode - i gæld til den historisk-kritiske. Denne
er som sådan fast etableret inden for humaniora og kræver ikke, at man be
kender sig særligt til den. Her er det ikke de spekulative koncepter, der er i
forgrunden, lige så lidt som nogen ideologi, hvor man blot søger efter pas
sende fakta for f. eks. at bevise, at man også i forbindelse med stadsmusi
kanternes erhvervshistorie har at gøre med permanente klassekampe. På et
tidspunkt, hvor Østberlin (altså det marxistiske DDR) var toneangivende,
og hvor det var aktuelt at udgive en ideologisk Musikalsk Socialhistorie,
realiserede Walter Salmen et modkoncept, der først og fremmest var baseret
på historiske kilder. Salmen har talt mere om videnskabelige tilgange og ar
bejdsmetoder i sine seminarer, end han har filosoferet over dem og gjort re
klame for dem i sine publikationer. Det var altid vigtigt for ham at opspore
relevante og frem for alt nye kilder til de valgte emner, at vurdere dem historisk-kritisk og at fortolke dem med størst mulig tværfaglig omtanke og
kompetence. Til medaljens bagside hører ganske vist dette: at man over for
spørgsmål, til hvis besvarelse man ikke umiddelbart kan trække kilder frem,
ikke entydigt vover at lægge sig fast. Og de, som er særligt forsigtige, viger
endda ofte tilbage for analogislutninger. Det synes mig, at Jens Henrik Kou
dal - uden at han dog har ytret sig udtrykkeligt derom - metodisk er gået i
denne retning.
Det bringer ved første øjesyn Jens Henrik Koudal’s afhandling i nærhe
den af en som »ideal« ofte fremholdt og afprøvet »strukturhistorie«, at han
har forsøgt at fremstille emnet »stadsmusikanter« på en sådan måde, at rets
protokoller og musikbilleder (dvs. ikonografiske kilder), at uddrag af Holbergske skuespil eller hjælpemidler, der har været i stadsmusikanters besid-
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delse - danse-melodibøger hér, »skifte-« eller »pasprotokoller« dér - hører
med til hans kulturportræt; men også dette, som man allerede har kunnet
høre her i dag, at kompositioner af stadsmusikanter bliver gjort til et hoved
kapitel, synes at trække i denne retning. Som en sådan »strukturhistorie«
må den foreliggende afhandling imidlertid ikke opfattes. Det ville f.eks.
også have krævet en sammenknytning af idé- og institutionshistoriske fak
ta. Jeg tænker her eksempelvis på en behandling af spørgsmålet, om der be
står en indre kausal sammenhæng mellem fremkomsten af »ideen om den
absolutte musik« samtidigt med den århundredgamle stadsmusikantinstitu
tions fald.
Jens Henrik Koudal har lagt vægt på andre fænomener og udviklinger og
flere gange betonet dette i form af dikotomier. Mht. det metodiske bør det
også trækkes frem - og det gør forfatteren da også på passende sted - at af
handlingen tager bestik af de af svenskeren Greger Andersson opdagede og
illustrerede »strategier« for, hvordan musikere forsøgte at tackle de konkur
rencesituationer, der opstod i hverdagen inden for erhvervet. Den forbilled
lige måde, hvorpå Jens Henrik Koudal slår bro mellem arkivstudier på den
ene side og musikalsk analyse på den anden, er bestemt af det, han engang
studerede på universitetet og siden hen har beskæftiget sig professionelt
med. Jens Henrik Koudal er så at sige »hjemmefra« arkivar, musikarkivar,
historiker og »folkemindevidenskabsmand« med særlig interesse for spil
lemandsmusikken i landsbyområdet. Interdisciplinær tænkning og tværfag
ligt arbejde er han derfor fortrolig med. Men at praktisere tværfaglighed er
også et uomgængeligt krav, der stilles til alle, der som forskere giver sig i
kast med stadsmusikantvæsenet som europæisk kulturfænomen. Så meget
til indledning.

Referat og samlet bedømmelse
I det følgende vil jeg i første omgang give mig i kast med en mere generel
mønstring og bedømmelse af de tre af Jens Henrik Koudal just nærmere
skitserede hovedkapitler: I: Institutionen, II: Musikerne, III: Instrumenterne
og musikken.
Takket være denne tredeling er afhandlingen klart og bevidst disponeret
og fremstillingen af fakta i enkeltheder opdelt sagligt velbegrundet og alli
gevel knyttet sammen igen på afbalanceret vis. Forfatteren har dermed på
overbevisende måde fundet sit eget koncept, som får historien om
»Stadsmusikantvæsenet i Danmark 1660-1800« til at fremstå, så dens fun
damentale enkeltheder træder klart frem.
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I det første hovedkapitel, der er helliget institutionen, er det med rette pri
vilegiesystemet, der står i centrum. »Das Recht zur alleinigen Aufwartung
mit Musik« (eneretten til at opvarte med musik) har på afgørende vis mu
liggjort og senere hen præget dannelsen af stadsmusikantvæsenet. Da ene
retten i stigende grad blev gennemhullet i det 19. århundrede og lidt efter
lidt blev ophævet, var det bærende fundament under institutionen væk. I eu
ropæisk sammenligning er det særlige ved forholdene i Danmark den over
raskende kendsgerning, at det i enevældens tid ikke var byerne selv, men
kongen, der var den udslagsgivende autoritet, og som uddelte og beskyttede
eneretten til at musicere. Spændende er det at iagttage, hvordan stadsmusi
kanter igen og igen kunne betragte sig som »kongens musikant«. Et ganske
særligt fund i denne sammenhæng har Jens Henrik Koudal gjort i Sjællands
Stifts provstearkiver (se s. 99). Indskrevet er her i provstebogen »en kom
plet tysksproget afskrift af de sachsiske musikanters berømte artikler, der
blev konfirmeret af kejser Ferdinand III i 1653. De tyske artikler står side
om side med Helsingørs stadsmusikantbestalling fra 1679«. I forbindelse
med enerettens opståen og begrundelsen for den skal lige straks et første
spørgsmål debatteres.
Det andet hovedkapitel (musikerne) gælder først og fremmest den indre
erhvervsstruktur inden for »die Stadtpfeiferei«: den tyske term for denne in
stitution, for hvilken der i Danmark åbenbart ikke findes et tilsvarende be
greb. I centrum står her »rekrutteringsformerne« og den »lavsmæssige
svendeuddannelse«, rekonstruktionen af hverdagen inden for erhvervet og
det store antal og mangfoldigheden af »spillesteder«, samtidigt med karak
teriseringen af stadsmusikantens sociale status og vægt sammenlignet med
de konkurrerende fastboende musikeres, militærmusikernes og spillemændenes uden for bymurene.
En opdagelse har Jens Henrik Koudal gjort med de systematisk benytte
de »pasprotokoller«. De aflægger detaljeret vidnesbyrd om musikernes rej
seruter, indenlandske såvel som »udenvolds«, og om deres mobilitet. For
første gang reflekteres der i Jens Henrik Koudals studie også over kommu
nikationsnetværket inden for erhvervet i tidligere tid. Det forklares, at og
hvordan det fungerede, at musikerne var informerede om ledige stillinger,
berammede prøvespil, lærlinge, der var løbet fra deres plads, såvel som om
uautoriserede spillemænds ulovlige spil på de mest afsides liggende steder
inden for embedets område; videre, at man gensidigt hjalp hinanden eller
udfærdigede fælles »bønskrivelse til det Danske Kancelli«.
Det tredje hovedkapitel beskæftiger sig med instrumenterne og musik
ken. Det giver endnu en gang og i et andet perspektiv en reel forestilling om
bredden i de musikeres fagligt-kunstneriske kunnen, der netop stolt har be-
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tegnet sig selv som »vor einen der freyen Künste ergebenen Meister«. At
stadsmusikanterne havde en meget alsidig musikalsk uddannelse, at der
knap var ét instrument, hvis håndtering de ikke var fortrolige med, at der på
den anden side blandt dem næppe eller højst sjældent fandtes virtuose spe
cialister på et enkelt instrument, alt dette er noksom bekendt. Endnu i 1846
forlyder det om stadsmusikanterne i den tyske by Chemnitz, og jeg over
sætter kilden straks til dansk: »Disse folk sørgede for kirkemusikken, have-,
militær-, teatermusik, opera, koncerter, musikforeninger, baller, dansemu
sik, kort sagt alt, hvad der findes... Én [person] må i dag spille basun, som i
morgen spiller kontrabas, én er cellist, så violinist, én er fagottist kl. 3 og
bratschist kl. 9, og så fremdeles«. At forholdene i Danmark næppe kunne
være anderledes, var til at forudse. Videnskabeligt set skal et sådant faktum
imidlertid først dokumenteres. Også her at have præsteret dokumentationen
ud fra mestendels ikke offentliggjorte kilder, hører til den foreliggende af
handlings videnskabelige fortjeneste.
Blandt stadsmusikforskere er det ikke en selvfølge, at man også behand
ler selve musikken. Jens Henrik Koudal har inden for rammerne af sit er
hvervshistorisk orienterede kulturhistoriske koncept endda helliget musik
ken et helt hovedkapitel. Det omhandler de kompositioner og stykker, som
kan eftervises i stadsmusikanternes repertoire, eller som simpelthen er skre
vet af stadsmusikanter selv. Særlig dette gør Jens Henrik Koudals monogra
fi til en afhandling, der også er relevant for musikvidenskaben. For første
gang er det muligt at se, hvilket niveau vi kan forudsætte i de danske byer
og på landet. Og det er - tænker man til sammenligning på overleveringen
fra de tyske byer - ligefrem forbavsende, hvor mange stadsmusikantkom
positioner Jens Henrik Koudal har kunnet finde, deriblandt enkeltværker,
der vidner om solid håndværksmæssig kunnen og individuel formgivning,
som forfatteren demonstrerer det i sine analyser. I dette III. kapitel bliver
enkelte spektakulære kompositioner - som jeg ved, Jens Henrik Koudal
kender - slet ikke inddraget i betragtningerne, f. eks. Schillers »Ode an die
Freude« (1801), som stadsmusicus Caspar Paul Dohrn (d. omkring 1812)
fra Tønder har sat musik til, eller symfonierne af Carl Hanke (d. 1803), der
havde embede i Flensborg; symfonier, som en samtidig pga. disses musi
kalske kvalitet ubetinget forlangte trykt, hvilket derpå så også skete om
kring 1800.
Man må også hilse det velkommen, at der bredt eftervises musik, som
danske stadsmusikanter havde på repertoiret, ikke mindst muliggjort på
grundlag af en systematisk benyttelse af de »skifteregistreringer«, som Jens
Henrik Koudal har brugt som musikologisk kilde. Ganske vist er det kun i
sjældne tilfælde, at de her opregnede musikalier er overleverede. Da de -
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som tilfældet er med en komponist ved navn Kunzen - henleder opmærk
somheden på en kendt dansk hofkomponist, bekræfter de formodningen
om, at der må have eksisteret flere symfonier end dem, vi indtil videre er
bekendt med. Den, der søger efter materiale om musikere, hvis navn er
kendt, kan gøre opdagelser i Jens Henrik Koudals bog. Den foreliggende af
handling indeholder - af ikke ringere vigtighed - næsten 200 siders bilag.
Den kildebestand, der her meddeles i uddrag, kan danne inspirerende afsæt
for andre, for så vidt stadsmusikantforskningen ikke alene lader sig nøje
med uddrag af dokumenter, men i de enkelte tilfælde er interesseret i den
fulde ordlyd af ansøgnings- eller ansættelsesbreve, privilegieformuleringer,
lære-, afståelses- eller forpagtningskontrakter.
Efter dette korte referat sammenfatter jeg min bedømmelse af Jens Hen
rik Koudals generelle præstation, som følger: I betragtning af et kildemate
riale, der er spredt vidt omkring, har Jens Henrik Koudal klaret et umådeligt
arbejdspensum. Der er investeret megen energi og pligtfølelse i at bringe et
projekt, som er støttet økonomisk både fra privat og offentlig side, til en af
slutning med en præsentabelt fremstående bog. Det er den første store mo
nografi, der findes om det danske stadsmusikantvæsen, som forelægges her.
Og så er allerede bilagssamlingen garant for, at denne monografi - resulta
tet af en årelang forskningsmæssig udviklings- og modningsproces - udgør
et standardværk, der er og vil være af retningsgivende betydning i og for
Danmark og for al efterfølgende forskning på dette felt. Jens Henrik Kou
dals afhandling er, sagt på en anden måde, en musikhistoriografisk nyska
belse; den udfylder en hvid plet på den nationale histories landkort. I aka
demisk målestok er dette et »opus magnum«. Og præstationen fortjener stor
anerkendelse.

Kritisk stillingtagen tilforskellige detaljer
Som en opponent, der som forsker selv er fortrolig med det her behandlede
materiale - finder jeg det generelle koncept afbalanceret og jeg kan ikke
gøre andet end at betegne den samlede fremstilling som vellykket. Det er
derfor ikke nemt for mig at komme med kritiske indvendinger, hvis jeg da
ikke vil forfalde til den form for hængen sig i detaljer, som jeg ofte selv har
følt som uretfærdig.
I det følgende bliver jeg dog alligevel nødt til at udsætte mig for denne
beskyldning. For kritik af denne afhandling vil især sige kritik af forskelli
ge detaljer. Her går jeg i første omgang ud fra en overvejelse om, hvad jeg
selv - med kendskab til de her bearbejdede kilder og fakta og i forhold til
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egne erfaringer med dette vældige europæiske emne »stadsmusikanter« ganske enkelt ville have gjort anderledes. Denne overvejelse resulterer da
også i meget konkrete spørgsmål til forfatteren, hvilket naturligvis igen i
hvert enkelt tilfælde vil give ham lejlighed til at forsvare sit koncept.
Ad 1 : Om uddelingen af privilegier: Når man beslutter sig for at lade sin
fremstilling af stadsmusikanthistorien begynde med året 1660, så er stads
musikken i samme grad et fast etableret faktum, som »eneretten til at op
varte med musik« er det. Dette må ikke aflede opmærksomheden fra be
handlingen af grundspørgsmål, der rækker længere tilbage i tiden. For den,
der beskæftiger sig med forholdene inden for et geografisk afgrænset områ
de eller - som her - inden for et kongerige, må det forblive et centralt
spørgsmål, fra hvornår man egentlig med sikkerhed kan fastslå privilegieuddelingen, og hvilke nærmere grunde der er til dens indførelse? Altså:
Hvorfor har bystyrerne (eller i Danmark: kongen) i det hele taget givet ene
ret til at musicere? Hvad er det, der ændrer sig kvalitativt i det 17. århun
drede?
Jeg mener, at det for de middelalderlige byer ikke blot drejede sig om
uselvisk at integrere omvandrende og retsløse musikere i det urbane sam
fund eller senere - gennem udelukkelse af konkurrence - om en social for
anstaltning. Ved at sammenligne de europæiske byer kan man iagttage no
get, som i relation til Danmark stadig ikke er tilstrækkelig belyst. Man kan
se, at de tyske byer, der blev stadigt større, hvad enten de havde markedsret
eller nød godt af toldprivilegier, måtte løse opgaver, hvor musikere spillede
en vigtig rolle. Det startede allerede ved de bryllupper, der blev afholdt i
byen, for så vidt som det gjaldt om at give denne festlige begivenhed en
retskarakter. For i musikernes spil var indeholdt markeringer af visuel og
akustisk art, henvendt til - jeg er nødt til at benytte dette tyske ord - den
»Rechtsöffentlichkeit«, det drejede sig om. For at anføre nogle enkelte ek
sempler: Da man i Nürnberg i 1459 skulle slutte en fred, og denne skulle
forkyndes, anføres der om dette i bykrøniken: »2 or gen der nacht da trumet man auf dem rathaus den frid ein und leutet in allen kirchen mit allen
g locken«.
Tilsvarende var det i 1518 i Metz »Jehan la tropette de la cité«s opgave
sammen med den fuldmægtige fra byens krigsråd og en schweizisk trom
meslager at ride over forskellige pladser og tre gange efter hinanden at stø
de kraftigt i trompeten, før fredsappellen blev læst op. Først derefter regne
des krigstilstanden officielt for ophævet. I året 1552, i anledning af den kej
serlige fornyelse af et toldprivilegium, måtte en delegeret fra det Bambergske købmandslaug rejse bort igen med uforrettet sag, fordi han var
kommet uden musikere. Og da ceremonien »nomino publico geschähe,
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durften nothwendig keine anderen Pfeifer als die Stadt-Pfeifer [jenes] Orths
genommen werden«. Stadsmusikanterne skrev altså nærmest akustisk un
der på en kontrakt, der ikke eksisterede som et papirdokument, men kun i
form afen højtidelig ceremoni. Samme betydning havde den officielle bryl
lupsdans.
Først og fremmest havde man brug for, og betalte man stadsmusikanten
som bryllupsmusiker. Intet bryllup uden musik, men ikke bare fordi man
ikke kunne forestille sig en fest uden musik og dans. Selv ved det såkaldte
»stille bryllup« ser jeg sammenhænge, der peger på begrebet »Rechtsöf
fentlichkeit« som kriterium. Det er interessant, hvad man får at vide i »bryl
lupsprivilegium for Andreas Berg, København 1728«: »Alle forskrevne
personer og Borgere, skulle være pligtige, naar de ikke forlanger Musique
til deris Brølupper [...] alligevel [at] betale til Stads Musicanten efter [den]
forskrevne taxt, men skulle nogen [...] være u-formuende, skal Stads Musi
canten denne Afgift efter deris Stand og Vilkor saaledes indrette, at ingen
kand have billig aarsag [...] at have dette [...] Privilegium forbrudt«. Jens
Henrik Koudal kan hertil sjovt nok berette, at »de højere klasser foretrak
ofte at holde ‘stille’ bryllup uden musik« (se side 386).
Mine spørgsmål til præses er: Hvorfor er privilegieuddelingens forhisto
rie ikke fremstillet mere detaljeret som selve forudsætningen, der i det hele
taget skabte erhvervet som stadsmusiker? Hvorfor gås der ikke nærmere ind
på den visuelle og akustiske demonstration af en »Rechtsöffentlichkeit«?
Mangler der danske kilder til dette faktum? Og hvordan skal man vurdere
min indvending, at man er nødt til at reflektere over, om der i henseende til
honoreringen af stadsmusikanten for et »stille bryllup« kommer en århun
dredgammel besegling af »Rechtsöffentlichkeit« til udtryk, som altså nu
kun består i en betaling af et bryllupsgebyr til stadsmusikanten? Er stads
musikanten - og det ville så være en yderligere funktion, der føjes til hans
erhverv - er stadsmusikanten, byens privilegerede musiker, altså en slags
notarius publicus?
Ad 2: Jeg forstår og værdsætter Jens Henrik Koudals interesse for den
musikalske »bondekultur«. Den optager megen plads i den foreliggende af
handling om stadsmusikantvæsenet. Allerede afhandlingens titel »For bor
gere og bønder« er et udtryk for dette. For mit vedkommende begynder de
kritiske overvejelser allerede her. Denne titel (»For borgere og bønder«)
markerer ikke noget særligt nyt i den europæiske sammenhæng, og den er i relation til Danmark - nærmere en reduktion af de virkelige forhold. Kon
sekvent nok må Jens Henrik Koudal på s. 9 da også præcisere: »Samfundets
top [altså »adelen« og »gejstligheden«] brugte ham også, selv om overklas
sen frit kunne vælge, om den ønskede at engagere ham eller bruge andre
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musikanter. Stadsmusikanten spillede for alle, og det gør ham til en central
skikkelse i musikhistorien«. Sådan ja!
På samme måde er følgende kendsgerning: intetsteds som i Danmark var
stadsmusikanten kongens musikant, hvilket han udtrykte stolthed over. Lad
mig, inden jeg kommer med mit modforslag, inddrage en vigtig kilde som
argument, taget fra et skrift af en tysk musiker og musikforfatter, der samti
digt, i slutningen af 1780'eme i sin »Ästhetik der Tonkunst«, var én af de
første, der udviklede modeller for musikhistorieskrivning, og som, med
henblik på Danmark, anså det her herskende stadsmusikantvæsen for at
være en særskilt bemærkning værd, om end han kun brugte en lille side på
den. Måske gjorde han netop dette, fordi han spontant opfattede den funda
mentale forskel, sammenlignet med de forhold han var bekendt med fra de
tyske byer. Der er her tale om C.F.D. Schubart, i hvis »Ästhetik der Ton
kunst« (trykt posthumt i Wien 1806) det, efter at først meget kritiske toner
er blevet anslået, lyder sådan: Danmark »fortjener noget større ære for sin
indsats for tonekunsten. Uden at gå tilbage til skjaldenes tid, hvor musikken
var rå og krigerisk, finder vi fra tiden omkring reformationen, at danskerne
altid har været fortrinlige beskyttere af musikken. Deres konger har endda
udstedt love i forbindelse med udøvelse af musik over det ganske land. De
[altså de danske konger] havde ikke bare betydelige [hof]orkestre, men be
falede også efter tysk skik at ansætte kantorer og stadszinkenister i hele ri
get«.
Til dette ønsker jeg præses’ stillingtagen. Jeg vil høre grundene til, at han
i sin overskrift har understreget noget, som jo dog egentlig - undskyld! hører til banaliteterne i den europæiske erhvervshistorie, og hvorfor han i
bogens titel ikke har fremhævet det aspekt, som det særlige ved de danske
forhold i europæisk sammenligning beror på. Følgende citatuddrag fra s.
163 ville i denne forbindelse ikke have været uegnet. Her hedder det med
henblik på stadtmusici: til »at bruge til hans Kongl. May.tts og Byens tieniste«. Det som hovedtitel, og som undertitel: »Stadsmusikantvæsenet i Dan
mark«.
Ad 3: Jens Henrik Koudals bog vrimler med detaljer. Mange læsere, der
hér eller dér har særlige kundskaber, vil med sikkerhed - og kan vel også
med en vis ret gøre det - komme og sige: Hér har du glemt eller overset no
get, hér er fremstillingen upræcis, hér er der en fejl (trykfejl, forståelsesfejl
eller bare en sjuskefejl). Det er noget, vi alle ved: Den, der skriver meget,
risikerer flere fejl. Den, der skriver en bog med præcis 836 sider, må regne
med den slags indvendinger og selvfølgelig også med enkelte nødvendige
rettelser.
Som den, der har den officielle opgave at holde oppositionstalen, den der
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må og skal fordele ros og ris, må jeg nu rette opmærksomheden mod en de
talje, som jeg mener kræver en rettelse; som der i hvert fald bør reflekteres
over, og i forbindelse med hvilken jeg vil bede om præses’ stillingtagen. Jeg
forholder mig til det dokument, der behandles på s. 272, og som Jens Hen
rik Koudal selv anser for at være så betydningsfuldt, at han i kapitel 12
(»Sammenfatning og udblik«) endnu en gang vender tilbage til det. Det dre
jer sig om »en principiel begrundelse for stadsmusikantembedets vigtig
hed«, afgivet i 1747 af stadsmusikanten Jacob Lauritz Wandel i Nyborg i
forbindelse med dennes strid mod [og jeg citerer Jens Henrik Koudal] »fire
fynske storgodsejere, der ikke mente, at musikantens privilegium gjaldt for
bønderne på deres godsområder«. Ifølge Wandels opfattelse indtog de »pri
vilegerede stadsmusikanter« generelt på flere måder en særstilling, »siden
de behøves udi Krigs tiennisten som Hautboister til Lands og Tropetere og
Paukere til floden [altså som skibsmusikere] naar paa kræves; Saa vel som
og naar deres kongl: majst: behager at reise ud, for at besee sine Lande og
Riger; da bør een hvær Instrumentist, at være udj den stand, effter tiennistens ledighed, at hand kand Nyde den naade, at giøre sin opvartning med
musiqve [altså et fransk ord] ved og under Taffels holdelse [der tænkes på
det, der betegnes med det tyske ord »Tafelmusik«], og udj saa maader Age
re [latinsk ord] eet lidet Bonde Violons«.
Jens Henrik Koudal læser og oversætter denne sidste formulering »som
‘Bonde Violons’« [på tysk altså som Bauerngeiger] og karakteriserer den
som »en betegnelse, som ellers ikke kendes. Han [Wandel] har sikkert selv
opfundet titlen som en parallel til den gængse betegnelse hofviolon. [...]
Som bondeviolon er han lige så uundværlig som en hofviolon. Et klarere
udtryk for den enevældige ideologi i musiklivet kan man ikke finde« (s.
272). Konklusionen kan i sidste ende være rigtig nok. Jeg mener blot, at der
her med »bonde violons« menes den gængse franske betegnelse »bande
[des] violons«, hvorom det i 1732 i Johann Gottfried Walthers »Musikali
sches Lexikon« forlyder: »Bande [gallisk] ... ein Hauffe, Z.E. la grande
bande des 24 violons, die grosse Bande der vierund zwantzig Geiger, [...]
welche alle Donnerstage und Sonntage zu Mittage bey der Königl. Tafel,
und bey allen Ballen und Balletten, so der König selbst anstellen lässet, zu
spielen verbunden sind« (s. 68). Denne »grande bande des 24 violons« blev
senere suppleret med en ligeledes privilegeret »petite bande«. Efter min
mening er det disse musikere, som bymusikant Wandel her hentyder til. Jeg
anmoder præses om at tage stilling til dette.
Ad 4: Når videnskabsmanden Jens Henrik Koudal i forordet til sin af
handling erindrer sig det tidligste tidspunkt, hvor interessen for hans emne
vækkedes hos ham, så nævner han »Stadsmusikanterne fra Bremen«. Ter-
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men »stadsmusikant« vil sikkert få mange til at tænke på eventyret af
brødrene Grimm. Den, som er litterært velbevandret, kender fra Goethes
»Dichtung und Wahrheit« noget andet: skildringen af Frankfurter Pfeifer
gericht, som forekom Goethe at være noget fra Arilds tid. Litteraturkendere
har læst måske Wilhelm Heinrich Riehls »culturgeschichtliche Novelle«
med titlen »Der Stadtpfeifer«, eller kender den brave stadsmusikant Miller
fra Schillers skuespil »Kabale und Liebe«. Af en tværfagligt anlagt kultur
historie om det tyske stadsmusikantvæsen kunne man forvente, at sådanne
værker ikke var ladt ude af betragtning, og at der ligeledes blev refereret til,
at komponisterne som Otto Fromm eller Otto Stransky valgte eventyrstoffet
fra »Stadsmusikanterne fra Bremen« som forlæg for operaer, uropført 1909
i Dessau, 1913 i Wien. Endnu mere påkrævet ville det være at henvise til, at
Max von Schillings i 1899 lod opføre en opera, som kompositorisk afspej
ler en historisk begivenhed, de alsaciske spillemænds »Pfeifertag«. Slutte
lig er det i Richard Wagners »Die Meistersinger von Nürnberg« ligefrem
»die Stadtpfeifer«, der spiller op til dans på festpladsen (akt III, 5. scene).
Deres tilsigtede solistisk udførte spil over stampende ostinate baskvinter i
denne scene er en påfaldende u-Wagnersk musik. Men den eksponerer in
den for rammerne af et musikalsk genrebillede præcis de stilmæssige ka
rakteristika, som Jens Henrik Koudal har forefundet i spillemandsbøger og
derefter beskrevet. Operaer som de nævnte er andre, men kulturhistorisk set
ikke mindre instruktive vidnesbyrd om, at man fra middelalderen ikke kan
forestille sig hverdag og fest i byen uden den klangaura, som stadsmusiker
ne skabte. Ikke sjældent pointerer sådanne musikværker musikalske ejen
dommeligheder på anskuelig vis. Efter min mening bør en kulturhistorisk
fremstilling af stadsmusikantvæsenet ikke lade den chance gå fra sig også at
gå ind på sådanne værker, der vidner om en kompositorisk reception af
stadsmusikanternes kunst.
Hvordan er nu situationen mht. dette i Danmark? Carl Nielsen lader - li
gesom F.L. Ae. Kunzen i sit syngespil »Dragedukken« - en syngende væg
ter optræde som person: Veritabel klanglig dokumentation for en århun
dredgammel bymæssig tradition. I Nielsens »Maskarade« er operatilskue
ren vidne til de mest forskelligartede dansescener i Komediehuset i Grøn
negade. I denne opera er der - bortset fra »Dansemesteren« - givet afkald
på den synlige tilstedeværelse af musikere på scenen. Spørgsmålet til mu
sikhistorikeren må lyde: Hvor træder stadsmusikanter i aktion på den dan
ske musikscene? Har forfatteren til den store danske monografi om stads
musikanterne allerede stillet sig selv dette spørgsmål? Med hensyn til de
Holbergske skuespil benyttede han sig af chancen for at inddrage iagttagel
ser vedrørende stadsmusikanterne i den foreliggende fremstilling.
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Ad 5: Hermed knytter jeg umiddelbart an til det foregående. Spørgsmål
til arkivaren Jens Henrik Koudal: Af stadsmusikanten Friedrich Adolph
Berwalds indtægtsbog fremgår det, at han omkring 1800 i Schleswig flere
gange spillede op til »maskerader«. Jeg har til stikordet »maskerade« - som
gennem Holberg og Carl Nielsen har opnået national betydning - slet ikke
fundet nogen henvisninger i den foreliggende disputats. Der blev holdt kar
neval i Norden. Jeg er bekendt med en officiel dansk bekendtgørelse fra
1688, ifølge hvilken det var forbudt og fra da af strafbart for »maskerede
personer (formummede og forklædte) at rende rundt på gaderne«. Er det
muligt, at »maskerader« som dansefornøjelse på samme måde har været
forbudt på offentlig tilgængelige steder og altså kun har fundet sted »bey
Hofe«? For så vidt angår hans lystspil »Maskerade«, der blev opført i
Københavns Komediehuset, bestemte Holberg, at »maskeraden« selv skul
le foregå som et improviseret intermezzo med musik og dans; »når det hele
har varet i omkring et kvarter, skal tæppet falde«. Ifølge arkivkilderne var
der i 1747 en strid om, hvem der var berettiget til at spille op i Komediehu
set: Stadsmusikanterne eller hautboisterne? Mine spørgsmål lyder: Hvem
sørgede egentlig for musikken ved »maskeraderne« i København? Hvilket
erhverv tilhører de musikere, der i 1767 spillede op ved en »maskerade på
Schæffergården«? (Se tegning af en ukendt kunstner fra Nils Schiørrings
»Musikkens Historie i Danmark«, bind II, s.72).
Ad 6: Hvad jeg i sammenlignende tilbageblik savner og forhåbentlig
ikke har overset, men hvad jeg heller ikke har kunnet finde ved hjælp af re
gisteret, er en fiksering, som den bymyndighedeme i Flensborg, Haderslev
og Åbenrå konciperede i henholdsvis 1718, 1719 og 1733 og lod bekræfte
af den danske konge. Jeg tænker her på den såkaldte »Rangordnung für die
Bürger und Einwohner... und deren Frauen«. Efter denne fastsattes generelt
stadsmusikantens samfundsmæssige stilling over for andre beboere og mu
sikere i byen. Denne kodificering er relevant, fordi den - sammenligneligt
med bordplanen ved hoffet - på det mest præcise angiver et erhvervs socia
le position og vægt. Bestemmende faktorer i denne rangfølge er: tjeneste
hos kongen eller i kirken, besiddelse af en akademisk grad, embedsværdig
hed på den ene side, besiddelse af penge på den anden. Ifølge denne kodifi
cering rangerer stadsmusikanten i »borgerskabets første klasse«, til hvilken
bl.a. også hører organisten, skrive- og regnelæreren ved de tyske skoler og
»Kaufleute, so 9000 Mark lübisch in Vermögen haben«. Over dem rangerer,
næsten som i en helt særlig klasse, »de kongelige tjenere, doktorer, hof- og
landsretsadvokater, provster, præster, skolerektorer, borgmesteren,... lærere
ved latinskolen« og altså også kantoren. En klasse under stadsmusikanten
rangerer de mindre bemidlede handelsfolk, håndværkere med privilegium,
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men også »guldsmede, malere, billedskærere og andre kunstnere«. Længe
re nede finder man en klasse, der omfatter »uprivilegerede håndværkere,
daglejere eller arbejdsmænd«. Mit spørgsmål til præses: Den slags rangfor
ordninger eksisterer da vel også for kongerigets »købstæder«? Bidrager de
ikke med væsentlige faktuelle oplysninger i behandlingen af emnet »social
position«?
Ad 7: Mine sidste kommentarer vil jeg indlede med en kritisk bemærk
ning om afhandlingens to registre, der flere gange har ladt mig i stikken.
Når en forfatter, som tilfældet er her, stuver så mange og så vigtige infor
mationer sammen i fodnoterne, så burde de navne og realia, der nævnes i
dem, også være medtaget i registeret. Den, der har gennemlæst bogen, gen
finder ikke altid det, som han er sikker på er nævnt i bogen. Sagregisteret
burde under alle omstændigheder have omfattet en bredere vifte af opslags
ord.
Nuvel - mit sidste spørgsmål gælder stadsmusikantvæsenets økonomiske
historie, som der - i sammenligning med den generelle forskningsaktivitet
inden for området - ikke levnes så megen plads i den foreliggende afhand
ling. I hvert fald indeholder den ikke et særligt underkapitel eller samlet af
snit, der samler op, hvordan det i detaljer forholdt sig med stadsmusikanter
nes indtægtsforhold. Af konkrete tal meddeles der på s. 282 en opstilling af
beløb i rigsdaler, som enkelte byer i tiden mellem 1781 og 1811 har godt
gjort som »indtægter«. Statistisk mere udtømmende behandlet er de for
muebeløb på s. 284, der stammer fra 91 stadsmusikantskifter. Sigende, men
ikke i alle enkeltheder udtømmende behandlet, er Bilag 15, der på 4 sider
gør læseren bekendt med »Roskilde-embedets indtægter« (s. 658-662).
Ikke desto mindre må den, der vil vide mere indgående besked om de øko
nomiske forhold, selv finde frem til og samle det materiale sammen, som
findes i registeret under opslagsord som »formue«, »indtægter«, »løn« eller
»takst«. De relevante fakta findes spredt i hele bogen. Det i denne forbin
delse ikke mindre vigtige stikord »regnskabsbog« er slet ikke anført i regi
steret.
Hvis man tidligere engang har beskæftiget sig mere indgående med et
sådant kildemateriale, føler man sig ligefrem elektrificeret, når man på s.
341, men desværre gemt af vejen i fodnote 155, bliver opmærksom på, at
Jens Henrik Koudal har fundet frem til og har haft lejlighed til at kigge i en
sådan kilde i privateje. Et tilsvarende overordentlig interessant, højst sigen
de materiale, er mig bekendt fra den slesvigske stadsmusikant EA. Berwald. I hans indtægtsbog er indført det pekuniære udbytte af samtlige »mu
sikforretninger«, så vel som udgifterne til assisterende musikere (i reglen
hautboister). Disse daglige notater strækker sig over et længere tidsrum,
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summeres op hver måned og regnes sammen en gang om året. Derved kan
man se, om dette eller hint år var økonomisk godt eller skidt. Som sagt: Jens
Henrik Koudals kilde gør naturligvis en stadsmusikantforsker - underteg
nede - der i 1972 udgav og kommenterede denne indtægtsbog, og som ind
til nu har måttet antage, at det drejede sig om et unikum, særligt nysgerrig
efter at få noget mere at vide her i dag. Jeg formodede, da jeg behandlede
Berwalds indtægtsbog, at dette at føre en sådan bog kunne have været et
krav fra myndighedernes side, for f.eks. at sætte dem i stand til at doku
mentere, om og hvor godt »et embede kunne ernære sin indehaver« - eller
netop ikke kunne, som musikerne ofte beklagede sig. Det særlige kildema
teriale, som en indtægtsbog udgør, var i stand til at åbne højst overraskende
perspektiver, hvad angår de økonomiske aspekter. Jeg tænker her på det for
hold, at en iagttagelse nu og da får den stadsmusikantforsker, der ellers om
gås tørt arkivmateriale, til at trække på smilebåndet som en ligningsekspert,
der har fået bid. For af den nøjagtige bogføringssituation i indtægtsbogen
fremgår det sine steder, at stadsmusikanten afgjort tjente mere, end han lod
føre til protokols hos byforvaltningen - stadsmusikeren som skattesnyder,
så at sige.
Til dette følgende spørgsmål: Kan en mere indgående behandling af Jes
Sonnichsens regnskabsbog bidrage til et mere nøjagtigt billede af de danske
stadsmusikanters økonomiske, pekuniære forhold, som man ikke får så me
get at vide om i den foreliggende afhandling? Hvad er - i forhold til Ber
walds indtægtsbog - denne regnskabsbog i det hele taget for en kilde?

Afsluttende bemærkninger
Ærede prodekan! Tillader De som formand for seancen i dag, at jeg i to mi
nutter lægger beslag på den universitære offentligheds opmærksomhed med
en kort, ydmyg klagesang? Jens Henrik Koudal har skrevet sin afhandling
på dansk, uden tvivl fordi hans bog først og fremmest henvender sig til
dem, der interesserer sig for den nationale historie og kultur. Herudover vil
forskningsresultaterne i denne sproglige form kunne reciperes af den skan
dinavisk talende fagvidenskab, men - som man ved af erfaring - egentlig
kun af den. I den foreliggende form vil faktuelle oplysninger, dokumenter
og fortolkninger næppe vinde indpas i den internationale forskning. Jeg vil
formulere min overvejelse og min opfordring i nogle enkelte spørgsmål: Er
det muligt at fremskaffe økonomiske midler til oversættelse af dette stan
dardværk (som i øvrigt også til oversættelse af andre vigtige afhandlinger
på de nordiske landes sprog)?
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Jeg er forberedt på svaret: Det må gå ad de sædvanlige kanaler. Men jeg
mener, at tidspunktet er kommet, hvor dette problem principielt bør be
handles af Københavns Universitet. Universitetet bør engagere sig i denne
sag, og det på en sådan måde, at den rejses på europæisk politisk plan; en
idé kunne være at få sagen bragt frem i Europa-parlamentet. Jeg mener, at
offentliggørelse på tysk eller engelsk af betydelige videnskabelige værker
er bydende nødvendig og da især, når de, som i dette tilfælde, vil kunne be
fordre den europæiske dialog. Følgelig burde trykningen af dem støttes af
de europæiske institutioner i Bruxelles og Strasbourg. Men også de mange
danske institutioner, fonde og legatbestyrelser, der har muliggjort fremkom
sten af en afhandling som denne, burde måske føle et vist ansvar i denne
sammenhæng. Kort sagt: Det må, med hensyn til de forskningsafhandlin
ger, der udkommer på de nationale sprog i de skandinaviske lande, og som
i første omgang tjener nationale interesser, generelt beklages, hvis det ikke
ved fælles hjælp kan lykkes at få disse forskningspræstationer gjort tilgæn
gelige som publikationer på de respektive videnskabelige markeder - især,
hvor det drejer sig om europæiske emner.
Jeg takker for opmærksomheden.

Litteraturnyt
SAMLEDE FREMSTILLINGER OG STØRRE TIDSPERIODER

Ole Feldbæk: Gyldendals bog om Dan
marks historie. (Gyldendal, 2004),
352 s., ill. 299,95 kr. (indb.).
Det er en krævende opgave at skrive en
samlet danmarkshistorie ene mand, og
at gøre det meningsfuldt i et enkelt bind,
hvor alene illustrationerne optager om
kring en tredjedel af pladsen, er endnu
vanskeligere. Dertil udkræves et over
blik, som kun få af fagets professionelle
udøvere besidder, og samtidig en evne
til at vælge - og især vælge fra - som
forudsætter dyb indsigt og bred viden.
Ole Feldbæk honorerer bedre end de
fleste disse skrappe krav. Selv om han
er bedst kendt som 1700-tallets histori
ker par excellence, har han også i sit
lange flittige virke gjort sig gældende
på talrige andre emnefelter i en sådan
grad, at der næppe er det afsnit af Dan
marks historie, der er ham helt frem
med. Det store overblik og den nærmest
encyklopædiske viden, som han gen
nem et langt, flittigt forskerliv har op
bygget, sætter i høj grad sit præg på det
foreliggende arbejde, der tillige udmær
ker sig ved den klare stil og det let
løbende sprog, der kendetegner den ru
tinerede skribent.
Feldbæk anfører indledningsvis, at
værket er tænkt som inspiration til læse
re, som måtte ønske sammenhængsfor
ståelse frem for episodisk viden, og i
overensstemmelse dermed ligger ho
vedvægten på en udredning af de lange
politiske og økonomisk-sociale linier i
det danske samfunds lange historie, li
gesom begreber som riget og staten
samt den vekslende magtbalance sam

fundsgrupperne imellem træder stærkt i
forgrunden. Han har valgt at disponere
fremstillingen i fire store hovedafsnit,
nemlig middelalderen, adelsvælden,
enevælden og folkestyret. Skiftende
forfatningsmæssige formationer benyt
tes således som hovedmarkører for vig
tige brudflader i danmarkshistorien,
hvilket vel tillige kan siges at udtrykke
et grundlæggende historiesyn, der prio
riterer den politiske historie højt som
drivkraft. Mindst plads i fremstillingen
får den lange middelalder, mens side
talsfordelingen mellem adels- og ene
vælden tilsammen og tiden efter 1848 er
nogenlunde ligelig. Hovedvægten lig
ger således - som naturligt er - på den
nyere og nyeste historie.
Hvad er det så for en danmarkshisto
rie, vi her får præsenteret? Ikke en hi
storie fyldt med overraskelser og radi
kale omvurderinger, men til gengæld en
fremstilling, der i fuld overensstemmel
se med programerklæringen formidler
god forståelse af sammenhængene i for
løbet fra de tidligste tider til de seneste i
et roligt fremadskridende fortælletem
po. Som en god nyskabelse er det tillige
en historie, der ikke er snævert afgræn
set til det nuværende danske territori
um, men også med betydelig vægt ind
drager den danske historie i det frem
mede - i de gamle tropekolonier og i
Nordatlanten - og tillige lader de (få)
danskere træde frem, som i tidens løb
har gjort sig internationalt gældende.
Der er kort sagt tale om en fremstilling,
der imødekommer den almindelige læ
sers behov for at skabe orden og sam
menhæng i sin historiske viden og sam-
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tidig honorerer ønsket om konkret, fak
tuel viden på centrale punkter. Det sid
ste understøttes fint af de omkring 80
biografiske bokstekster, der tilsammen
udgør en slags danmarkshistoriens blå
bog, samt de forskellige kronologiske
oversigtstabeller. Også de mange, vel
valgte illustrationer - de fleste i farver supplerer på glimrende måde teksten.
Sprogdragten røber den rutinerede
skribent, der med beherskelse af spro
gets mange nuancer formår at formidle
sit budskab med et lavmælt lune og tilli
ge en sproglig opfindsomhed, der gør
læsningen til en fornøjelse. Det pirrer
således læserens fantasi, at Christian 2.s
arrestationskommandoer i Stockholm
og omegn i 1520 lige ud betegnes som
»dødspatruljer« (s. 68), og at 1700-tallets ridefogeder (s. 140) sammenlignes
med »den moderne plagede mellemle
der«. Sprogligt nydannende er også et
ord som »ondtvoldere« om hekse og
troldkarle (s. 88), ligesom oplysningen
(s. 178) om H.C. Ørsteds rolle som
sprogfornyer vidner om Feldbæks særli
ge øre for det sproglige aspekt. Frem
stillingen er da også behageligt fri for
sproglige klicheer (selv om han s. 15
»åbner op« og s. 27 er »kommet fra
start«); men til gengæld forekommer
der flere steder gentagelser. S. 59 næv
nes således »modsætningsforholdet mel
lem lovprisningen af den fattige og hans
løn i Himlen og så kirkernes og klostre
nes anmassende rigdomme«; samme
formulering genfindes s. 74. På s. 157
karakteriseres løjtnant Willemoes’ ind
sats i slaget på Rheden som »his finest
hour«; samme udtryk bruges om Frede
rik 6. i billedteksten s. 159. Estrups blå
gendarmer er både s. 233 og 235 »ildelidte«. Sådanne skønhedspletter burde
have været fanget i korrekturen, der el
lers har været omhyggelig nok. Trykfejl
findes således næsten ikke, hvilket i sig
selv er en behagelig nyskabelse.
Feldbæks akribi er i almindelighed
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upåklagelig, og man føler sig som læser
helt tryg i hans selskab. Når man giver
sig i kast med et så omfattende stofom
råde, er småfejl imidlertid nærmest
uundgåelige. Da værket forhåbentlig vil
blive genoptrykt flere gange, skal jeg
ikke undlade at henlede opmærksomhe
den på nogle stykker. S. 71 nævnes såle
des Svenstrup »nord for Randers« - det
er da sandt nok; men »syd for Aalborg«
havde nu været mere vejledende. S. 97
får vi at vide, at Wallenstein besejrede
Christian 4. ved Lutter am Barenberg
1626 - kongens banemand var rettelig
den ligistiske general Tilly. S. 111 tids
fæstes håndfæstningens kassation i for
bindelse med statsomvæltningen 1660
til selve dagen for arvehyldningen af
Frederik 3. - det skete rettelig to dage
forinden. S. 188 betegnes den første
slesvigske krig som en borgerkrig, hvil
ket imidlertid rimer dårligt med, at Gre
vefejden s. 69 benævnes »danmarkshi
storiens eneste borgerkrig«. S. 169 be
tegnes den sidste Zahle-regering som
»radikal-socialdemokratisk« - der var
nu tale om en ren radikal regering, hvori
Stauning blot var kontrolminister. I
samme forbindelse oplyses det s. 244, at
Christian 10. udskrev valg efter afskedi
gelsen af ministeriet Liebe. Dette ville hvis det havde været korrekt - have væ
ret et klart forfatningsbrud fra kongens
side. Det er det da heller ikke; kongen
udnævnte efter pres ministeriet Friis,
hvis eneste opgave var udskrivelse af
valg. S. 264 anføres det, at Den danske
Brigade under 2. verdenskrig blev træ
net i Sydsverige. Det er ikke korrekt efter den svenske regerings udtrykkeli
ge ønske blev Brigaden trænet i Mel
lemsverige netop for ikke at provokere
den tyske besættelsesmagt på den dan
ske side af Øresund. Endelig bringes
der s. 278 nogle forkerte procenttal for
EF-afstemningsresultatet i 1972; de
korrekte tal fremgår imidlertid af boks
teksten om Jens Otto Krag s. 286. Disse
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småfejl bør rettes i en ny udgave; men
de rokker i øvrigt ikke ved det overord
nede indtryk af en fremstilling, der er til
at lide på både i det store og i detaljerne.
De store linier i fremstillingen giver
ikke anledning til indvendinger; jeg de
ler i det store hele den grundlæggende
forståelse af danmarkshistorien, som
her finder udtryk, og finder især den
indlevede tolkning af de politiske be
slutningstageres nærmest umulige si
tuation under Napoleonskrigene vellyk
ket (s. 165). Derimod forekommer den
let overbærende holdning til Christian
10., som bl.a. kommer til udtryk i bil
ledteksten s. 253, mindre velbegrundet.
Den afspejler efter min opfattelse lidt
for ureflekteret vor tids stereotype bille
de af kongen som en lettere indskrænket
officerstype og politisk ignorant, hvil
ket næppe holder for en nærmere
prøvelse. Det står mig heller ikke helt
klart, hvorfor der s. 116 skelnes mellem
en tidlig militær revolution og en senere
militærteknologisk ditto; også 1500-tallets militære revolution var jo langt hen
teknologisk begrundet. Også afvisnin
gen s. 213 af, at andelsbevægelsen skul
le grunde sig på de ældre landsbyfælles
skaber, forekommer mig lidt for ba
stant. Ingen har vel hævdet en sådan di
rekte forbindelse; men det udelukker jo
ikke, at bondesamfundets ældgamle
overlevelsesstrategi - den indbyrdes so
lidaritet og de kollektive samarbejdsfor
mer - også kan have spillet en rolle for
udformningen af den særlige danske ud
gave af andelstanken. Ligeledes savner
man omkring s. 246 en behandling - el
ler blot en omtale - af Landmandsban
kens krak i 1922. Det var trods alt en
begivenhed, der vendte op og ned på
mange forhold og i et glimt udstillede
den hæmningsløse kapitalisme, der do
minerede dansk økonomi i de turbulente
efterkrigsår. Endelig kan det godt undre,
at Feldbæk vælger at runde fremstillin
gen af med nogle lidt løse betragtninger
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om verdens almindelige tilstand efter
terrorangrebet 11. september 2001. På
dette sted kunne man i stedet have øn
sket sig den erfarne historikers afslut
tende refleksioner over de lange linier i
danmarkshistorien, som forud er ridset
op, og i lyset deraf måske en overvejel
se over, hvor vi som stat og samfund er
på vej hen.
Disse mindre indvendinger og småanker skal på ingen måde skygge for den
kendsgerning, at Feldbæk med dette vel
tilrettelagte og velskrevne værk har løst
sit vanskelige forehavende på udmærket
vis. Med sit sikre overblik og sin
velskrivende pen har han med bogen gi
vet den brede historieinteresserede of
fentlighed et glimrende redskab i hænde
til overblik og videre fordybelse. Der er
således al mulig grund til at ønske både
forfatter og forlag tillykke med dette ge
digne værk, der forhåbentlig vil vise sig
som et effektivt våben mod historieløs
heden og fjerne enhver undskyldning
for at lade det blive ved tilfældig episo
disk viden. Med sin danmarkshistorie
har han givet en bred læserskare en let
mulighed for at opnå den sammenhæn
gende forståelse af fortiden, der for al
vor gør historisk indsigt til et vigtigt ori
enteringsredskab i en foranderlig ver
den. Det er ingen ringe bedrift.
Knucl J. V. Jespersen

Knud J. V. Jespersen: A History of Den
mark. Translated by Ivan Hill. (Palgra
ve Macmillan, Basingstoke, 2004), p. IX + 244 s., 14.99 £.
Flere Danmarkshistoriske værker har i
de seneste årtier set dagens lys, som of
test i form af bindstærke fremstillinger
med flere bidragydere, mens det er sjæl
dent, at én enkelt historiker har formået
at give en større samlet fremstilling af
landets historie. Det må derfor vække
opmærksomhed og hilses velkomment,
at Knud J. V. Jespersen som én af de
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bedste kendere af Danmarks nyere og
nyeste historie med et omfattende for
fatterskab bag sig har publiceret sin ver
sion af Danmarks og danskernes histo
rie i de sidste 500 år. Bogen foreligger
tilmed på engelsk for et internationalt
publikum, hvorved dens udbredelse og
anvendelse som aktuel grundbog for
udenlandske studerende turde være sik
ret.
Fremstillingen dækker perioden fra
ca. 1500 til 2000 og behandler velvalgt
en række centrale aspekter af Danmarks
historie fra Reformationen til velfærds
statens krise ved indgangen til det 21.
århundrede. Der er, lad det være sagt
med det samme, tale om en både stofmættet og velskrevet gennemgang af
Danmarks udvikling i europæisk per
spektiv, men ikke nok med det. Der gi
ves tilmed på denne særegne Danmarkshistoriske baggrund en mentali
tetshistorisk forklaring på, hvorfor vi
danskere er blevet, som vi er. I i alt 8 ka
pitler undersøger Knud J. V. Jespersen
de vigtigste elementer i den modernise
ringsproces, som fra det 16. århundre
des begyndelse langsomt ændrede det
danske samfund fra at være et agrar
samfund ofte på kanten af eksistensen
til at blive et moderne industrielt vel
færdssamfund.
I introduktionskapitlet understreges
med rette Danmarks centrale beliggen
hed ved indgangen til Østersøen samt
landets betydning for de øvrige nordi
ske riger på vejen til Centraleuropa.
Rollen som gennemfartsland (»gate
way«) har spillet markant ind på landets
historie i forholdet til og fra Europa. Al
ligevel kan der endnu findes fremstillin
ger, som placerer Danmark og de øvrige
nordiske lande i periferien af Europa.
Særdeles vigtig er derfor bogens beto
ning af Danmarks geopolitiske belig
genhed både som Østersømagt og som
en del af fastlandseuropa. Østersøpolitikken gjorde sig markant gældende i
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Middelalderen og i kampen med Sveri
ge om Dominium Maris Balthici i tidlig
Nytid, mens forholdet til det forenede
Tyskland siden anden halvdel af det 19.
århundrede tvang landet til at tage vidt
gående hensyn til tyske (og europæiske)
relationer i langt højere grad end tidli
gere.
Denne dobbelte position har i mangt
og meget umiskendeligt sat sit præg på
Danmarks historie og udgør i virkelig
heden nøglen til en forståelse af landets
omvekslende skæbne. Ved indgangen til
det 16. århundrede regerede de olden
borgske konger over et vældigt nordatlantisk-baltisk imperium, hvilket lang
somt opløstes i de efterfølgende århun
dreder, således at kun kerneområdet dagens Danmark - blev tilbage. Færøer
ne og Grønland nævnes i denne sam
menhæng ikke, men deres tilhørsfor
hold til Danmark i dag afspejler trods
vidtgående selvstændighed i rigsfælles
skabet endnu de sidste rester af det en
gang så store dansk-norske konglome
ratrige, hvortil også Island indtil 1944
hørte.
Denne omfattende reduktions- og
desintegrationsproces af den engang så
magtfulde danske stat udgør ét af bo
gens hovedtemaer, mens forklaringen af
nutidens danskeres vaner og mentalitet
udgør et andet. Fremstillingen indledes
- og afsluttes med et sammenbrud,
nemlig på den ene side Kalmarunionens
ophør 1523, og sammenbruddet af den
socialdemokratiske velfærdsstat mod
slutningen af det 20. århundrede og ero
deringen af nationalstaten under indtryk
af væksten i EU og opbruddet i Østeu
ropa på den anden. Bogen tegner bille
det af en fremadskridende og fortsat
fremtidig opløsning, hvilket i sidste in
stans vil gøre det meningsløst at tale om
Danmark og danskerne. Anmelderen
må dog på dette punkt bekende ikke at
dele denne skepsis, i det mindste ikke i
en overskuelig fremtid. Spørgsmålet er,
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om ikke den danske stammes (karakte
ristik af den engl. ambassadør Sir James
Mellon 1992) sejlivethed fortsat længe
endnu vil vedblive at være en vigtig en
hed og det på trods af europæiske inte
grationsbestræbelser og reglementer fra
Bruxelles. Nationale særpræg og inter
esser vil givet endnu i lang tid fremover
spille en betydelig rolle indenfor EU og
i global sammenhæng.
Bogens andet kapitel behandler peri
oden fra opløsningen af den tyske Or
den, Hansaen og Kalmarunionen i tiden
efter 1500 til situationen efter Berlin
murens fald 1989 og Sovjetunionens
sammenbrud. Udviklingen fra det balti
ske systems sammenbrud til magtkam
pen (og dennes faser) med Sverige frem
til afslutningen af Store nordiske krig
1720 er fremstillet med sikker hånd.
Man mærker tydeligt, at forfatteren her
er på hjemmebane. Når Østersøens be
tydning i den tidlige Nytid imidlertid
foreslås sammenlignet med den persi
ske golfs moderne betydning for stor
magterne bør dette dog ikke ganske ta
ges for pålydende, men »cum grano sa
lis«. Krigene med England og tabet af
Norge i 1814 mindskede Danmarks po
sition yderligere. De nationale stemnin
ger i Danmark og Tyskland lagde grun
den til voksende konfrontationer om
hertugdømmerne. Slutresultatet blev
krigene 1848-50 og 1864 med tabet af
Slesvig-Holsten og Lauenburg. Fra
1870 og frem til de første Besættelsesår
(1943) var neutralitetspolitikken frem
herskende. Medlemskabet af NATO i
1949 betød et brud på den hidtidige
udenrigspolitik på baggrund af erfarin
gerne fra Besættelsesårene.
Knud J. V. Jespersen konstaterer, at
historien om dansk udenrigspolitik fra
1500 til i dag på den ene side udgøres af
den gradvise irreversible mindskelse af
landet, og på den anden paradoksalt nok
til en vis grad er historien om et mira
kel, eftersom det trods alle nederlag er
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lykkedes at fastholde nationens kerne
land og eksistens på kanten af Europas
fastland. At den danske selvtilstrække
lighed er formet på denne baggrund er
sandt nok, men glemmes bør det ikke, at
stormagternes magt- og geopolitiske in
teresser på mange måder har spillet ind
og herigennem bidraget til at sikre lan
dets overlevelse.
De følgende kapitler 3-4 behandler
den hjemlige politiske arena fra 1500 til
1848 med vægt på aristokrati og absolu
tisme, mens perioden fra 1848 til 2000
koncentrerer sig om demokrati og vel
færdsstat. Udgangspunktet er paradok
salt nok Christian Ill’s statskup i 1536
og udviklingen af skattestaten, rigsrå
dets krise og enevældens indførelse i
1660 og efterfølgende reformer frem til
landboreformerne mod slutningen af det
18. århundrede. Knud J. V. Jespersen ar
gumenterer overbevisende for, at den
særlige danske koncensus-model er
vokset frem af det absolutistiske sam
fund for at blomstre i fuldt flor under
det moderne velfærdssystem.

I et kapitel om den danske kirke og kul
tur fra Luther til postmodernisme er den
gennemgående grundtanke, at kristne
værdier og de evangelisk-lutherske
holdninger har gennemsyret dansk men
talitet og i realiteten udgør det etiske
grundlag for den moderne danske
velfærdsstat. Det nære samarbejde mel
lem kirke og stat er set i langtidsper
spektiv et gennemgående træk. Grundt
vigs enorme betydning i kraft af hans
tanker om højskolen bidrog til at under
bygge nationalstaten og aktivere bor
gerne i et nyt demokratisk samfund.
Hans folkelighedsbegreb med vægt på
tolerance, åbenhed og dialog fik betyd
ning for kirken og for uddannelsessyste
met og er den dag i dag konstituerende
elementer i dansk selvforståelse og
velfærds- og uddannelsespolitik.
De økonomiske grundbetingelser be-
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handles omfattende i kapitlerne 6-7. Et
gennemgående træk er Danmarks vok
sende integration siden det 16.-17.
århundrede i verdensøkonomien. Sund
told, agrarstruktur og den florissante
handel i det 18. århundrede opregnes
såvel som ændringerne i samfunds
strukturen på landet. De økonomiske
forandringer bidrog til at fjerne de feu
dale strukturer og banede vejen for mo
dernisering og nye klasser. Andelsbe
vægelsen - den anden agrare revolution
- var et vidunderbarn af den innovative
grundtvigske højskole. Industrialiserin
gen kom til Danmark relativt sent, og de
nye industrivirksomheder placeredes
ofte i nærheden af større eller mindre
søforbindelser af hensyn til eksporten og importen af råstoffer. Danmark fik
derfor ikke den industrikoncentration,
som kendes fra England og Tyskland.
Det 20. århundredes historie indtager
naturligvis en vigtig rolle i bogen, ofte
som indledning til de enkelte delafsnit.
Her skal kun nævnes, at Kanslergadeforliget i 1933 lagde grundlaget for en
ekspansiv økonomisk politisk fra sta
tens side og bidrog til at skabe større
forståelse mellem de 4 gamle partier
bl.a. til sikring af demokrati og parla
mentarisme. Landbruget tabte terræn
efter den Anden Verdenskrig som den
vigtigste økonomiske sektor, og den an
den industrialiseringsbølge tog fart fra
1950’erne og 1960’eme, samtidig med
at velfærdsstaten, antallet af statsansatte
og servicefunktioner voksede. Velfærds
statens sociale sikkerhedsnet og kollek
tive ansvarlighed kan, som Knud J.V.
Jespersen påpeger, på mange måder ses
som en moderne national udgave af det
gamle landsbysamfunds kollektive sy
stem, som noget normdannende og kon
stituerende for det at være dansk. Bogen
tager her klart politisk stilling i form af
en advarsel til politikerne om at være
varsomme med at afmontere velfærds
staten og dens grundprincipper.

157
I afslutningskapitlet behandles ska
belsen af den særlige danske kollektive
mentalitet. Fremvæksten af det at være
dansk dateres normalt til anden halvdel
af det 18. århundrede. Knud J.V. Jesper
sen argumenterer på sin side plausibelt
for at udviklingen begyndte mod slut
ningen af 1600-tallet efter svenskekrige
nes ophør og statens reorganisering efter
Enevældens indførelse. 1864-syndromet og gårdmandsliniens interpretation
af Danmarkshistorien bidrog til at ce
mentere opfattelsen af Danmark som et
lille land uden større international rolle.
Integrationen i EU og det multi-kulturelle samfund indebærer store udfordrin
ger for den danske velfærdsstatsmodel.
Fremtiden for Danmark og danskheden
vil derfor i høj grad afhænge af, hvordan
danskerne beslutter sig til at forholde sig
til disse globale udfordringer. Knud
Jespersen afslutter på trods af sin tidlige
re pessimistiske grundtone sin bog opti
mistisk med at udtale håbet om, at Dan
mark og danskerne ikke kun vil være be
grænset til at omfatte de sidste 500 år. Og
heri kan man kun give ham ret.
Sammenfattende er bogen et vigtigt
bidrag, partsindlæg om man vil, i dis
kussionen om danskernes historie og
danskhedens udformning. Bogen kan
varmt anbefales til alle, som interesse
rer sig for dansk og danskernes historie
i det seneste halve årtusinde. Med sin
bog har Knud J.V. Jespersen fortjenstfuldt indskrevet sig i den fåtallige kreds
af historikere til Danmarkshistoriske
værker.
Jens E. Olesen

Merethe Harding og Knud J.V. Jesper
sen (red.): Danmarks konger og
dronninger. (Gyldendal, 2004). 272
s., 249 kr.
Som titlen lægger op til har denne bogs
seks historikere til hensigt at skildre de
danske kongers og dronningers liv og
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levned, familieforhold samt samfunds
mæssige og kulturelle betydning. Der
indledes med et 41 siders essay »Mo
narkiet i Danmark«, skrevet af histori
ker og kgl. historiograf Knud J.V.
Jespersen. Jespersen lægger ud med at
trække linjen tilbage til den tyske be
sættelses mørkeste dage, hvor et digert
værk om de danske konger så dagens
lys under redaktion af historikeren
Knud Fabricius. Fabricus havde til hen
sigt at understrege den til alle tider
ubrydelige samhørighedsfølelse mellem
de danske konger og deres folk og mo
narkiets utrolige evne til at bringe
fædrelandet frelst igennem alle vanske
ligheder. Det fremgår hurtigt at Jesper
sen er ude i samme ærinde. Ethvert træk
af republikanisme hos danskerne aflives
uden videre og under mange krum
spring lykkes det at opretholde antagel
sen om den nuværende danske konge
slægts direkte slægtsbånd til Gorm den
Gamle. Den såkaldte »Mary-effekt«
skinner også tydeligt igennem med både
billeder og interviews. Af samme årsag
undrer det også, at bryllupsfestligheder
ne i maj 2004 pludselig henlægges til
Frederiksborg Slot, når det nu vitterligt
fandt sted på Fredensborg Slot.
Nu til portrætterne, bogens egentlige
emne. Vi starter med 500tallets næsten
ukendte kong Chochilliacus og slutter
med vores nuværende regent Margrethe
II. De danske monarkers levnedsløb og
gerninger skildres i velskrevne to-spal
tede artikler og i den brede margen er
der på overskuelig vis gjort rede for re
genternes ægte og uægte børn. Hver ar
tikel afrundes desuden med portrætter
af monarkernes ægtefæller og elskerin
der. Man kunne med rette frygte, at den
ne fremstillingsform ville få karakter af
de informative, men ikke ligefrem
sprudlende biografier, som blandt andet
forefindes i Danmarkshistoriens Blå
Bog fra 1970. Dette er dog ikke tilfæl
det her. I Danmarks konger og dronnin
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ger møder man virkelig mennesket bag
den royale maske, og der er blevet god
plads til mange interessante detaljer og
historier fra den enkelte regents liv og
gerning. Derfor er det også ærgerligt, at
tonen markant skifter når vi kommer til
Margrethe II og hendes nærmeste fami
lie. Det tidligere kritiske overblik og
saglige vurderinger afløses nu af ren
salgs- og jubilæumstale. Igen er det
Knud J.V. Jespersen, der fører pennen
og hans fokus på monarkiets samlende
funktioner i krisetider understreges med
de afsnit af dronningens nytårstale fra
2001, hvor terrorangrebet 11. september
omtales. Højtideligheden krakelerer
dog en anelse, når man under et billede
af kronprins Frederik og prins Joachim
på racerbanen kan læse »Begge prinser
er glade for hurtige biler«. Det må vist
betegnes som en mild underdrivelse!
Der er også svirp til Jespersens fremstil
ling af kongehuset som landets førende
kernefamilie, når der til allersidst kort
redegøres for den nylige separation
mellem prins Joachim og prinsesse
Alexandra.
Hvordan ser det ud med bogens øvri
ge opbygning? En henover alle siderne
løbende tidslinje gør det muligt let at
bevare det kronologiske overblik. Dertil
dukker der igennem bogen faktabokse
op, hvor den interesserede læser kan
orientere sig om blandt andet Dannevir
ke, Jyske Lov, Det Stockholmske Blod
bad, Enevældens indførelse og Påske
krisen i 1920. Til gengæld halter fakta
boksene, når der skal sættes fokus på de
kongeliges betydning i litteraturen, kun
sten og folketroen. Her savner denne
anmelder Palle Laurings kontroversielle
afhandling om de danske kongers helli
ge betydning, »Danmarks håb og horn«
fra 1954, og når man beskæftiger sig
med Struensee burde der være plads til
Per Olov Engquists »Livlægens besøg«.
I det hele taget glimrer litteratur- og kil
deliste samt noter ved deres fravær i
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denne bog. Til gengæld er der blevet
brugt sider på en ikke særligt fyldest
gørende ordbog, og man kan spørge sig
selv om en litteraturliste ikke havde væ
ret mere passende? Det er mærkeligt, at
der i denne ordbog er blevet plads til
Jean Calvin og vornedskabet, mens
Martin Luther og stavnsbåndet ikke er
nævnt. Hvorfor skal der desuden rede
gøres for gældkerens funktioner, mens
der ikke er en linje at finde om mar
skens embede?
Alt i alt er der her tale om et udmær
ket og populærhistorisk værk om Dan
markshistoriens konger og dronninger. I
bogens første og sidste del kunne man
godt ønske sig en mere saglig vurdering
af kongehusets rolle i nutid og fremtid,
og det ville have været rart med en
oversigt over kilder og litteratur. Disse
mangler overskygges dog i allerhøjeste
grad af de velskrevne portrætartikler og
flotte illustrationer, der fint lever op til
målsætningen om at fortælle historien
om det danske monarkis repræsentanter
og udvikling fra de ældste tider og frem
til i dag.
Jakob Ømbjerg
Steen Clemmensen, Ole Rostock, Sven
Tito Achen: Dansk Heraldisk Bib
liografi 1569-1999. (Syddansk Uni
versitetsforlag, 2002). 294 s., 328 kr.

Dansk Heraldisk Bibliografi 1569-1999
er en revideret udgave af Ole Rostock og
Sven Tito Achens værk af samme navn
fra 1971. Det nye værk står i henseende
til indhold, layout og opbygning i stor
gæld til den gamle udgave og dens nu af
døde udgivere, hvad der også frem
hæves i indledningen. Heraldikken er en
ældgammel disciplin, hvis symbolsprog
tidligere havde sin selvfølgelige plads i
samfundet som identifikation, såvel på
det personlige plan som i officiel sam
menhæng. Den almindelige udvikling
har medført at heraldikkens oprindelige
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betydning er reduceret, men op gennem
det 20. århundrede har interessen for
dens mange facetter imidlertid fået en
rennæssance - i Norden væsentligst
koncentreret omkring det fra 1960 pub
licerede Heraldisk Tidsskrift. Siden da
er der sket meget på området, og interes
sen gør at en opdateret bibliografi længe
har været ønsket. Da Sven Tito Achen
udsendte sin første bibliografi i 1958,
omfattede den ca. 800 referencer til he
raldisk litteratur. 1971-udgaven nåede
knapt 2.600 referencer, og med den fore
liggende udgave runder man næsten
5.000 referencer, dækkende våbner,
flag, faner, segl, bomærker og andre for
mer for heraldik. Forordet oplyser at
bibliografien omfatter: »... alle væsentli
ge artikler og bøger, hvor indholdet ho
vedsageligt er af heraldisk karakter og
vedrører danske forhold - eller er skre
vet af danskere eller er udgivet i Dan
mark.« Det oplyses også at 10-15% af
1971-udgavens referencer er udeladt,
men ikke efter hvilke kriterier dette er
sket. Bogens disposition er nok lidt
strammere end forgængerens, men via
den meget pædagogiske indholdsforteg
nelse vil bogens brugere nogenlunde
ubesværet kunne finde rundt i opslage
ne, som er inddelt efter hovedemnerne:
heraldik i almindelighed, våbenets be
standdele, våbenret, anvendt heraldik,
slægtsvåbener, stats-kirke- og anden of
fentlig heraldik, symboler og emblemer,
korporationer..., flag og faner, samt per
sonalia ... Det tilhørende forfatterregi
ster er dog helt uundværligt, og anskue
liggør samtidig at en ikke uvæsentlig del
af produktionen i den seneste menneske
alder hviler på en begrænset kreds af en
gagerede forskere og interesserede in
denfor området. Heraldik og illustratio
ner hører sammen, og der kunne godt
være givet flere eksempler på heraldik
kens mangfoldighed end de 10 s/h illu
strationer der er blevet plads til.
Mogens Kragsig Jensen
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Bo Fritzbøger: Det åbne lands kultur
historie - gennem 300 år, 2. udg.,
(biofolia, 2004), 330 s., 385 kr.

I 1998 udgav historikeren Bo Fritzbøger
sin 1. udgave af nærværende bog på
DSR-forlaget tænkt som en undervis
ningsbog for studerende på Landbohøj
skolen og nu udkommer den i en lettere
revideret version i et andet forlags navn.
Bogen er bl.a. ajourført frem mod nuti
den både tematisk og med litteraturen.
Ligeledes er der kommet en del flere il
lustrationer i den ellers velillustrerede
bog.
Emnet er en bred oversigt over det
danske landskabs historie gennem de
sidste 300 år. Det åbne land defineres
som det der ligger uden for købstæderne
(byerne) og skovene, selv om begge fra
valg behandles passende i den syntese
prægede oversigt, som værket udgør.
Det er tænkt som en bred forskningsba
seret gennemgang af emnet, hvor der
lægges vægt på at præsentere de mange
komplekse emner med præcise kilde
henvisninger til anden litteratur. Vær
kets 1022 noter og den 15-siders 2-spaltede litteraturliste taler sit eget sprog.
Og her ligger en af værkets store forde
le: det er en glimrende oversigt over an
den forskning på feltet. Selve fremstil
lingen er velstruktureret og velskrevet,
men bærer præg af at være skrevet som
undervisningsmateriale. For det første
er fortællingen vidspektret, dvs. den er
mere multikausal i sine årsagsforklarin
ger frem for at frembringe en helheds
orienteret forklaring på fænomener og
udviklinger. For det andet brydes den
kronologiske struktur af og til, hvor et
emne forfølges, selv om det ligger uden
for kapitlets tidsmæssige ramme; det
gælder f.eks. omtalen af Statistisk Bu
reau og kortlægning helt generelt. Det
har klare pædagogiske fordele, men er
egentlig et brud på den valgte kronolo
giske struktur.
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Bogen begynder med en gavnlig be
grebsafklaring af de mange begreber,
der er på spil inden for landskabshisto
rie. Man får her straks indtrykket af
tværfaglighed og multikausalitet. Lige
ledes bliver forskellige bud på bygdetyper gennemgået, ligesom forfatterens
eget bud på en landskabsinddeling bli
ver præsenteret. Bemærkelsesværdigt er
her, at han bruger den svenske betegnel
se risbygd i stedet for skovbygd, men
ellers svarer inddelingerne til andre
kendte. BF har også en fin karakteristik
af de enkelte bygder både hvad angår
bebyggelse, landbrugsdrift og anden
økonomi samt social organisering. Det
te antyder, at værket med sin landskabs
historiske tilgang anvender en meget
bred vinkling af stoffet, som gør at bo
gen bliver en meget bred samfundsbe
skrivelse med stor vægt på de rumlige
aspekter og de materielle og sociale
livsvilkår, som præger landbefolknin
gen, og som afspejler sig i landskabet.
Det første store hovedafsnit handler
om fællesskabstidens landskaber, hvor
under de forskellige landskabstyper bli
ver gennemgået. Den formelle afgræns
ning er her 1680-1750, men rækker na
turligt nok bagud i tid for at fange de
grundlæggende strukturer. Derfor virker
afgrænsningen også kunstig (men må
ske affødt af pensumkravene til de stu
derende), selv om det kildemæssigt med
matriklerne også er et godt sted at be
gynde, men deciderede retrospektive
studier gennemfører forfatteren ikke.
Efterfølgende er de næste inddelinger
mere velbegrundede: reformernes tid
1750-1810, det nye land 1810-60, land
og by 1860-1920, det industrialiserede
landskab 1920-80 og det forvaltede
landskab 1980-2000. Men de sidste skel
er vanskeligt forståelige i en landskabe
lig henseende: hvad 1920 og 1980 bety
der af store skel rent landskabsmæssigt
bliver ikke forklaret. 1960 ville være et
mere logisk skillepunkt, hvor struktur-
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udviklingen i landbruget mod færre og
stadig større brug begynder.
Der er forskelle på angrebsvinklerne
gennem bogen. I de første afsnit er der
megen vægt på detaljerede, empiriske
landskabsstudier, der fortæller om land
skabet ud fra et agro-økologisk syns
punkt, med vægt på landskabets udnyt
telse og forskelle heri og stor vægt på en
dynamisk udvikling i landbrugssyste
merne. Men gennem bogen tipper be
skrivelsen mod mere makrohistoriske
og normative tilgange og fjerner sig
mere fra de nære landskabsstudier. En
nærliggende forklaring herpå er mang
lende forskning inden for feltet, hvilket
kun kan mane til en opfordring til at ka
ste sig over kulturlandskabsstudier in
den for de sidste 2 århundreder. En led
sagende forklaring er selvfølgelig også
det forhold, at lovgivningen fra og med
landboreformerne bliver mere omsig
gribende - også på landskabets område,
samtidig med at internationaliseringen i
samfundet selvfølgelig også afspejler
sig i landskabet. Men fremstillingen kan
ikke blive bedre end forskningen er på
feltet.
I slutafsnittet behandles landskabet
ud fra alt andet end de økonomiske til
gange, som har præget de tidligere af
snit. Den overordnede forvaltning af
landskabet spiller også en stor rolle ud
fra økologiske, miljømæssige, æstetiske
bevæggrunde. Forfatteren vender sig til
slut mod de tendenser der er til sektorisering af landskabsudviklingen i form
af nationalparker, hvor der sigtes mod at
tage store hensyn til landskabsudviklin
gen, mens der vil være frit spil i det
øvrige landskab for økonomisk råde
rum. I stedet fremhæves, at den generel
le landskabsbeskyttelse bør fortsætte i
et multifunktionelt landskab svarende
til det mangesidigt udnyttede landskab,
der eksisterede før 1800 og heri spiller
landmændene en væsentlig rolle med en
integreret produktion, som naturforval
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tere. BF fremhæver, at landskabshistori
en har en vigtig rolle heri som formidler
af forståelsen af det gennem årtusinder
dynamiske landskab. Heri er anmelde
ren helt enig, men det fremgår ikke ty
deligt, om forfatteren mener at der skal
bevares enestående elementer eller al
mindelige træk. En løsning kunne være
at bevare de strukturelt velbevarede ele
menter. I hvert fald er banen her kridtet
op for en diskussion af, hvad der kan
ske med landskabet i fremtiden - vurde
ret på historiens vinger.
Til slut skal ikke undlades at frem
hæve nogle sjuskefejl, som stadig op
træder i bogen fra 1. udgave. F.eks. pla
ceres Hjerting (nord for det nuværende
Esbjerg) s. 99 i hertugdømmet Slesvig;
det hævdes i 1. udgave (s. 209), at
1899-husmandsloven gav mulighed for
at erhverve mellem 3*/2 og 5 tdr. hart
korn jord, svarende til l-4‘/2 ha. jord det er i 2. udgave (s. 224) blevet til 3*/2
- 5 tdr. hartkorn, svarende til 14,5 hekt
ar middelgod jord! - det må være en af
de største landbrugsrevolutioner hvad
jordfordeling angår (der menes tønder
land - og 1.udgavens hektarangivelse
er rigtig). Den nye udgaves navneregi
ster er blevet opdateret i takt med udvi
delsen, men det automatisk genererede
register har nu fået nogle fejl som følge
af manglende korrekturlæsning: såle
des optræder OVE (Oplysning om Ved
varende Energi) i 16-1700-tallet! - det
må være henvisninger til adelsmanden
Ove Juel og statsminister Ove HøeghGuldberg, der er blevet alfabetiseret
sådan i den nye udgave (de stod rigtigt i
den 1. udgave!) - og der er flere eksem
pler.
De sidste bemærkninger skal ikke
skjule, at der er tale om et glimrende og
velskrevet oversigtværk om kulturland
skabsudviklingen gennem de sidste 300
år, som kan tjene som en nyttig forsk
ningsbaseret indgang til videre studier.
Per Grau Møller
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Palle Ove Christiansen: Landsbyliv. Af
handlinger om livsstil og sociale re
lationer i landbosanifundet fra
1700-tallet til i dag. (Landbohisto
risk Selskab, 2004). 225 s., 198 kr.
Denne bog indeholder fem afhandlinger
af dr.phil. Palle Ove Christiansen, tidli
gere lektor ved Institut for europæisk
Folkelivsforskning og nuværende di
rektør for Dansk Folkemindesamling.
De fem afhandlinger er skrevet i to om
gange så at sige: De tre ældste 19781980 og de to yngste 1992 og 1995. Pe
riodisk omhandler de tiden 1760-1980.
Fokus er ifølge forfatteren, hvordan
folk på landet levede og overlevede.
Desuden er artiklerne også ifølge forfat
teren selv skrevet inden for traditionen
fra dansk landbohistorie og britisk rural
sociologi/socialhistorie eller peasant
studies. 1
Alle afhandlinger har tidligere været
publiceret. De tre af dem i engelsk sprogede publikationer, Ethnologia Scandi
navia, Journal of Social History og Cla
shes of Cultures, mens de sidste to har
været publiceret i tidsskrifterne Folk og
Kultur og Økonomi og Politik.
Afhandlingerne behandler alle for
skellige aspekter af landsbysamfund i
samme område i midtsjælland - områ
det syd for Køge og Ringsted. Det er et
fast kendetegn ved Palle Ove Christian
sens forskning, at den er nøje bundet til
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et konkret topografisk område. For ham
er begrebet kontekst ikke et ord til brug
om søndagen eller ved fine lejligheder.
Det er selve grundlaget for hans arbej
de. Men samtidig sætter han resultatet
fra kildeundersøgelserne om dette kon
krete område ind i en teoretisk ramme
og forståelse, som han har hentet i inter
national forskningstradition. Så vi har
på ingen måde at gøre med snæver lo
kalhistorisk forskning.
Artiklerne hænger fint sammen to og
to - og så kommer undersøgelsen af ud
viklingen i et moderne landsbysamfund
lidt for sig selv. Artiklen om livsstile be
handler først og fremmest forskelle
mellem fæstere i en landsby under Giesegård i midtsjælland. Det er i virkelig
heden en protest mod den tidligere så
almindelige opfattelse, at fæstebønder
var ens. Uenigheden gik på, om de var
dumme og sløve, eller energiske og ar
bejdsomme. Palle Ove Christiansen har
gennem undersøgelserne til sin dispu
tats kunnet se, at alle typer fandtes i
samme landsby: De stræbsomme, fatali
sterne og de stille. Denne konstatering
har han indarbejdet i sin bog Lykkema
gerne (2002) i en stærkere kunstnerisk
form, men grundsynspunktet ligger her.
Hvorfor der er denne forskel på fæste
bøndernes udnyttelse af de fælles vilkår,
tager han ikke stilling til. Efter min op
fattelse lægger han for lidt vægt på de
forskellige muligheder, de unge karle

1. Titlerne på de fem artikler og deres første publikation:
I. Livsstile i 1700-tallets landsby. Kultur og kontraster blandt østdanske fæstebønder. Tidli
gere trykt i Journal of Social History 2/1995.
II. Verden i stuen. International konsumption i 1700-tallets bondehushold. Tidligere trykt i
Johansen, Jens C.V.., Erling Ladewig Petersen og Henrik Stevnsborg (red.): Clashes of Cul
tures. Essays in Honour of Niels Steensgaard, Odense University Press 1992.
III. Bøndernes borgeriiggørelse? Sociale forandringer og symbolsk markering 1860-1910.
Tidligere trykt i Ethnologia Scandinavica. Journal for Nordic Ethnology 1978.
IV. De »levende« og de »døde«. En grundtvigsk bondes forestillingsverden 1880-1920. Tid
ligere trykt i Folk og Kultur 1979.
V. Lokalkultur og officiel kultur. Feltundersøgelser af forskelle og modsætninger i nutidige
landsbyer. Tidligere trykt i Økonomi og Politik, 3/1980.
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fik stillet til rådighed af godset. Der var
stor forskel i livsbetingelserne, om en
karl fik fæste på en god gård eller på en
af dem, der var evig forsiddergård.
Mens vi i artiklen om livsstile holder
os inde i landsbyen, kommer vi i den
følgende artikel »Verden i stuen« ud i
verden. Gennem genstandene i fæster
nes skifter sammenholdt med oplysnin
ger fra markedslister og toldregnskaber
får vi etableret en mulig forbindelse
mellem de to områder. Vi får først og
fremmest beskrevet relationerne land og
by, som ofte glemmes fra begge sider
både af landbohistorikere og købstads
historikere. Men vi når også videre ud i
verden gennem købmændenes handels
forbindelser. Det er en tankevækkende
artikel, selvom den måske ikke er så
helstøbt som mange andre af Palle Ove
Christiansens arbejder, der ofte har ka
rakter af essays. Måden at se på gen
standene i en boopgørelse, så de træk
kes ud i et særligt aspekt, har siden in
spireret flere studenterspecialer.2
Med de to næste artikler bevæger vi
os op i sidste halvdel af det 19. århun
drede. Med »Bøndernes borgerliggørelse« er det atter relationerne mellem land
og by, der behandles. Men nu er spørgs
målet, hvorledes borgernes genstande
og symboler er kommet ind i de selvbe
vidste bønders hjem. Kildematerialet er
regnskaber fra 1845, 1880 og 1909, og
en dagbog ført af Søren Andersen,
Nordrup, i perioden 1854-1872. Land
boreformerne og de gode økonomiske
forhold for bønderne efter midten af det
19. århundrede skabte både de selvbe
vidste bønder og et overskud til at inve
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stere i ting, der ikke var nødvendige for
produktionen. Frem for alt blev der tid
for bonden til at deltage i aktiviteter
uden for landsbyen. Dette skete på bag
grund af en intern separation eller ad
skillelse af bøndernes hushold i familie
og tjenestefolk, og en tilsvarende diffe
rentiering i landsbyen mellem bønder
og husmænd. Sådan var det øjensynligt
her på Midtsjælland, men ikke nødven
digvis på samme måde overalt i landet.
Det er også et spørgsmål, om der ikke
let indtræder en idyllisering af det gam
le fællesskab her? Husmænd uden jord
var også tidligere udelukket fra grande
lagets møder, selvom de i høj grad var
afhængige af de beslutninger, der f.eks.
blev truffet om græsningen på de store
fælles arealer i landsbyen. Jeg er enig
med Palle Ove Christiansen i, at en væ
sentlig forudsætning for den økonomi
ske velstand i bondestanden er de store
bondegårde fra godsejerstyrets tid, der
aldrig var blevet opdelt ved arvedelinger. Når der ikke blev tale om en fuld
stændig kalkering af den borgerlige kul
tur på landet, så må det efter min opfat
telse tilskrives indflydelsen fra højsko
lerne og de gudelige bevægelser, som
Palle Ove Christiansen ikke tildeler me
gen omtale i denne artikel.3
Højskolernes indflydelse på bonde
standen rettes der til gengæld op på i
næste artikel fra det følgende år »De le
vende og de døde.« Den bygger på en
midtsjællandsk bondes erindringer,
Niels Petersen (1856-1950). Den glø
dende grundtvigianer og højskolemand
bosatte sig på en gård midt i den døde
egn i Ejby, hvor mange gårde endnu var

2. Eks. Martin T. H. Bork: Materielle statussymboler hos sjællandske bønder i 1700-tallets
første halvdel. Fortid og Nutid 2002, s. 278-297.
3. Er dette et udtryk for, at forskningen er løbet videre efter denne artikel fra 1978? Senere er
der i hvert fald kommet flere artikler om højskolernes indflydelse på håndarbejde og mate
riel kultur. Minna Kragelund har været stærkt optaget af disse spørgsmål, f.eks. i artiklen
»Hun banede vejen for mange andre« i Adda Hilden og Grethe Ilsøe: Veje at vandre. (Ros
kilde Universitetsforlag, 2003). Heri findes også et tilbageblik til det 19. århundrede.
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fæstegårde under Spanager og Gl. Lellingegård. Erindringerne går tilsynela
dende udelukkende på Niels Pedersens
oplevelser inden for den grundtvigske
verden - hvilke møder, han har deltaget
i og hvilke interessante personligheder,
han har mødt. Han mener selv, at han er
blevet opfattet som en fremmed fugl
midt i den døde egn, han er flyttet til.
Palle Ove Christiansens formål med ar
tiklen er at fremvise de to verdensopfat
telser set med Niels Petersens øjne sam
tidig med at levere et forsvar for den
døde egns position. Niels Petersen var
ved familiens hjælp kommet let til sin
gård, mens egnens øvrige gårdmænd
var optaget af kampen mod godsejerne
både socialt og politisk. Det var således
ingen død egn, han kom til, men kam
pen gik på andre fronter. Splittelsen el
ler modsætningen til småkårsfolkene på
egnen fremhæves også som bagsiden af
den grundtvigske verden. Det er absolut
væsentligt at få disse aspekter trukket
frem, men måske har Palle Ove Christi
ansen fortrængt, at det er erindringer, vi
har med at gøre. Det er tydeligt, at Niels
Petersen i sine erindringer kun har villet
skildre sin grundtvigske verden, men
også for ham må foldudbyttet og køernes stigende ydelser have haft betyd
ning - om ikke for andet så for at give
ham selv mulighed for at deltage i alle
disse grundtvigske aktiviteter. Og vi
ved faktisk kun fra Niels Petersen selv,
hvorledes de øvrige gårdmænd på eg
nen betragtede ham.
Den sidste artikel belyser netop dette
spørgsmål for nutiden, hvordan man har
modtaget en massiv tilflytningsbølge af
unge mennesker med ganske anderledes
værdier og livsform end hos de tidligere
beboere. Denne artikel bygger metodisk
på forfatterens direkte observationer i
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1978-1979 i tre landsbyer i Toksværd
sogn i Holmegårds kommune ved Næst
ved. Den kan også opfattes som en un
dersøgelse af integrationen af uden
sogns beboere i traditionelle landsbyer.
Blev landsbyen til to adskilte kvarterer
med hver sin livsrytme og livsværdier,
eller skete der en sammensmeltning
med et nyt fælles liv til følge? Og hvor
for faldt det forskelligt ud? Læseren sid
der tilbage med en nysgerrighed for at
vide, hvorledes det senere er gået i
Toksværd, Gødstrup og Dysted.
Der er således ingen tvivl om, at det
er interessante og tankevækkende af
handlinger, der er blevet genudgivet i
denne bog. Men hvad er rationalet bag
genudgivelsen? Det er kun delvist et
sprogligt hensyn, for kun de tre artikler
var i første omgang udgivet på engelsk.
Men danske forskere har et sprogpro
blem i relation til formidling af deres
forskningsresultater. Hvis de publicerer
på engelsk for at deltage i den internati
onale forskningsdebat og dermed bringe
dansk forskning på landkortet, er der
stor fare for, at deres resultater ikke når
ud til interesserede ikke-fagfolk i Dan
mark. Således tror jeg, det gik for Palle
Ove Christiansens disputats.4 Det er et
problem, for der er ikke andre forskere,
der skriver på dansk om dansk historie
for danskere. Men det modsatte er lige
så problematisk: at dansk historie kun
publiceres på dansk og dermed ikke når
ud i den internationale historikerdebat.
Verdenskortet efterlades ved denne pub
liceringsstrategi med store hvide pletter
for det danske område.
Afhandlingerne er - bortset fra fest
skriftartiklen - tidligere publiceret i al
mindelige historiske og kulturhistoriske
tidsskrifter, som almindeligvis ikke bli
ver anmeldt. Er genudgivelsen da sket

4. A Manorial World. Lord, peasants and cultural distinctions on a Danish estate 1750-1980.
(Scandinavian University Press, 1996).
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ud fra et ønske om at få afhandlingerne
anmeldt af fagfolk. Det tror jeg næppe,
da der er gået så lang tid siden første
publicering.
Der er heller ikke fra forfatterens side
blevet gjort noget forsøg på at sætte de
fem afhandlinger ind i en fælles ramme.
De falder stadig i tre emneområder over
tre adskilte tidsperioder. I virkeligheden
er de kun holdt sammen af et nogenlun
de fælles topografisk område. Forfatte
ren er heldigvis spillevende endnu, så
det havde været interessant, om han
havde forsøgt at give en perspektivering
på baggrund af sin forskning i området.
Jeg er derimod heller ikke i tvivl om, at
en sådan perspektivering ville have
ægget til modsigelse, lige meget hvor
dan den var blevet udført. Men det hav
de vel heller ikke været noget dårligt re
sultat af en forskningsindsats?
Birgit Løgstrup
Jürgen H. Ibs et al. (red.): Historischer
Atlas Schleswig-Holstein. Vom Mit
telalter bis 1867. (Wachholtz Verlag
Neumünster, 2004) 176 s. 35 euro.

Med det foreliggende bind afsluttes et
af de mest ambitiøse værker i regional
historieskrivning i Tysklands nordlige
delstat nogensinde. De vigtigste histori
ske udviklinger på mange felter præsen
teres nu i et moderne atlasværk. De to
første bind, der dækker tiden 1945-2000
hhv. 1867-1945 blev taget imod med
stor begejstring. Også det tredje bind
om tiden før 1867 udmærker sig ved til
talende udstyr og en enorme mængde af
spændende informationer. Langt de fle
ste informationer har hidtil slet ikke el
ler i det mindste ikke i samme grad væ
ret tilgængelige. Der kan med rette tales
om et sandt pionerværk. De enkelte ka
pitler indledes med sagkyndige og vel
skrevne tekster, som på grund af det
lange tidsrum værket dækker, er en del
længere end i de to første bind. Selve
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kortene udmærker sig ved tydelige sym
boler, kontrastrige farver, overskuelige
signaturforklaringer og en stofmængde,
der hverken er for lille eller for stor.
Mange kort bliver suppleret med over
skuelige eller uddybende grafiker. Vær
ket afsluttes med en litteratur- og kilde
fortegnelse til de enkelte afsnit og kort.
I sin reklame forkynder forlaget, at
atlassets sidste bind også besvarer de
sidste åbne spørgsmål. Det kan der med
henblik på hertugdømmernes komplice
rede historie imidlertid næppe være tale
om. Det foreliggende atlas dækker en
meget lang periode, mange emner er
hidtil ikke blevet udforsket, der fandtes
kun undtagelsesvis landsdækkende sta
tistikker før 1867, og kildematerialet
bliver tyndere og tyndere, jo længere
man går tilbage i historien. Det er derfor
ingen god idé at vække forventninger,
som atlasset ikke kan opfylde - de ville
kun føre til skuffelser hos læseren, og
det har dette enestående flidsprodukt
virkelig ikke fortjent.
Trods de nævnte kildemæssige van
skeligheder byder bindet på et forbløf
fende stort sortiment af emner, navnlig
bebyggelse og demografi, besiddelses
forhold, landbrug, byudvikling, handel
og erhverv, kirkelige forhold, skolevæ
sen, almindelig politik og forvaltning
samt nogle specielle emner, som først i
1800-tallet blev til en selvstændig stør
relse, såsom sparekasser, idræt og natio
nale bevægelser. Frisernes specielle si
tuation fremstår som en ekskurs til
1900-tallet, efter at de var blevet glemt i
de to første bind - et nødvendigt supple
ment. Dermed byder Historischer Atlas
også i sit tredje bind på et meget bredt
tværsnit af Slesvigs og Holstens mang
foldige historie. Jo hyppigere man bla
drer værket igennem, des flere spænd
ende informationer falder i øjet.
Da der undertiden kun findes punktu
elle kilder, har det været nødvendigt at
anskueliggøre nogle sammenhænge
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gennem enkelte eksempler. Disse de
tailstudier og -kort giver særlig interes
sante indblik på lokale forhold, navnlig
med hensyn til besiddelsesstrukturer.
Særlig megen plads tilkommer udvik
lingen i enkelte købstæder, hvorved de
enkelte eksempler repræsenterer for
skellige epoker. Kortene og studierne
om forholdene i enkelte lokaliteter er
lige som de landsdækkende kort værdi
fulde bidrag til forståelse af hertugdøm
mernes komplicerede historie og uund
værlige for at afgive et så afrundet bille
de af samme som muligt.
Nogle emner som f. eks. industriali
sering og søfart forekommer kun på un
derordnet plan. Måske ville det have
været en fordel, hvis disse kort ville
have fundet plads ved siden af deres
kronologiske fortsættelser. Også mange
andre kort bliver endnu mere spænden
de, når man sammenligner dem med de
tilsvarende kort i de to første bind.
Atlasset viser også, at der endnu er
mange emner i hertugdømmernes ældre
historie, der trænger til at blive udfor
sket. Ganske vist byder atlasset på nog
le overskuelige kort om administratio
nens udvikling. Men samtidigt viser det,
at der fortsat er behov for et detaljeret
administrationshistorisk atlas. Det bli
ver særlig tydeligt, når man kaster et
blik på det lidet overskuelige kort på s.
159. Lidt problematisk er også kortet på
s. 100, fordi det kun i få tilfælde kan be
stemmes, hvornår en by opnåede den i
kongeriget ukendte status som flække.
Hvor komplicerede de administrative
forhold virkelig har været, fremgår mest
tydeligt af J. v. Schröders (her moderni
serede) kort over købstaden Itzehoe i
1848 (s. 158), da den ikke særlig store
by var delt på kryds og tværs mellem
fire forskellige jurisdiktioner.
Også med hensyn til erhvervsudvik
ling og handelsforbindelser og flere an
dre emner er der brug for mere forsk
ning. På flere felter har bidragsyderne
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endog præsteret rigtig grundforskning,
selv om alene omarbejdelsen af mere el
ler mindre kendte resultater til anskueli
ge kort og grafiker må have været en
krævende opgave. Man må virkelig an
erkende, at atlassets emnemæssige ind
hold svarer fuldgyldigt til det aktuelle
forskningsstade.
Det ville have været af fordel, hvis
man havde udarbejdet endnu et grund
kort, der i det mindste i modificeret
form viser kystlinjen før 1634. Ganske
vist henvises der altid i legenden, når et
kort viser en nyere kystlinje. Men det
kan ikke helt forhindre at give et misvi
sende indtryk af Vesterhavsområdet.
Tydeligt bliver det f. eks. på kortet over
herskabsfordelingen over bolssteder (s.
52) eller kortet over kirkesognene om
kring 1400 (s. 162).
Historischer Atlas leverer ellers in
formationer over samtlige landsdele,
der i den pågældende periode hørte til
Slesvig, Holsten og Lauenborg, og ig
norer ikke som alt for mange ældre vær
ker forholdene på den respektive anden
side af de nuværende statsgrænser.
Nordslesvig inklusive Ærø og i nogle
tilfælde endog de kongerigske enklaver
omkring Ribe og Møgeltønder er fuld
stændigt med på samtlige landsdækken
de kort. Men ikke kun af denne grund er
atlasset også for danske læsere et spæn
dende opslagsværk. På mange kort vi
ses interessante og længst forglemte
forbindelser. Hvem i det nuværende
Fyns stifts område husker f. eks., at i
gamle tider ikke kun Als, men også Fe
mern, hørte under biskoppen i Odense
(s. 137)? Og hvem kan i dag forestille
sig, at Marstal på Ærø endnu i 1840
havde større skibskapaciteter end den
nuværende storby Kiel (s. 103)? Desu
den må man rose, at det foreliggende
bind også giver informationer om her
tugdømmernes placering i forhold til
deres nabolande.
Det må have været en uhyrligt van-
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skelig opgave at udarbejde det forelig
gende pionerværk, og det skal alle der
muliggjorde det have en stor tak for. Hi
storischer Atlas har åbnet for nye stan
darder i historieformidling, og det er al
lerede nu et uundværligt hjælpemiddel
for alle, der beskæftiger sig med hertug
dømmernes historie. Den har banet ve
jen til udforskning af endnu flere histo
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riske emner, og nybegyndere kan bruge
både teksterne og kortene som en god
introduktion til Slesvigs, Holstens og
Lauenborgs historie. Anmelderen er
overbevist om, at trebindsværket vil ud
vikle sig til en klassiker i hertugdøm
mernes historieskrivning for mange ge
nerationer og opleve mange oplag.
Gerret Liebing Schlaber

HISTORIOGRAFI, HISTORIETEORI OG METODE
Erik Christiansen & Claus Møller Jør
gensen: Historiefaget på Aarhus
Universitet i 75 år. (Aarhus Univer
sitetsforlag, 2004). 348 sider, ill.,
298 kr.

I august 1928 godkendte Christian X, at
»Universitetsundervisningen i Jylland«
kunne påbegyndes i Århus. Det blev
første gang i nyere tid, det gamle uni
versitet i København fik en konkurrent
inden for rigets grænser. I dansk univer
sitetshistorie står universitetet i Århus
som et monument over et samfund,
hvor provinsen havde udviklet sig til
andet og mere end opland og købstæder.
Senere kom flere jo til - Odense Uni
versitet i 1966 som den danske universi
tetsverdens vel nok klareste repræsen
tant for velfærdsstaten og I960’ernes
økonomiske fremgang, Roskilde Uni
versitetscenter i 1972 som marxismens
aftryk først i beton og senere i andre
materialer, og sidst Ålborg Universitets
center vel sagtens som udslag af et sam
fund, hvor regionerne for alvor var ble
vet en varm kartoffel. Sidstnævnte er
vel også baggrunden for dannelsen af
Syddansk Universitet. Nu om stunder er
ingen egn for fjern til et universitet,
hvilket så sandelig ikke var den mest al
mindelige holdning, da Universitets
kommissionen fra 1919 til 1925 arbej

dede for oprettelsen af et universitet i
det jyske.
Universitetet i Århus er på mange
måder det mest interessant af »de nye«
- kort og godt af den årsag, at det var
det første. Der findes mange spændende
historier gemt i de nye institutioner,
hvoraf mange brød ny grund. Teologi
blev vist aldrig helt det samme igen, og
statskundskab blev i universitetets nye
re historie den måske væsentligste ny
skabelse, som ad åre kom til at udfordre
polit’ernes dominans på Slotsholmen.
Også inden for naturvidenskaben har
Århus Universitet i nyeste tid vist, at
man som dansk forsker ikke behøver at
være københavnsk forankret for at mod
tage en nobelpris - ja, sidste år hørte vi,
at Århus Universitet nu er placeret som
landets bedste, hvad angår netop natur
videnskab. Dertil kommer, at de gule
bygninger i Universitetsparken i man
ges øjne lægger rammer til det smukke
ste universitet i landet. Der er med an
dre ord et væld af gode grunde til at kas
te sig over historierne om Århus Uni
versitet - når man tilmed er historiker,
og markedet nu byder på en større sag
om Historiefaget på Aarhus Universitet
i 75 år, er der ingen grund til at tænke to
gange i bogladen. Slet ikke, faktisk, for
det er en god og informerende bog.
Historiefaget ved Århus Universitet
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er omtrent lige så gammelt som univer
sitetet selv. De første forelæsninger i hi
storie fandt sted i 1929, og det er ifølge
redaktørens forord (Nina Koefoed, ad
junkt ved instituttet siden 2004) institut
tet selv, som i anledning af jubilæet be
sluttede at bestille en fremstilling af
»stedets egen historie«, som det angive
ligt hed sig. Det fremgår også, at det var
en opgave, man mere eller mindre kun
ne melde sig til. På krogen bed dels Erik
Christiansen (lektor - siden docent ved instituttet siden 1972), som har
skrevet om tiden fra 1929 til 1967, hvor
han selv blev ansat, og dels Claus Møl
ler Jørgensen (lektor ved instituttet si
den 2001), som tager over og næsten
når frem til jubilæet i 2004. De to dele
er dog langt fra lige fordelt, idet Jør
gensens andel er langt den vægtigste.
Christiansen indleder med at fortælle
om etableringen af et jysk historieinsti
tut, som ikke lader sig forstå uafhængigt
af den københavnske storebror. Den
gang var historiefaget i København
splittet i to lejre - Erik Arup stod på den
ene side, og Aage Friis var under den
modsatte fane. Det er en velkendt histo
rie, at deres konflikt beroede på såvel
dårlig personlig kemi som faglige mod
sætninger, der i store - måske for store træk var et ekko af modsætningerne i
Erslevs sind. Arup og Friis mente i
hvert fald begge at være rette arvinger
til det radikale historikerdynasti.
Den københavnske fejde er relevant
for fortællingen om historiefaget i År
hus, da instituttet fra de første spæde
skridt blev en oversøisk besiddelse for
Arups lejr. Det var Erik Arup selv, der
som medlem af Universitetskommissio
nen afholdt de første forelæsninger på
stedet, og det var også den robuste radi
kale ånd, der fik installeret sin egen
elev, Albert Olsen, som den første do
cent i historie ved det nye universitet.
Herfra følger Christiansen med sikker
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hånd det københavnsk-århusianske spil
om stillinger mv. - et spil, som domine
rede »pionerårene« fra 1929 til 1938.
Efter denne første fase fulgte - ifølge
Christiansen - en såkaldt »konsolide
ring« af instituttet i Århus, hvor Troels
Finks som vanligt »castes« til en hoved
rolle, han efterhånden bliver svær at fra
vriste.
Christiansens del af historien virker
på denne unge anmelder både veloplagt
og genrebevidst. Historikerens hænder
er faderligt foldet om et emne, som lig
ger hans hjerte nær. Fortællingen er sik
kert skåret som et traditionelt jubi
læumsskrift, hvor der vælges en person
lig stil og desuden ikke gøres unødigt
dybe knæbøjninger i forhold til materia
lets vægtning og behandling - velsag
tens af flere årsager: kildematerialet er
begrænset, aktørerne er få, konflikterne
er lette at få øje på (og hold om), og en
delig er flere dele af historien allerede
fortalt i andre sammenhænge.

I Jørgensens væsentligt større andel gri
bes anderledes nænsomt om emnet. I re
daktørens forord angives det, at de to
deles forskelligheder skyldes de to for
skeres forskellige tilgang til emnet, men
»især« - som det hedder sig - den me
get forskellige kildesituation. Der er
utvivlsomt megen fornuft i disse ord.
Kildesituationen er unægtelig forskel
lig, men jeg ville nu nok sætte tilgange
nes forskellighed øverst - side om side
med den helt specielle situation, det nu
engang er at skrive en bog om dens læ
seres liv og værk. Hvad det sidste angår,
løses opgaven med en betragtelig agt
pågivenhed - der er ikke mange, som
kan tillade sig at blive stramme i ansig
tet over den behandling, Jørgensen gi
ver dem. Faglige og personlige konflik
ter beskrives med en passende spred
ning af budskaber i og mellem bogens
mange linjer. Opgaven kan på dette
punkt næppe løses bedre.
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Mere kan siges om valget af »til
gang« - for nu at bruge redaktørens ord.
Hvor Christiansen med sikre skridt går
mod jubilæumsskriftets stemning og
stil, vælger Jørgensen en interessant ba
lancegang mellem jubilæumsskriftet og
noget, man måske kan kalde »professionaliseret historiografi«. Således har Jør
gensen ved tidligere lejligheder ført an i
forbindelse med historiografiens etable
ring som selvstændigt forskningsområ
de - en udvikling, som i dansk faghisto
rie blev indledt i 1970’erne med senere
højdepunkter omkring Manniches Den
radikale historikertradition fra 1981,
bind 10 i Gyldendals Danmarkshistorie
fra 1992 og senest Mads Mordhorsts
ph.d.-afhandling fra 2002. Disse værker
står alle på skuldrene af 70’ernes kriti
ske historiografi, som især inspireret af
Kuhns paradigmeteori brød med knap
200 års kontinuitetsstyrede »slægtshi
storier« med kongerækker af gransker
helte. For eksempel er »slægtshistorio
grafien« vel også - med al respekt i
øvrigt! - det grundtema, som akkorder
ne fordeles over i de eksisterende skrif
ter om historiefaget ved Københavns
Universitet (f.eks. i Historisk Samfunds
jubilæumsskrift fra 1976). Netop denne
professionalisering af historiografien
har Jørgensen i et arbejdspapir fra 1997
søgt at bringe endnu videre ved at rela
tere historiografien som disciplin til ti
dens generelle krav om øget teoretisk
bevidsthed - for historiografiens ved
kommende en underligt overset mulig
hed for inspiration fra den konstruktivi
stiske videnskabssociologi, som i disse
år går sin sejrsgang ved utallige institut
ter for science studies i den anglo-amerikanske verden.
Det er - set i dette lys - interessant, at
Jørgensen vælger en genremæssig pla
cering imellem det jubilæumsskrift,
som veloplagt skydes i gang af Christi
ansen, og så den videnskabelige, pro
blemstyrede, teoribevidste og ikke
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mindst monografisk anlagte, viden
skabshistoriske historiografi. Jørgensen
udråber således selv sit arbejde som et
jubilæumsskrift (s. 285), men allerede i
indledningen til Del II lægges op til en
sammentænkning af institutions- og
forskningshistorie, hvilket let bringer
tankerne i retning af en videnskabssoci
ologisk inspireret historiografi. Denne
balancegang gør faktisk Jørgensens del
lidt vanskelig at anmelde, da det kan stå
en smule uklart på hvilke kriterier, det
skal ske. Omvendt gør den alvorlige
tone, den - for genren - iøjnefaldende
grundighed og de konstante forsøg på
yderst saglige og afbalancerede genera
liseringer unægtelig værket mere inte
ressant, end det mere traditionelle jubi
læumsskrift havde været. Man kan na
turligvis sige, at Jørgensen dermed sæt
ter sig mellem to stole - man kan også
sige, at han flytter på den ene og deref
ter sætter sig solidt til rette.

Set som helhed får vi et yderst nuance
ret billedet af hverdagen og forskningen
på instituttet igennem de 75 år. Alle dele
af livet på et institut er med - studenter
ne, forskerne og forskningen som de
væsentligste overskrifter. Undervisnin
gen er måske en smule nedprioriteret her er en del om studieordninger, men
ikke mange anekdoter og beskrivelser
af undervisningssituationer. Det hænger
formodentlig sammen med, at hvor der
næppe er mange skriftlige kilder til
»stedets egen historie«, som ikke har
været indsamlet forud for dette projekt,
har man til gengæld ikke ønsket at sætte
stedets mange munde på gled.
Billedet af studenterne er i store træk,
at man på Christiansens tid opførte sig
anstændigt og respekterede fagets auto
riteter. Man får glimtvis indtrykket af en
mere »hyggelig« atmosfære, end tilsva
rende skrifter har beskrevet i Køben
havn - måske knap så stive rammer og
omgangsformer. I 1970’erne var der
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knald på drengen - marxisme, studen
terpolitik, opgør med autoriteter, fagkri
tik osv. I 1980’erne var der krise på de
humanistiske fakulteter - studenterne
og pengene blev væk. Hvad udad tabes,
kan jo indad vindes, så omkring 1990
havde den ydre, fakultære trussel ført
til, at man i rusbladet kunne finde en be
skrivelse af stemningen på instituttet
som »hyggelig«. Det var vist ikke sket
10 år før! I 1990’erne var studenterne
hverken få eller på tværs - nogle mente,
at man nu mødte en »pædagog-« eller
»nå-generation«, som ikke tog tilstræk
keligt ansvar for egen (ud)dannelse.
Omvendt kunne Søren Hein Rasmussen
i 1997 konstatere, at studenterne nu var
dygtigere end nogensinde. Mon ikke
begge parter havde fat i noget? Det er
nok en fejl i sproget, at ungdom lader
sig bøje i bestemt ental.
På lærersiden var der mange, som
havde held i karrieresprøjten i årene
omkring 1970. Studentertallet næsten
tidobledes set i forhold til 1960. Det før
te ansættelser med sig - mange ansæt
telser: Blot en håndfuld fastansatte un
dervisere i tiden før 1967 blev frem til
1972 forøget med ikke færre end 19 stil
linger. I Bertels 80’ere er der sikkert
mange, som har misundt kårene for
denne generation, for i de 16 år fra 1978
til 1994 fastansattes ikke én eneste hi
storiker i Århus. Der var problemer nok
med at få lærerkollegiet til at modsvare
de langt færre studenterårsværk. Man
sidder efter endt læsning med en for
nemmelse af, at universitetet i det jyske
tabte en hel generation af talentfulde hi
storikere på gulvet - at dygtige folk
gled væk fra stedet (og måske helt fra
faget). Når man tænker nærmere over,
hvor mange timer der bruges i arkiver,
på biblioteker og hjemme på kvisten
med henblik på udfærdigelsen af digre,
systematiske afhandlinger, er det egent
lig tankevækkende, så tilfældig alloke
ringen af midler og stillinger i det vi
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denskabelige miljø i nogle tilfælde kan
forekomme. Særligt når man følger et
institut over et større stræk, som vi med
dette værk har fået en ret enestående
mulighed for.
Forskningen på instituttet er perio
disk opdelt og beskrives ikke helt efter
»ingen nævnt, ingen glemt« - men
næsten. De vigtigste værker er med - i
hvert fald umiddelbart vurderet her på
udenforstående fod. Selv om vi flere
gange hører, at det århusianske flagskib
har været det 19. århundredes historie,
så finder dette værk sit højdepunkt ved
introduktionen til instituttets middelal
derforskning - måske med klimaks un
der præsentationen af Helge Paludans
Familia og familie fra 1995. Jørgensen
introducerer Paludans tese om, at der i
løbet af 1200-tallet skete en omstruktu
rering af bondesamfundet med kernefa
miliens tilblivelse som den væsentligste
nyskabelse: Hvor jordbesiddelse i tidlig
middelalder var noget, man arvede - og
som således tilhørte slægten - introdu
ceredes i løbet af 1100-tallet via kirken
og senere kongemagten et familiebe
greb, som markerede en vigtig overgang
fra den gamle nordiske odelstænkning
til en middelalderlig »familiatænkning«. Når introduktionen til Paludans
tese virker så vigtig, skyldes det ikke
mindst, at den står i så klar konflikt med
»den københavnske tese« (ErslevArup-Christensen): »at det danske sam
fund indtil højmiddelalderens afslut
ning var præget af den oprindeligt frie
danske selvejerbonde, der havde foden
under eget bord på sin egen bondegård«
(s. 162). Paludan har selv vist, hvordan
denne tolkning kan skrives tilbage til
den romantiske historieskriver C.F. Al
len, hvorfra den er gået i arv gennem
den »gårdmandslinie« i dansk historie
skrivning, som Thorkild Kjærgaard har
fundet på. Med den oprindelige selv
ejerbonde kunne således etableres en
oprindelig harmoni, som efter syndefal-
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det ved kirkens og adelens ankomst
kunne genetableres i oplysningens og
stavnsbåndløsningens kølvand. Denne
modstilling til »københavner-fortolk
ningen« virker særligt central, da Jør
gensen gentagne gange viser, hvordan
Paludan - som i øvrigt flere andre Århus-historikere - bevidst har benyttet
sig af funktionelle levnsslutninger som
argumentation. Der sker altså en side
løbende kobling til det metodiske ny
brud, som i årtier har stået stærkt i den
århusianske selvforståelse: det funktio
nelle kildebegreb (og måske særligt det
funktionelle levnsbegreb) som en kon
sekvens af den sene Erslev. Det er må
ske netop på dette punkt, Jørgensens
fremstilling bidrager mest til den eksi
sterende historiografiske forskning: Der
påvises gentagne gange en direkte sam
menhæng imellem de metodiske ny
brud, som i Århus har fundet sted under
overskriften det funktionelle kildebe
greb, og så de forskningsmæssige land
vindinger, som sideløbende demonstre
res i de historiografiske kapitler. Det er
stærkt gået - på mange måder minder
Jørgensens »reality check« af den meto
diske gøgl faktisk meget om den sam
menligning af kildekritisk terminologi
og empirisk historieforskning, som Jens
Chr. Manniche i sit tidlige hovedværk
foretog i forhold til Erslevs forfatter
skab. Her er tænkt over sagerne, og det
er en fornøjelse at være med.
Enkelte steder er man således på nip
pet til at se en smuk Århus vs. København-historie folde sig ud, men på af
gørende punkter brydes ensretningen.
Den havde ellers været så nem: Når nu
benarbejdet er gjort (de talrige doku
mentationer af funktionelle levnsslut
ninger mv.), havde der ikke været langt
til en bog med et smukt billede af et ra
dikalt institut i det jyske foldet omkring
omslaget - et radikalt institut, som blev
den sande arving til »den radikale histo
rikertradition«. Men det sker ikke -
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tværtimod: »... man skal ikke overbeto
ne den århusianske »anderledeshed«,
heller ikke selvom dette er et jubilæ
umsskrift« (s. 285). Gjorde man det,
ville der i øvrigt også ske det paradok
sale, at radikaliteten etableres som tra
dition. Og det er jo noget rod.
Det er på den ene side lidt pirrende, at
historien ikke »harmoniseres«. På den
anden side er der også noget næsten be
friende over, at der ikke partout skal
bringes helhed og orden i fortiden. Jør
gensen ordner ikke instituttets historie
for læseren, den bliver primært fortalt
som brudstykker - som århushistorier og så må læseren selv tænke med. Jeg
tænker, om dette i grunden er ganske
overlagt, da denne bogs læsere - formo
dentlig uden undtagelser - er af typen,
der gerne selv vil ordne og skabe sam
menhænge? I så fald tænkes det funkti
onelle kildebegreb i grunden længere
end vi normalt får at vide fra Århus, idet
fortolkningens fuldendelse og syntese
dannelsen på sin vis forskydes til
læsningens øjeblik.
Sammenfattende er det næppe for
pompøst at betegne dette værk som et
vigtigt bidrag til vor viden om dansk hi
storievidenskabs historie. Det skal dog
understreges, at værket - trods Jør
gensens grundige studier af livet og
forskningen på instituttet 1967-2002 ikke tager det bevidste skridt mod en
professionaliseret historiografi. Det vil
le måske også være blevet en tand for
højtideligt - emnet og læserne taget i be
tragtning. Man har i stedet valgt hyggen.
Selv om man jo altid kan diskutere,
om selv en århushistorie kan blive en
smule for lang, må det altså fastslås, at
vi har at gøre med et stort og grundigt
arbejde, der kun kan tjene som forbille
de for landets yngre institutter, når dis
se ad åre kan blive fortalt i samme gen
re. Her fra Odense skal i hvert fald lyde
et stort tillykke med bogen og de 75 år.
Jeppe Nevers
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Bernard Eric Jensen: Historie - livsver
den og fag. (Gyldendal, 2003), 408
s., 268 kr. ex. moms.
Ikke mange danske historikere har så
bredt et kendskab til, hvad der rører sig
i historiefaget indenlands og udenlands,
som Bernard Eric Jensen, og det både
på universitetet, i skolen og alle andre
steder i samfundet. Han har i 1990’erne
været den drivende kraft i det store hi
storieformidlingsprojekt, der med hans
arbejdsplads Danmarks Lærerhøjskole
som centrum samlede en større skare hi
storikere og etnologer og udgav en lang
række bøger om historieformidling.
Bernard Eric Jensen er desuden den bre
dest orienterede videnskabsteoretiker,
historiefaget her i landet har haft gen
nem den sidste menneskealder.
Han har nu skrevet en introduktion til
sit fag, en stor og i mere end én forstand
tung bog. Den henvender sig til histori
estuderende eller rettere hin enkelte hi
storiestuderende, som ønsker at oriente
re sig i sit nye fags landskab. BEJ tilta
ler sin læser med »du« og lægger aldrig
skjul på, hvem han selv er. Læseren får
at vide, hvor forfatteren står, og må se at
finde ud af, hvor han selv står. For et el
ler andet sted står han. Der findes ingen
position i den høje blå luft, hvorfra man
neutralt kan overskue de forskellige
faglige positioner og konflikterne imel
lem dem. »Du er derfor under pres for at
afklare din egen stillingtagen til de be
handlede konfliktspørgsmål, og når det
er sket, kan vi diskutere på lige fod og
spørge hinanden: Er din eller min posi
tion den mest gennemtænkte og velbe
grundede?«
Bernard Eric Jensen lægger ud med
at forklare titlen. Ordet »historie« angi
ver bogens emne og røde tråd: Hvad er
historie, og hvad bruges historie til?
Ved »Livsverden« forstås »det samlede
sæt af betydninger, som individet deler
med andre« eller »den virkelighed, hvor
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mennesker føler sig hjemme, og som de
er fortrolige med«. Af denne virkelig
hed udspringer historie i en hvilken som
helst betydning af dette ord. Heraf ud
springer også enhver historieaktivitet,
herunder »faget« historie. Først var
livsverdenen, siden faget. Et faktum,
som faghistorikerne ofte glemmer. De
tror, at historie er noget, de producerer
og derefter deler ud til resten af verden.
Rækkefølgen af titlens to sidste ord er
med andre ord vigtig. Heri ligger frem
stillingens første grundlæggende »teo
rem«, som BEJ kalder det. Det andet
grundlæggende »teorem« minder påfal
dende om en af Marx’ grundsætninger.
Det lyder: mennesker er historiefrem
bragte såvel som historiefrembringende.
Med disse to teoremer som udgangs
punkt giver BEJ sig i kast med besvarel
sen af spørgsmålet »Hvad er historie?«.
Han har ikke noget kort svar, ingen
komprimeret definition som den, Ottar
Dahl og H. P. Clausen lancerede i
60’erne. BEJ er ikke de knappe definiti
oners mand. Ordet »historie« er rigere
end som så. Det har mangfoldige betyd
ninger. Dem vil han nu tage os med
rundt og besøge. Bogen skal opfattes
som en rejse, siger han, en aktiv og
krævende studierejse rundt til de vigtig
ste af alle de betydninger, der ligger i
ordet, og til de mange aktiviteter, der
har med historie at gøre.
Den første dagsrejse går naturligt nok
til sprogets verden, herunder billedspro
get. Hvordan har man gennem tiden
tegnet, malet og i det hele taget afbilledet fænomenet historie? Han gennem
går en lang række eksempler, en mang
foldighed af billeder og skulpturer, som
er drysset ud over bogens sider i gode
gengivelser. Her er diverse varianter af
musen Clio, her er Tizians »Livsvis
dom«, Edvard Munchs »Historien«,
Paul Klees »Historiens engel« og man
ge andre. Fra billederne fortsætter vi til
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»dagligsprogets« betydninger og derfra
til »fagsprogets« begreber. Man savner
noget om menigmands billedlige fore
stillinger om historien, undrer sig over,
at BEJ tager avancerede ordkunstnere
som Aakjær, Johs. V. Jensen og Martin
A. Hansen som eksponenter for dagligs
proget, og over, at de fleste af de begre
ber, han gennemgår under »fagspro
get«, er hentet fra andre fagtraditioner
end den historiske, der jo ret beset slet
ikke har noget fagsprog. Men den første
dagsrejse, Historie - sproglig set, er
spændende. Nye betydninger, nye vink
ler, nye oplevelser, ret som en rejse skal
være.
Næste dagsrejse, Historie - socialt
set, fører os ud i livsverdenen og dens
aktiviteter. Hvordan praktiseres historie
i hverdagen, i skolen og i forskningen.
Vi er alle historikere for herren. Vi hører
musik og tænker tilbage på tidligere
indspilninger, ser fodbold og tænker til
bage på tidligere kampe. Hvem kan for
tælle, hvem han er, uden at fortælle sin
historie, hvad er en familie uden fælles
fortællinger, hvad er et samfund? Livs
historier og erindringsfællesskaber er
fundamentale fænomener i ethvert men
neskes, enhver gruppes, ethvert sam
funds liv. Historie er kort sagt ikke no
get, historikerne har fundet på. Når det
kniber så gevaldigt med danske skole
elevers interesse for historiefaget, som
nyere undersøgelser viser, er det efter
BEJ’s mening, fordi undervisningen
knytter alt for lidt an til hverdagens hi
storier og historiebevidsthed, herunder
alle de fortællinger, medierne bombar
derer os med. Skolefaget har længe kig
get den forkerte vej, nemlig mod viden
skabsfaget på universitetet, i stedet for
at se sig omkring i den hverdag, elever
ne kommer fra. Da de nationale fortæl
linger om folkets fortid blegnede, trådte
videnskabeligheden i stedet, og det var
skade. Skolefaget bør være et sted, hvor
eleverne ikke blot lærer noget om histo
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rie, men lærer, at de også selv er histo
rie. Dagsrejsen slutter med den faghi
storie, som BEJ kender bedre, men også
forholder sig mere kritisk til end de fle
ste. Turen går rundt til arkiv, bibliotek,
museum og universitet og byder på
færre overraskelser, end vi mødte tidli
gere på rejsen.
Tredje dagsrejse hedder Historie faglig set og består i en oversigt over fa
gets historie, som deles i tre epoker: en
førmoderne, hvor fortællingen var i ho
vedsædet, en moderne, hvor den blev
undertrykt, og en postmoderne, hvor
den er på vej til at genvinde sine positi
oner. Betegnelsen postmoderne anven
des i en bred betydning om alle de
»vendinger«, der fra o. 1980 har udfordret, men ikke nødvendigvis overvun
det moderniteten, og ikke kun om den
yderliggående tendens, som Lyotard,
Keith Jenkins og Henrik Stevnsborg
står for. Dvs. den kulturelle vending
(den nye kulturhistorie), den sproglige
vending (diskursanalyse og begrebshi
storie) og den litterære vending (Hay
den White).
Fjerde dagsrejse, Historie - viden
skabsteoretisk set er bogens største og
vigtigste. Den går rundt til historiefa
gets forskellige positioner, som de tager
sig ud i dag. Videnskabsteori er faglig
selvreflektion, siger BEJ. Historiefagets
videnskabsteori, som Clausen kaldte
’historieteori’, betegner han senere som
’historik’. Hvad er det vi gør, vi histori
kere? Vi konstruerer alle historie, men
vi gør det på forskellige måder, mens vi
forhandler med hinanden om, hvilke
måder der er de bedste. Nogle lader sig
styre af kilderne (Skrubbeltrang og Sky
um Nielsen), andre af en problem
stilling (Thorkild Kjærgaard, Søren
Mørch), atter andre har en teoriformid
let strategi (Helge Paludan, Hans Hen
rik Appel). BEJ’s ideal er en »refleksiv
og teoribevidst historie«, som han gen
nemgår en række eksempler på, der
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samtidigt uddyber de ovennævnte »ven
dinger«. Vi følger den sproglige ven
ding gennem udviklingen fra E.P.
Thompson over Gareth Stedman Jones
til Joan W. Scott, som mener, at ikke
bare klasse, men også køn er et diskur
sivt fænomen, og gennem Koselleck og
den begrebshistorie, som ligger BEJ’s
hermeneutiske hjerte allernærmest. For
tællingens genkomst - »the narrative
turn« -illustreres med Natalie Zemon
Davis’ bog om Martin Guerre og Greg
Denings om mytteriet på Bounty.
I kapitel 13 får vi en hel lille metode
lære, hvori BEJ påpeger den ensidige
fokusering på kilderne og kildearbejdet
og den forsømmelse af det metodiske
arbejde med problemstillingen, som har
kendetegnet navnlig nordisk historie
forskning. Hvad kildearbejdet angår,
hæfter han sig specielt ved det funktio
nelle kildebegreb, som de postmoderne
»vendingers« folk så gerne vil monopo
lisere, skønt både det og indsigten i kil
dekritikkens begrænsninger allerede lå
klart og tydeligt hos gamle Erslev.
Erslev kaldte kildekritikken for tek
nik til forskel fra metode. En egentlig
historisk metode i betydningen et be
grebsapparat til strukturering af histori
ske problemstillinger var efter hans op
fattelse endnu ikke udviklet. Måske
åbnede den unge videnskab psykologi
muligheder herfor, men Erslev afstod
fra et forsøg på at opstille begreber. BEJ
forsøger sig - ikke med et begrebsappa
rat som det, Erslev så for sig; et sådant
hører slet ikke hjemme i den hermeneu
tiske tradition - men med et sæt begre
ber, som er meget generelle og mest
fungerer som en videnskabsteoretisk
uddybning af den hermeneutiske til
gang, han tilslutter sig. Grundlæggende
er begrebet »projekt«. Så sandt som
mennesket er historieskabende, består
en historisk proces altid af menneskers
projekter. Disse projekter lykkedes
langt fra altid og kunne få - fik næsten
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altid - utilsigtede virkninger, men for at
forstå processen må man under alle om
stændigheder forstå projekterne og de
begreber hos de historiske aktører,
hvorudfra de opstillede dem. Projekter
ne kan være både individuelle og kol
lektive, men at operere med kollektivi
teter som »folket«, »racen«, »klassen«,
»diskursen«, »familiesystemet«, »men
taliteten« eller andre »pseudoaktører«,
således som bl.a. nationalismen, racis
men og marxismen har gjort det, er at
overse historiens grundlæggende pro
jektkarakter. Et andet fundamentalt be
greb er »kultur«. BEJ haler samfundsvi
denskaberne ind til humaniora under
overbegrebet »kulturvidenskab« (jf.
tysk Geistesgeschichte), bort fra natur
videnskaberne og det videnskabsideal,
som så mange positivistiske humanister
og samfundsvidenskabsfolk har søgt at
leve op til. Andre begreber er »sociali
tet« og »historicitet«, det sidste anvendt
i en meget grov betydning, som næppe
ville vække begejstring blandt andre
Gadamer-tilhængere. Alt i alt føjer
BEJ’s bud på et historisk begrebsappa
rat ikke meget nyt til traditionen fra
Dilthey og Gadamer. De mere konkrete,
praktisk anvendelige metodiske anvis
ninger henter han især fra Kosellecks
begrebshistorie, og dennes metode går
jo netop ud på at grave de historiske ak
tørers egne begreber frem af kilderne i
stedet for at konstruere et nutidigt be
grebsapparat. Koselleck er bogens fore
trukne helt. Stuart Hall og andre tilhæn
gere af en mere semiotisk-diskursanalytisk version af den kulturelle vending eller er det den sproglige? - er BEJ
skeptisk overfor. Diskurser og lignende
sproglige strukturer har det netop med
at optræde som de »pseudoaktører«,
han bryder sig så lidt om.
Et kapitel med overskriften -afhand
ling som fremstillingsform skaber for
ventninger om en undersøgelse af de
forskellige typer af historiske afhandlin-
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ger og deres udvikling over tid, men
indfrier dem ikke helt. Det følgende ka
pitel handler om et af den foreliggende
afhandlings helt centrale temaer: fortæl
lingen. I et tidligere kapitel har vi fået
hele fagets historie skildret som fortæl
lingens forsvinden og genkomst. Her
får vi nu en nærmere redegørelse for det
narrative, som især støtter sig til ameri
kaneren David Carrs formuleringer.
Fortællingen er ikke kun fremstillings
form, men et grundlæggende træk ved
den menneskelige erkendelse, ja den
menneskelige eksistens. Selve livet,
herunder både det liv historikeren skil
drer, og det han lever, er fortælling.
Derfor er fortællingen den grund
læggende fremstillingsform også i hi
storiefaget. BEJ tilslutter sig Carr og di
stancerer sig fra Hayden White, som
ikke mener, der er nogen kontinuitet
mellem det levede liv og fortællingen
om det. Fortællingen følger sine egne
love og er på ingen måde en sand gengi
velse af det liv, den foregiver at skildre.
Hvis den rummer sandhed om livet, er
det sandhed i en anden forstand end
gengivelsens. White er i denne henseen
de kritisk over for fortællingen og slet
ikke den eksponent for det narrative,
han ofte bliver gjort til, også i denne
bog. Han opererer i sine senere skrifter,
hvad BEJ ikke nævner, med afhandlin
gen som en anden fremstillingsform,
der egner sig bedre i videnskabelige
sammenhænge. BEJ runder sin viden
skabsteoretiske dagsrejse af med et ka
pitel om historiefaglig debat og magt
kamp, hvor bl.a. debatten om Thorkild
Kjærgaards disputats er gennemgået
som eksempel.
Historie - normativt set hedder den
sidste dagsrejse. »Historieforskning er
som andre former for menneskelig virk
somhed en indsigtsformidlet, normsty
ret og værdipræget aktivitet«, skriver
BEJ. Den faglige selvrefleksion, som
videnskabsteorien består i, må komme
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til klarhed over, hvori disse normer og
værdier består, før man til fulde forstår,
hvad det er man gør. Han bruger den
sidste dagsrejse til at markere sin egen
position over for en række andre, som er
berørt i det foregående. For det første
betegner han sig som erkendelsesrealist
over for diverse relativismer, for det an
det som moderat fremskridtsmand. Der
er uomtvisteligt sket visse fremskridt
inden for historiefaget, f.eks. i Trelleborgforskningen eller i udviklingen fra
en snæver kildestyret forskning som
Skrubbeltrangs til en problemstyret som
Kjærgaards. For det tredje markerer han
sig som tilhænger af den kulturelle ven
ding. Hans Ulrich Wehler, som ligestil
ler de fire dimensioner ’økonomi’, ’so
cial ulighed’, ’politisk herredømme’ og
’kultur’, giver ikke kulturen den funda
mentale plads, der tilkommer den. Vide
re tager han afstand fra en række verse
rende begreber om historie: historie =
fortiden, Historien med stort H, historie
som udelukkende proces uden projekter
samt Foucaults opfattelse af historie
som et »alt flyder«, hvor kun tilfældig
hederne råder. Endeligt sammenfatter
han positivt sin egen tilgang, som vi bo
gen igennem har fået et ret fyldigt ind
tryk af: en handlingsteoretisk tilgang,
som lægger megen vægt på aktørernes
sprog og begreber og opfatter historie
som processer, som mennesker er med
til at frembringe ud fra de begreber om
virkeligheden, som de nu engang har,
og som i bund og grund har karakter af
fortællinger, fordi selve livet er fortæl
ling. Skalks billede af historien som en
ensrettet landevej duer ikke. Et mere
adækvat billede ville være grundplanen
i Liebeskinds Jüdisches Museum i Ber
lin med de mange brudte linier og blind
gyder.
Man kan undervejs blive en anelse
træt af positioneringerne, som logisk
nok afrundes med en kort selvbiografi
til slut. Vi skal helt ned i detaljen vide,
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hvem vi har for os, hvem det er, der ud
fordrer os eller rettere mig til at klargøre
mig min position. Jeg for mit vedkom
mende mener ikke, personen spiller så
stor en rolle hverken i faget eller den
virkelighed faget beskæftiger sig med,
som BEJ mener. Jeg havde hellere med risiko for at blive beskyldt for re
duktionisme - hørt lidt mere om de po
litiske interesser, som de forskellige
faglige positioner knytter sig til. Men
mine forbehold over for BEJ’s position
skal ikke fordunkle, at det er en stor og
vigtig bog, han har skrevet. Den er for
svær for historiestuderende på første el
ler andet år, men for den, der er kommet
godt ind i faget, er der meget at hente.
Hvis man ikke har haft tid til at sætte sig
ind i alle de nyere tendenser og ’vendin
ger’, må man ty til dem, der har taget
sig tiden til at holde sig løbende oriente
ret i bredere dele af faget og dets viden
skabsteori. Det har BEJ. Ingen har gjort
det bedre i længere tid end han. Han
tænker klart og skriver godt, og så di
sker han op med en rigdom af konkrete
eksempler.
Steen Busck
Lars Bluhme Larsen og Carsten Bach
Nielsen: Internet i historieundervis
ningen. (Systime, 2003). Bog + web,
64 s., 100 kr. + 125 kr.

Da Tim Berners-Lee i 1989 på det euro
pæiske forskningscenter for partikel-fy
sik begyndte at udvikle den grafiske del
af Internettet - WWW- var formålet at
finde en metode, så forskerne nemt kun
ne publicere deres resultater.
At arbejdet lykkedes, vidner den
enorme mængde information af vidt
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forskellig karakter og værdi, som nettet
består af i dag om. Nettets succes kan
dog gøre det vanskeligt at opfylde det
oprindelige formål, nemlig at finde in
formation - det er derfor velvalgt, at
forfatterne har givet deres bog undertit
len »En håndbog i søgning og materia
lekritik«. Bogen behandler dermed tra
ditionelle discipliner for historikere,
nemlig indsamling af kildemateriale og
kildekritik.
Søgemaskinerne er et af nettets vig
tigste redskaber til indsamling af mate
riale. Bluhme og Nielsen giver en grun
dig gennemgang af nettets største søge
maskiner, både deres specifikke funkti
oner og deres mere generelle opbyg
ning, og nogle af de større historieporta
ler omtales også.
Den største del af bogen er fornuftigt
anvendt på afsnittet materialekritik,
hvor metoder til vurdering af det fundne
materiale behandles. Bogen forklarer,
hvordan den traditionelle historiske kil
dekritik kan anvendes på Internettet,
hvilket er en styrke, da den derved giver
et bud på, hvordan Internettet kan inte
greres i den eksisterende undervisning, i
stedet for at blive et kunstigt påhæng.
De problemer omkring søgning og
vurdering af materiale som behandles,
er ikke kun specifikke for historiefaget,
men er generelle ved informationssøg
ning på nettet, hvorfor bogen eller dele
af den også kan anvendes i andre fag på
gymnasiet eller andre ungdomsuddan
nelser hvor nettet bruges til informati
onssøgning.
Som afslutning giver bogen en gen
nemgang af brugen af Internettet i for
bindelse med historieopgaverne.
Michael Griseli
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OLDTID OG MIDDELALDER
Hans Christian Gulløv (red.): Grøn
landsforhistorie. (Gyldendal, 2004).
434 s., 399 kr.

Man kunne undre sig over at et værk om
forhistorie bliver anmeldt i et historisk
tidsskrift. Dets bidragydere skriver jo
først og fremmest på arkæologisk og et
nografisk materiale, men dog ikke ude
lukkende. Især afsnittet om den norrøne
fortid i Grønland trækker hårdt på det
skriftlige materiale. Det er jo især mid
delalderarkæologien, der har gjort skel
let mellem arkæologi, baseret på jord
fund, og historie, baseret på skriftlige
kilder, illusorisk. Begge discipliner er
stærkt optaget af fortiden og trækker på
den viden, der kan skaffes, hvad enten
det er jordfundet materiale eller skriftli
ge kilder, eller hvad lingvistiske studier
kan røbe om fortidens folkebevægelser.
Således også dette værk, der præsenteres
som en status over den indhøstede viden
især inden for arkæologi, men også de
naturvidenskabelige dateringsmetoder,
der kan give en noget sikrere kronologi.
Som så mange andre værker om
Grønland er dette et pragtværk fyldt
med nye fotografier og kort. Det er vel
forsynet med noter, der ikke blot brin
ger litteraturreferencer, men også tit ud
reder de mere tekniske sider af den an
vendte metode, så ikke-fagfolk også
kan vurdere konklusionerne. Der er em
neregister og sted- og navneregister og
en - synes det - udtømmende litteratur
liste. Billedfortegnelsen angiver prove
niensen for billeder og kort.
Hovedtrækkene i Grønlands befolk
ningshistorie står uændret fra tidligere
oversigter. De første påviselige spor er
fra ca. 2.500 fvt, Dorset, Sarqaq og Inde
pendence er navnene på dise palæoeskimoiske kulturer. I vestgrønland (Fra
Melvillebugten til kap Farvel landet) eb

ber de ud omkring vor tidsregnings be
gyndelse. I højarktis (Melvillebugten til
nord om Grønland ned til Scoresbysund)
er der en fundtom periode ca. 300 fvt. til
ca. 600 evt., hvorefter sen-dorset kultu
ren kan påvises. Ca 1200 kom en nyind
vandring vestfra til Thule området, den
kommer til at hedde Thulekulturen. Den
breder sig så langs alle Grønlands kyster
nordom og sydom i de næste 200 år. I
sydvestgrøn land stødte den på den nor
røne bosættelse, der på skriftlige kilder
er dateret fra 985 til ca. 1450. De gængse
teorier om nordboernes uddøen (koldere
klima og konkurrence med de indvan
drede eskimoer om fødegrundlaget)
gennemgås, men der kan endnu ikke si
ges noget definitivt herom. Det var den
sejrende Thulekultur, som Hans Egede
stødte på, da den anden kolonisation tog
sin begyndelse i 1721.
Studier i Amerikas arktiske områder
har dog kunnet give et lidt tydeligere
billede af bosættelseshistorien. Det me
nes nu, at de første indvandrere fra Asi
en tørskoet kom over Beringia (hvor
Beringsstrædet nu ligger) o. 15.000 fvt.
De bredte sig til det meste af den nye
verden. Derefter fulgte en anden grup
pe, der synes at have holdt sig i det
nordlige Amerika. Den eskimoiske ind
vandring fra Asien er den sidste ca.
3.000 år fvt. Da havde Beringia været
hav i 4.000 år, så de måtte sejle over.
500 år senere var de i Grønland. Tør
man være lidt dristigere kan man pege
på floden Lena i Sibirien som eskimoer
nes urhjem, hvorfra de søgte mod havet
og siden tog østpå til de ikke kunne
komme længere.
Så vidt de overordnede historiske
træk. Præsentationen af de arkæologi
ske ny vindinger må det overlades til ar
kæologer og eskimologer at vurdere.
Axel Kjær Sørensen
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Anna Wallette: Sagans svenskar. Synen
på vikingatiden och de isländska
sagorna under 300 år. (Sekel Bok
förslag, 2004). 410 s., 299 SEK.

Anna Wallettes formål med sin afhand
ling er at undersøge, hvordan de island
ske sagaer har været anvendt i den sven
ske historieskrivning med et identitets
skabende sigte. Wallettes udgangspunkt
er at historikeren har en aktiv rolle i
samfundets meningsdannelse gennem
en definering af hvilke elementer i hi
storien, der er delt folket imellem og
hvilke elementer der ikke er. Men histo
rikeren skriver ikke kun historien og er
derigennem medvirkende til at skabe
identiteter. Historikeren er i Wallettes
definering også et produkt af sin samtid.
Vikingetiden har haft og har stadig en
vigtig plads i spørgsmålet om det sven
ske riges opkomst, kristningen af sven
skerne og i forhold til svenskernes kon
takt til omverdenen. Wallette følger
over tre hundrede år, fra ca. 1660 og
frem til 1960, hvordan historikerne har
søgt at forme svensk identitet gennem
en analyse af syv historikeres værker
om svensk historie. Udvælgelsen af
værkerne grunder sig i, hvor stor indfly
delse de har haft på svenskernes selvop
fattelse, bl.a. gennem hvordan de er ble
vet brugt i undervisningssammenhæng
og i hvor stort et oplag de er udkommet.
De er altså ikke udvalgt på grundlag af
deres indflydelse på den interne faglige
debat.
Wallette gør i et af de indledende ka
pitler rede for udgivelsen og oversættel
sen af sagaerne til svensk for at kunne
dokumentere, hvilke kilder der var til rå
dighed, og hvilket syn samtiden havde
på kildernes anvendelsesmuligheder.
Dette giver en god også historisk ind
gang til afhandlingen, mens et andet ka
pitel om de syv historikere og deres sam
tid nok ligeså virkningsfuldt kunne have
været anbragt i umiddelbar nærhed af be
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handlingen af de enkelte forfattere. Dette
ville have sparet hende og læseren en del
arbejde og givet en mere sammenhæn
gende fremstilling af de enkelte perioder.
Bogens fem hovedkapitler indehol
der en gennemgang af forskellige vær
ker af Olof Rudbeck, Olof von Dalin og
Sven Lagerbring sammen, Erik Gustaf
Geijer, Carl Grimberg, og til sidst Ing
var Andersson og Jerker Rosén. I Wal
lettes analyse af Rudbecks Atland eller
Manheim i fire bind 1679-1702 kom
mer det frem, at religionen spillede en
overordentlig stor rolle for de historiske
tolkninger. Nationen sammenkobledes
med de gammeltestamentlige genealo
gier og det var Rudbecks overbevis
ning, at det svenske rige var opstået ef
ter syndfloden og historien handlede om
hvordan det svenske folk havde forval
tet deres gudgivne natur godt. Takket
være svenskernes gode karakter, havde
de aldrig været underlagt et andet folks
styre. De havde en konge som tillod, at
hele befolkningen gav ham gode råd og
som regerede landet efter lovgivningen.
Denne gode samfundsordning og sven
skernes gode egenskaber gjorde dem i
stand til at underlægge sig andre lande,
stormagten Sverige havde en impone
rende forgænger i samfundet i Uppsala,
som var stærkt allerede for 3000 år si
den. I de islandske sagaer fandt Rud
beck støtte for sin argumentation om, at
svenskerne var et storslået folk. I en tid
hvor man i politiske og sociale fælles
skaber behøvede oprindelsesmyter for
at opbygge en solidaritet med kongehu
set og den rådende samfundsordning.
Den nationale identitet skulle styrkes i
en tid, hvor forvaltningen voksede og
den svenske stat havde behov for at le
gitimere sin stormagtspolitik. Rudbeck
anvendte eddaerne, kongesagaerne og
fornaldersagaerne til at skildre disse hi
storiske hændelser, og guderne blev af
ham anset for at være historiske konger
og helte. Rudbeck dog var ikke helt
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uden kildekritisk sans, og han så bort fra
de dele af materialet, der af ham ansås
for at være for usandsynlige. Wallette
kommer frem til på baggrund af Colin
Kidds British Identities before Nationa
lism fra 1999, at hele historien blev tol
ket ud fra det gamle testamente, og at
der fandtes en forestilling om en såkaldt
teologisk etnicitet, alle mennesker var
af samme familie, men blot var nogle af
os, det vil her sige svenskerne bedre end
de andre.
Denne form for etnicitet kan Wallette
også påvise som gældende for værkerne
af Dalin og Lagerbring, henholdsvis
S vea rikes historia 1747-1762 og Swea
rikes historia. Från de äldsta tider til de
närwarande 1760-62. Billedet som Da
lin og Lagerbring formidlede af vikin
getiden byggede på Götemes stamfædre
som de oprindelige demokrater, hvilke
havde levet videre i det svenske sam
fund. Odelsbonden fik i dette billede en
central plads som datidens hæder
smand, hvilket adelen i deres samtid
kunne lære meget af. Befolkningen,
som oprindeligt bestod af odelsbønder
ne, kunne selv under enevældens ind
førsel omkring år 700 udøve indflydelse
på kongen. Torgny Lagman, som han
findes beskrevet i Olav den helliges
saga, kom til at stå som bevis på, at fri
heden havde været reel. Torgny Lagman
modsatte sig den svenske konge Olof
Skötkonung. Og han kunne bruges som
et moralsk forbillede for Dalin og Lagerbrings samtid. Det religiøse aspekt
nedtonedes til fordel for kongens per
sonlige egenskaber som drivkraften i hi
storien. Historikerne anstrengte sig i
dette tidsrum for at diskutere sagaernes
kildeværdi, men på nye præmisser. Sa
gaerne kom til at dominere historie
skrivningen om den ældste tid. Sand
synlighedskriteriet var fortsat det første
krav til kilden. Dalin og Lagerbring
brugte sagaerne til deres skildring af ti
den fra Kristi fødsel frem til år 1000 og
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endnu længere frem ind i den katolske
middelalder. Det var stadig fomaldersageme og kongesagaerne, der blev brugt
mest, mens de to eddaer også blev an
vendt, men nu ikke længere for at påvi
se ligheder med den græske mytologi
som hos Rudbeck. Fremstillingerne af
guderne kunne i stedet bruges til en kul
turhistorisk fremstilling af gamle sæd
vaner.
Også for Geijer, der udgav Svea rikes
häfder 1825 og Svenska folkets historia
1832, var loven et vigtigt element i sam
fundets styrelsesform i vikingetiden.
Kongen fik hjælp af lovmanden, og
igen sås frihedslængslen og retten til
medbestemmelse som et fremherskende
træk hos svenskerne. Derfor fandt feu
dalismen heller ikke indpas i det sven
ske samfund som andre steder i Europa.
Odelsbonden stod i forbund med sin
konge, og kongen var en blandt ligemænd. Geijer brugte som de tidligere
også Torgny Lagman som det fremme
ste eksempel på dette. Sagaerne ansås af
Geijer for at være fællesskandinaviske
og skrevet på et fællesskandinavisk
sprog. I Geijers historiesyn udledtes nu
en svensk-nordisk etnicitet, som kunne
udledes af folkedigtningen, der efter
Geijers tolkning var oprindelig, mens
hans anså religionen i den hedenske pe
riode som værende naturlig. Ifølge Gei
jer kunne denne vikingetids-identitet
ikke genoplives, men den kunne mulig
vis efterlignes i en forsigtig tiltro til
fremtiden. Bag dette ligger, at medbor
gerne skulle kunne genkende sig selv i
sin fædrelandshistorie. En kulturelt be
tinget nationalkarakter, som byggede på
den høje moral og ideen om den politi
ske magtbalance. I 1800-tallet kom og
så islændingesagaerne frem i lyset, og
Eddaerne blev set som det sted, hvor
folkets sjæl kunne findes. Men fra at
have udfyldt den funktion at skildre en
historisk tid, blev sagaerne nu opfattet
som god litteratur, der dog havde en
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kærne af historisk sandhed i sig, hvilket
Geijer dog til dels argumenterede imod.
I Svenska folkets underbara öden
1913-1924 betoner Grimberg også, at
der ingen adel behøvedes i vikingeti
dens samfund. Bare kongen og folket i
symbiose var nok. Det før-kristne sam
fund var et patriarkalsk styret slægts
samfund, ifølge Grimberg. Slægtskabet
var forankret i fostbrødreskabet, for
hvilket der gjaldt visse regler. Vikinge
tiden var ikke det rene anarki. At følge
regler gjorde i Grimbergs tolkning det
gamle germanske Norden til et samfund
styret af moral og reguleret af loven.
Wallette fremhæver, at det voldsomme i
vikingetiden kom til at stå som noget
tillokkende for Grimberg i en tid præget
af krav om reformer i et ret kompliceret
moderne samfund. I vikingetiden lagdes
grunden til svenskernes storhed i evolu
tionær udvikling. Men dele af forfædre
nes samfundsindretning var Grimberg
kritisk overfor, bl.a. trælleholdet. I en
tid med urbanisering og industrialise
ring fremstilledes trællene nu som en
ulykkelig klasse, der arbejdede for an
dre, men som også kunne organisere sig
mod den herskende klasse, og rejse sig i
oprør som jættetrælkvinderne mod kong
Frode.
Den sidste gennemgang af forfatterne
Anderssons og Roséns værker, hen
holdsvis Sveriges historie gennem tider
ne fra 1941 og Svensk historia I. Tiden
före 1718 fra 1962, viser, at der nu var
kommet nye kildekritiske metoder i
brug. Dette medførte af sagaerne nok
opfattedes som fællesnordiske levn,
men hørende hjemme i 1200 tallet og
ikke i vikingetiden. For Andersson og
Rosén var de faktorer, der forandrede
samfundet, i centrum for deres under
søgelser. Deres historiesyn byggede på
materielle forklaringer, i første omgang
økonomiske, dernæst politiske forkla
ringer. Arkæologien kom til at spille en
langt større rolle i deres skildringer end
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sagaerne i tolkningerne af de ældste ti
der. For Rosén havde slægtssamfundet
en stor betydning i skildringen af vikin
getiden, ligesom indflydelser fra konti
nentet langsomt fik indflydelse. Kon
gernes funktioner og magtbeføjelser
blev analyseret ligesom kirkens organi
sering. Lovens praktiske betydning og
udbredelsen af jurisdiktionen fra lokale
ting til større områder fik en vigtig for
klaringsværdi. I beskrivelsen af disse
organisatoriske spørgsmål fik sagaerne
dog stadig plads som kilder i Roséns ar
bejde. Men ikke i hændelsesforløb eller
i beskrivelsen af menneskenes opfattel
se af omverden.
Et enkelt problem med strukturen i
Wallettes afhandling er i de to kapitler,
hvor hun analyserer to forfattere på en
gang. Her er det svært at få et overblik
over den enkelte forfatters bidrag. I ka
pitlet omhandlende Andersson og Ro
sén betyder dette, at analysen af An
dersson næsten helt forsvinder.
I Wallettes afhandling følger vi, hvor
dan synet på sagaernes kildeværdi ænd
res over tid i takt med tidens krav til vi
denskabelig dokumentation. Men hun
formår også at sætte fokus på, hvordan
historikerne under påvirkning fra deres
egen tid har skildret den tidligste del af
den svenske historie. Dette har skabt
nogle meget grundlæggende elementer i
den nationale identitet, og det sætter så
ledes igen spørgsmålstegn ved vores
selvforståelse, hvilket er afhandlingens
store fortjeneste. En anden problemstil
ling Wallette berører, er spørgsmålet om
sagaernes værdi som kilder. I bogens
sidste kapitel diskuterer Wallette, hvor
dan synet på sagaerne igen siden 1960,
hvor hendes analyse slutter, har ændret
sig. Den radikale kildekritik betød, at
sagaerne blev opfattet som litteratur og
ikke historie. Blandt andre har Jesse
Byock påpeget, hvordan den islandske
nationalisme gennem den såkaldte is
landske skole har påvirket vores syn på
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eksempelvis islændingesagaernes kilde
værdi. Hovedtalsmanden for denne sko
le, Sigurd Nordal, fremholdt det argu
ment, at islændingesagaerne helt og
holdent var islandske litterære værker,
og at de absolut ingen værdi havde som
kilder til historien. Dette syn på sagaer
ne er i de sidste årtier igen begyndt at
ændre sig inden for visse dele af histori
eforskningen, og det meget skarpe skel
mellem litteratur og historie er blevet
kritiseret. De sidste årtiers sagaforsk
ning har i hovedsagen gjort brug af is
lændingesagaerne og kongesagaerne
som en basis for at analysere samfunds
strukturer i stedet for politisk historie.
Men også fornaldersagaerne, der tidli
gere ansås for at være blandt de yngste
kilder og derfor uden værdi, har kunnet
finde anvendelse i mentalitetshistoriske
analyser. Det har vist sig, at deres ideo
logiske betydning for legitimeringen af
kongemagtens politiske kultur i middel
alderen har været af stor betydning.
Dette gælder dog ikke kun for konge
magten, men også for de islandske stormænd som eksempelvis Torfi H. Tulinius' sammenlignende analyse af Hervarar saga ok Heidreks og Egils saga
Skalla-Grfmssonnar viser.
Line Stewart-Hargreaves

Søren Bitsch Christensen (red.): Mid
delalderbyen. Danske bystudier 1.
(Dansk Center for Byhistorie/Aarhus Universitetsforlag, 2004). 343
s., 278 kr.
Dansk Center for Byhistorie markerede
sin oprettelse 2001 ved en efterfølgende
seminarrække. To omhandlede middel
alderen, og det er foredrag herfra, som i
redigeret form udgør antologiens bidrag
ved Lars Bisgaard, Peter Carelli, Søren
Bitsch Christensen, Grethe Jacobsen,
Carsten Selch Jensen, Hans Krongaard
Kristensen, Lennart S. Madsen, Ebbe
Nyborg og Bjørn Poulsen.
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Byhistorie er blevet et vidtforgrenet
forskningsområde, hvis mange emner
og temaer behandles fra en række hu
manvidenskabelige vinkler. Men uanset
hvilken tilgang og forskningsinteresse
man måtte have, så må alle påstande om
menneskers bymæssige aktivitet i forti
den forankres i kendsgerninger i og om
kring byerne selv. Fagområdet står der
for over for et klassisk grundforsknings
arbejde - den beskrivende afdækning af
fysisk-topografiske genstandes foran
dring gennem tiden. Det har man været i
gang med siden 1800-årene, men det er
ikke sådan lige gjort, for byerne er man
ge og komplekse og undersøgelserne
vanskelige.
Det er selvsagt ikke nok at beskrive,
selv om det deskriptive arbejde står som
forudsætningen for al øvrig byhistorisk
aktivitet. Der må også analyseres, for
tolkes og forklares. Fortolkning knytter
sig til de ikke-sproglige tegn og me
ningsbærende led, som byer har et sær
ligt rigt indhold af, mens forklaring i hi
storiefaget drejer sig om hensigt, funk
tion og sammenhæng. Det centrale i
(by)historie er at reglerne for kendsger
ningsfrembringelse og forklaring over
holdes, mens det i princippet er forske
rens egen sag, hvilke spørgsmål der stil
les, hvilke emner der undersøges og
hvilke temaer, der behandles.
At de er mange, vidner antologiens
forskellige bidrag tydeligt om. Et skel i
forskningsinteressen går mellem byen
som livsrum og byen som livsform, og
en grov grænse kan trækkes der, men en
inddeling kan gøres på mange flere må
der, geografisk, kronologisk, tematisk,
emnemæssigt. Det er relevant rent tak
sonomisk, og en systematisering kan af
sløre interessante historiske skift i
forskningsinteressen, men det har selv
sagt ingen indflydelse på lødigheden af
det præsterede håndværk.
Rent deskriptiv er Hans Krongaard
Kristensens bidrag om faser i Viborgs
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topografiske udvikling 1000-1500. Ar
tiklen er et sammendrag af allerede
kendt viden om denne by, som forfatte
ren har ydet et meget væsentligt bidrag
til gennem sin forskning. Det bringes i
en sammentrængt og dermed overskue
lig form, så nye læsere kan begynde her
og siden efter ønske fordybe sig i de
mere detaljerede fremstillinger.
Deskriptivt er også Lennart S. Mad
sens bidrag om de fire middelalderlige
købstæder i Nordslesvig. Forfatteren
undlader dog ikke at henvise til gængse
forklaringer på bl.a. lokaliserings- og
anlægsforhold. De udspringer dog ikke
af selvstændig forskning, men har en
klichéagtig form og fungerer som eks
terne bindeled i fremstillingen. Gen
standsfeltets geografiske afgrænsning
er udvidet til en egn, hvor Krongaard
Kristensens var et sted. Man kunne
have ønsket sig et bidrag til antologien,
der sammenfattede middelalderens by
topografiske forhold i hele Danmark,
når nu den viden findes.
Anderledes forholder det sig med Pe
ter Carellis og Ebbe Nyborgs bidrag.
Begge kaster anker på et specifikt kilde
grundlag, Carelli på kendsgerninger om
mønt og monetarisering, et tema han
har behandlet indgående i sin disputats,
Nyborg på kirkebyggeri og sognestruk
turer, og begge når frem til væsentlige
og berigende indsyn i centrale sider af
Danmarks byhistorie i de første dunkle
århundreder. Det er forskning, som ryk
ker grænser, drevet med konsekvens og
under nøje overholdelse af regler for
kendsgerningsfrembringelse og forkla
ring. Hovedkonklusionen i Carellis bi
drag er, at et monetært økonomisk sy
stem udbredes fra midten af 1100-årene, mens mønt tilsyneladende tidligere
mere indgik i en afgifts-/offermæssig
sammenhæng. At gennemslaget for
markedsøkonomi kan tidsfæstes så præ
cist gennem analyser af møntfund stem
mer smukt overens med, at anlæggelsen
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i middelalderen af de mange egentlige
handelsbyer i Danmark netop kan tids
fæstes til perioden ca. 1150-1225. Un
der sin vej til en hovedkonklusion kom
mer Ebbe Nyborg vidt omkring i euro
pæisk forskning og får ryddet en række
ældre antagelser af vejen. I stedet op
stiller Nyborg en nuanceret sociologi og
samfundsfortolkning som baggrund for
fænomenet kirker og sogne i højmiddel
alderens byer.
Bjørn Poulsens bidrag adskiller sig
forskningsmæssigt fra de to forrige bi
drag. Poulsen behandler emnet tilbage
gang og vækst i senmiddelalderens dan
ske byer og anfører, at man har anset
senmiddelalderen som en vækstperiode
for de danske byer, men konkluderer, at
der er nuancer. Behandlingen af emnet
fremstår lærd og vidtløftigt, men på en
gammeldags kompilerende måde. I
egen optik stiller Poulsen centrale
spørgsmål, udstikker retningslinier for
historisk og arkæologisk forskning, an
fører hvad man skal være opmærksom
på, og hvad der er brug for. Alt dette afsvækkes dog af bidragets åbenbare me
todiske problemer. Poulsen betjener sig
af ophobninger af belæg, men forholder
sig ikke undersøgende til deres relevans
og tyngde. De påståede sammenhænge
kommer derfor til at hvile på et mangel
fuldt grundlag. Bidragets ufærdige præg
understreges også af en stedvis mangel
fuld sprogbehandling. Det kan være for
friskende nok at slå et slag i bolledejen,
og som sådan er bidraget udmærket,
men historikere bør ikke gå på kompro
mis med deres fags fornemste særken
de.
Et herhjemme tidligere mere eksklu
sivt byhistorisk forskningstema omfat
ter bylivets sociologiske og kulturhisto
riske aspekter, byen som livsform. Væ
sentligt i den sammenhæng er fortolk
ningen af bylivets rumlige udtryksfor
mer. De tre sidste bidrag bevæger sig in
den for den ramme. Lars Bisgaard be-
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handler religion, gilder og identitet i
den senmiddelalderlige by. Bidraget gi
ver på en oversigtlig og indsigtsfuld
form en sammenfatning af forfatterens
erfaringer på dette forskningsområde og
består i en fortolkende diskussion af be
grebernes og kategoriernes samtidige
betydningsindhold, i hvilken religiøs
praksis og dens indlejring i livets dag
ligdags rutiner spiller en central rolle.
Carsten Selch Jensens bidrag - byerne
og de fattige - former sig som en forsk
ningsoversigt med fokus på spørgsmålet,
om 1500-årenes love og forordninger på
fattigområdet skal tages som et udtryk
for en social disciplineringsproces, pro
vokeret frem af et øget antal fattige og
formidlet gennem en fremvoksende, di
sciplinerende statsmagt, eller om der lig
ger ideologisk-religiøse begrundelser
bag. Den første tradition har været frem
herskende, især i tysk forskning, men
forfatteren slår til lyd for, at religion og
ideologi faktisk spillede en afgørende
rolle i senmiddelalderens og den efterreformatoriske fattigpolitik.
Grethe Jacobsen har valgt en anden
vinkel i sit bidrag - kvinder og mænd i
byens rum. Det er kønshistorie, som er
forfatterens ærinde, ikke familiehistorie,
og hensigten er at inspirere til ny forsk
ning ved at stille spørgsmål om mænd og
kvinders lokalisering i byen uden for de
familie- og husstandsmæssige rammer,
herunder hvilke rum, som var fælles
(torv, kirke), og hvilke som var kønsspe
cifikke (magtens, badstuen, værksteder
ne, klostrene). Demografiske forhold
påpeges, for hvilken indflydelse havde
det på byens rum, at en stor minoritet le
vede uden for egen husstand og kernefa
milie? Afslutningsvis påpeger forfatte
ren, at der ikke fandtes faste kønsroller,
men mange og variable normer for sen
middelalderens og renæssancetidens
kvinder og mænd, og at de må eftersøges
gennem kønnenes færden i byens rum
gennem tiden. Mere klart kan vigtighe
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den af byhistoriens klassiske grund
forskningsarbejde ikke påpeges.
Redaktionen har valgt at invitere ef
ter eget behag og lade ordet være frit.
En strammere styring af bidragene ville
formentlig have givet antologien et
mere homogent præg, men på den an
den side giver den lidt tilfældige be
handling af de spredte emner og temaer
et godt indtryk af situationen i dansk
byhistorie for middelalderens vedkom
mende. Der sker meget på fagområdet,
især i udlandet, men antologien demon
strerer, at der gøres væsentlige nybrud
herhjemme. Der er dog også slinger i
valsen flere steder, og en del af forfat
terne kunne have brug for en opdatering
af deres faglige viden på flere punkter.
Lennart S. Madsen har ikke været op
mærksom på, at geologer for længst har
opgivet den gamle tunneldalsteori og
erstattet deres billede af de geologiske
processer under sidste istids afslutning
med et nyt, Ebbe Nyborg har ikke opda
teret sin viden om Kalundborgs og Hor
sens’ bytopografiske udvikling, og
Bjørn Poulsen skelner ikke mellem for
skellige grupper af købstæder, selv om
det ellers er temmelig centralt for for
ståelsen af deres stilling gennem tiden.
Ikke mindst ved at demonstrere, at der
er behov for en almen konsensus og et
fælles vidensgrundlag i dansk byhisto
rie, har antologien en vigtig mission.
Det må høre til blandt det byhistoriske
centers fornemste opgaver at virke for
at bringe det til veje.
Søren Bitsch Christensen tager den
utaknemmelige opgave på sig i en ind
ledning at give en oversigt over de dan
ske middelalderbyers fremkomst, ud
vikling og udforskning. Det er en stor
mundfuld, men det lykkes at få kamelen
slugt og fordøjet på en hensigtsmæssig
måde. Først omtales forholdet mellem
arkæologi og historie i byhistorien; de
finitioner, kriterier og grundlæggende
teorier berøres. Til grund for den efter-
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følgende forskningsoversigt anvendes
Hohenberg og Lees tre hovedemner i
studiet af urbanisering: De første byer,
økonomiske og demografiske processer
i byerne, bylivets sociale konsekvenser.
Det første emne behandles dog kun
kort, det andet omtales mere udførligt,
og endelig tilkendes bylivet den spalte
plads, det fortjener i forhold til en mo
derne forskningsinteresse.
En antologi er som et skud spredehagl. Oftest rammer nogle centralt i
målfeltet, andre sidder i periferien,
mens enkelte går ved siden af. Sådan
forholder det sig også her. Til at holde
styr på målfeltet for de spredte kugler
tjener Christensens indledning forbil
ledligt. Det lover godt for dansk byhi
stories fremtid, at der gøres så store an
strengelser for at formidle.
Jørgen Elsøe Jensen
Michael Venge, Danmarks skatter i
middelalderen 1340-1536. Dansk
skattehistorie IL (Told- og skattehi
storisk Selskab, 2004). 435 s. 448 kr.
(I abonnement 348 kr.)
Nærværende anmelder har endnu ikke
fået læst Michael Venges første bind af
den til seks bind planlagte danske skat
tehistorie (anmeldt i Historie 2003 s.
477-49 af Erik Ulsig). Min første reakti
on ved at se bogen var dyb undren over,
at det har kunnet lade sig gøre at skrive
en så tyk bog om dette emne. Det kan
det da også kun, fordi forfatteren i som
regel kronologisk rækkefølge og særde
les indgående har behandlet stort set alt
kildemateriale, der har noget at melde
om skatter el.lign, fra perioden - også
fra Sverige, Norge og hertugdømmet
Slesvig. Hver enkelt kilde kommenteres
særdeles livligt med mere eller mindre
relevante bemærkninger, og i mangel af
bedre - må man tro - må Roskilde
bispens Jordebog holde ganske meget
for; også i høj grad vedrørende afgifter
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af, hvad man må kalde privatretslig ka
rakter - i modsætning til skatter. En sy
stematisk fremstilling af skattesystemet
og dets udvikling i perioden, hævet over
kildernes mest umiddelbare udsagnsni
veau får vi således ikke. For en sådan
må stadig henvises til Wm. Christen
sens magistrale Dansk Statsforvaltning i
det 15. århundrede fra 1903.
Der går naturligvis også en del plads
med at fortælle om den almindelige hi
storiske udvikling. Dette sker heller
ikke særlig systematisk, men efterhånd
en som forskelligt falder forfatteren ind.
Bogen er således i høj grad skrevet ef
ter, hvad man kunne kalde et associativt
princip. Det giver en vis friskhed i frem
stillingen, men efter denne læsers me
ning bliver det alt for ordrigt.
Fremstillingen er ikke ganske blottet
for fejl. Der står fx meget om beder, ek
straordinær beskatning, men forfatteren
ser ikke, at også godsejere kunne få/opkræve beder af deres undergivne bønder
(s. 15, s. 243), samt at Valdemar Atterdags indløsning af Danmark langt hen
ad vejen foregik v.hj.a. på forhånd fast
lagte beder. Og det kniber med at holde
selvejerbønder ude fra andre bønder,
fordi forfatteren ikke kender datidens
terminologi for selvejerbønder, nemlig
’bønder’ (s. 96, s. 235 (hvor en fejlover
sættelse spiller forfatteren et puds), s.
236, s. 238).
Tingene anskues i høj grad fra skatteog afgiftsbetalernes synsvinkel. Det sy
nes at være et aksiom, at skattetrykket til
alle tider har været så højt, som det kunne
være, idet myndigheders opfindsomhed i
så henseende først stopper, når der ikke
rigtig er mere at komme efter. Dette syns
punkt må føre til store vanskeligheder,
hvis det skal videreføres til det bind, der
handler om 1600-tallet, ligesom man kan
undre sig over, at de sjællandske bønder
er blevet så rige i begyndelsen af 1500tallet, som vi (grundigt) oplyses om.
Fremstillingen er også på andre må-
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der præget af forfatterens idiosynkrasi
er. Der er således adskillige spark til den
stærkt fremherskende opfattelse, at
Danmark var præget af (befolknings)
krise i senmiddelalderen. Da Den Sorte
Død ikke spiller nogen særlig rolle i ho
vedkilden til Valdemar Atterdags histo
rie, Yngre Sjællandske Krønike, gjorde

den det heller ikke i virkeligheden (s.
4Iff), de konstaterbare ødegårde skyld
tes periodens uro og krigsførsel (s. 103,
s. 121), men også, at mange bønder fo
retrak andre næringer end landbruget,
hvorfor der alligevel var mangel på ar
bejdskraft (s. 138, s. 230).
Anders Bøgh

NYERE TID
Christina Rosén: Stadsbor och bönder.
Materiell kultur och social status i
Halland från medeltid till 1700-tal
(Riksantikvarieämbetet arkeologi
ska undersökningar skrifter, 53,
Lund Studies in Medieval Archaeo
logy, 35), Halmstad 2004, 302 s.
Udsolgt fra forlaget.

I 1700-tallet er der er på mange områder
langt fra borgernes palæer og huse til
bøndernes gårde. Der synes at være en
verden til forskel på borgernes 12 hvide
porcellænstallerkener sirligt placeret på
damaskdugen og bøndernes fælles
grødfad af lertøj på langbordet. Man
kan i det 18. århundrede, som det 1952
påvistes af Börje Hanssen i hans værk
Österlen, tydeligt skelne mellem det ur
bane og det rurale (eller pagane). Men
hvordan var det tidligere? Kan man
også i middelalderen og i 1500-1600tallet udskille en urban livsstil, en urban
identitet, en urban kultur, der kan mod
stilles tilsvarende rurale fænomener?
Dette spørgsmål er emnet for Roséns af
handling, der er skrevet ved faget ar
kæologi i Lund, og spørgsmålet kan ta
ges som et af adskillige udtryk for, at
gamle faggrænser ikke mere kan opret
holdes. Hvis historikere og etnologer
troede, at de havde eneret på at beskæf
tige sig med problemer i nyere tid, må
de tænke om. Ganske logisk udnytter

Rosén da også i sin afhandlings analyse
af den materielle kultur mellem år 1000
og 1800 både det arkæologiske og det
skriftlige kildemateriale, først og frem
mest skifterne. I den forbindelse bliver
den ofte iagttagne kontrast mellem de
skriftlige kilder og arkæologiske fund
tydelig. Der er tale om to kildegrupper,
der skal bringes i dialog med hinanden.
Det valgte undersøgelsesområde,
Halland, er interessant af flere grunde.
Det kan på grund af ændringen i 1645
fra at være en del af Danmark til at blive
svensk provins belyse statstilhørsfor
holdets betydning for den materielle
kultur. Dette er ikke en hovedsag for af
handlingen, men denne rummer materi
ale til diskussionen om forholdet mel
lem kultur og nation, idet den gennem
hele historisk tid viser en skillelinje
mellem Nørrehalland, der kulturelt set
var knyttet til Bohuslen og Västergöt
land, og det sydlige Halland, der særlig
var influeret fra Skåne. Analysens fokus
er imidlertid rettet på et andet særligt
træk ved landsdelen, nemlig dens sene
og ret svage urbanisering. Hallands
byer, Laholm, Halmstad, Gamle og Nye
Falkenberg, Gamle og Nye Varberg,
Gåsekil og Kungsbacka, var små og
meget ustabile. De små byer giver mu
lighed for at undersøge, om der skulle
være kulturel forskel på land og by selv
i svagt urbaniserede områder.
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De kedeligste dele af afhandlingen er
den for svenske doktorafhandlinger så
typiske indledning med bl.a. gennem
gang af faghistorie, overvejelser over
Bourdieus og Giddens samt en generel
oversigt over by og land i det feudale
samfund, der viser lundearkælogiprofessoren Anders Andréns gennemgåen
de indflydelse. Samlet er det imidlertid
værdifuldt, at der etableres et teori
grundlag for at analysere privatisering,
individuel differentiering og social luk
kethed, »enclosure«. Ud fra dette be
grebsapparat er det muligt at analysere
sporene af de kulturelle kæmeforhold
huse, hjem og måltider.
Store dele af det kendte hallandske
bygningsmateriale fra land og by gen
nemgås og placeres i forhold til land
skab og byplan. Heldige gravninger har
frembragt et stort materiale af keramik,
stentøj, fajance og porcellæn, der tids
mæssigt rækker helt op til år 1800. Byg
ningsmæssigt er der hele tiden forskelle
på de hallandske bygninger på land og i
by, skønt bygningstyperne synes ret ens
overalt i 1400-tallet. Markant er for
skellen naturligvis i de næste århundre
der, hvor bondens hushold lukkede sig
fælles inde i gårdens lille mørke stue,
der indgik i et flerlænget anlæg, mens
borgerne byggede mere eller mindre
statelige huse med stue og glasvinduer
ud til gaden og flere rum, der gav mu
lighed for fysisk adskillelse af selskab,
søvn, køkken samt af herskab og tjenstefolk. En tydelig kontrast træder også
hele tiden frem inden for inventaret af
kar. Mens man i høj- og senmiddelalder
kun havde lidt keramik på landet, var
der adskilligt i byerne og også et andet
formudvalg, der nok afspejler en mere
kontinental drikkekultur med udskænk
ning af vin og øl i bægre. Den relative
fattigdom på keramik fortsatte på landet
i 1500-1600-tallet, og først i 1700-tallet
fik man her store dekorerede grødfade.
Byerne bugner til gengæld i disse
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århundreder af stengodskrus, fajancefa
de, porcelænskopper etc., og det tilsy
neladende i alle sociale lag fra håndvær
kere til købmænd. Rosén konkluderer,
at Halland i materiel henseende demon
strerer en forskel på land og by lige fra
højmiddelalderen og modstiller denne
konklusion med Peter Burkes tese om
en fælles kultur for alle samfundsgrup
per i middelalderen - og også med den
ne anmelders fremlagte belæg for tem
melig betydelig bonderigdom i senmid
delalderen. Omend man til tider kan
savne en mere systematisk og kvantita
tiv udnyttelse af det fremlagte kildema
teriale i forhold til de teser, der testes,
må man sige, at Stadsbor och bönder
præsenterer et stærkt argument for, at
borgere lige fra højmiddelalderen følte
og opførte sig som sådanne, selv i de
mindste byer, og at bønder modsat ikke
efterlignede dem, men udviklede deres
egen måde at agere på. 1700-tallets fire
længede bøndergårde, almuens store
dekorerede fælles grødfade, deres liv
ligt malede møbler og deres farvede
tekstiler indgik åbenbart i en traditionel
markering af bondestanden i forhold til
fine folk som borgere og præster.
Bjørn Poulsen
Eva Bergenlöv: Skuld och oskuld. Bar
nemord och barnekvävning i rättslig
diskurs och praxis omkring 16801800. (Studia Historica Lundensia/Nordic Academic Press, 2004).
491 s., 339 SEK.
Eva Bergenlövs bog handler om de situ
ationer, hvor spædbørn blev fundet døde
i deres forældres seng og om de sjældne
re, men mere opsigtsvækkende sager,
hvor liget af et spædbarn dukkede op
selvom dets ugifte mor efter fødslen
havde forsøgt at skjule det enten dødfød
te eller myrdede barn. Det interessante
og nye ved hendes undersøgelse er sam
menligningen af de to kategorier af
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børns pludselige og ofte voldelige død.
Barnekvælningen blev betragtet som
ulykkestilfælde, hvor fortrinsvis ægte
fødte børn beklageligvis var blevet taget
over i moderens seng, hvorefter hun i
søvne havde lagt sig oven på barnet.
Hovedparterne af sagerne nåede aldrig
til de verdslige retsindstanser, men blev
defineret som uheld af lokale kirkelige
instanser, hvorefter straffen begrænsede
sig til skrifte eller bøn i kirken.
Barnemordet, eller fødslen i dølgs
mål, var ifølge loven den ugifte kvindes
gerning. Hun skulle dømmes til døden
ved halshugning hvis hun blev gravid
ved et ulovligt seksuelt forhold (som
alle ugiftes seksuelle forhold var), der
efter forsøgte at hemmeligholde sin gra
viditet, søgte ensomhed når hun skulle
føde og efterfølgende skjulte liget af
barnet. Hvorvidt barnet var dødfødt el
ler blev slået ihjel af moderen kort efter
fødslen var for så vidt underordnet.
Hvis graviditeten havde været hemme
ligholdt og fødslen foregået i ensom
hed, skulle mordet ikke bevises før
kvinden kunne dødsdømmes.
Undersøgelsens
grundlæggende
spørgsmål er hvordan et barns død i to
ikke vidt forskellige situationer - foræl
drene var i begge tilfælde skyld i barnets
død - kunne have så forskellig konse
kvens for de implicerede mødre. Der er
ikke tale om en traditionel socialhisto
risk undersøgelse af mødrenes situation,
eller et forsøg på at finde ud af hvad der
rent faktisk skete, men derimod en un
dersøgelse af hvordan fortællingen om
den skyldige og den uskyldige kvinde
blev konstrueret i den retslige diskurs i
samspil med religiøse, videnskabelige
og politiske samfundsdiskurser. Det er
nærliggende at betragte barnekvælning
som den gifte kvindes gerning, og bar
nemord som den kategori, der blev an
vendt hvis en ugift kvindes spæde barn
døde, men billedet bliver noget mere nu
anceret hos Eva Bergenlöv.
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Det centrale i fortællingen om den
uskyldige mor, der ved et uheld kvalte
sit barn i søvne, var at hun var gift og
blev karakteriseret som ærlig, dydig og
gudsfrygtig. Hun opfyldte tidens kvin
deideal. Det var vigtigt at hun havde
vist sig ansvarsfuld og kærlig i forhol
det til det spæde barn inden uheldet og
at hun efterfølgende viste sorg. Moder
kærligheden forhindrede at hun havde
slået sit barn ihjel med vilje. Endelig var
det, uanset om kvinden var gift eller
ugift, helt centralt at hun havde offent
liggjort både sin graviditet, sin fødsel
og barnets død på den forventede måde.
Selvom den ugifte kvinde ved barnets
død automatisk kom under en større
mistanke end den gifte kvinde, kunne
hun blive betragtet som uskyldig i bar
nets død, og omgæret med den samme
medlidenhed og medfølelse som den
gifte kvinde, hvis hun havde været åben
om graviditet, fødsel og barnets død og
tillige været en god og kærlig mor.
Bamemordersken, kvinden, der med
vilje ombragte sit spæde barn, var den
uskyldige kvindes modbillede. Hun var
pr. definition ugift, men fremturede tilli
ge i sin løsagtighed og uærlighed. Hvis
barnefaderen havde lovet hende ægte
skab, var det en formildende omstændig
hed, der kunne redde hendes liv, fordi
retten så anså moderkærligheden som til
stedeværende. Hvis kvinden derimod
udviste ligegyldighed overfor barnets
død og ikke havde opfyldt de kulturelle
krav om offentlighed, men tværtimod
skjult graviditet, fødsel og død, var det
medvirkende til at underbygge billedet af
hende som skyldig. Bergenlöv fremdra
ger desuden at den uskyldige kvinde op
trådte loyalt og undergivende, mens den
skyldige kvinde optrådte aktivt og selvs
tændigt. Med blik på de yderst forskelli
ge konsekvenser for kvinden aner man
her en særdeles effektiv social kontrol af
kvindens optræden i lokalsamfundet.
Både barnekvælning og barnemord
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var først og fremmest en kvindelig ger
ning. Mens lovgivningen, efterforsknin
gen og retsplejen blev varetaget af
mænd, var det kvinder der stod tiltalt.
Hvis et spædbarn døde i forældrenes
seng, var det moderens ansvar, ikke fa
derens. Kun i et enkelt tilfælde var en
mand tiltalt for at have kvalt sit barn i
søvne, og han blev dømt efter samme
paragraf som en amme, der kvalte her
skabets barn i sengen, altså som en udeforstående. Han blev straffet hårdt med
fængsel på vand og brød i en situation
hvor moderen var blevet frikendt.
Mens et legitimt barns død i foræl
drenes seng ikke truede den religiøse
samfundsorden, var fordømmelsen af
barnemorderen hård. Hun havde for
brudt sig først mod det sjette bud, og si
den mod det femte, men mest grund
læggende havde hun måske forbrudt sig
mod moderkærlighedens bud, mod na
turens bud. Således rummede den hårde
fordømmelse af barnemordet en kon
struktionen af moderskabet som et selv
følgeligt og bestandigt kvindeligt karak
tertræk. Moderkærligheden var bevis på
at kvinden ikke med overlæg havde
slået sit barn ihjel. Barnet havde ikke
alene en særlig værdi for forældrene,
men også en religiøs værdi og en sam
fundsmæssig, økonomisk værdi i en
merkantilistisk tankegang. Alle vurde
ringerne af barnets og livets værdi gjor
de at den ugift mor var lige så forpligtet
på omsorg overfor sit barn som den gif
te mor, men gjorde det også muligt for
hende at undvige mistanken om barne
mord. En af de vigtigste udviklinger i
den undersøgte periode er den stadig
mere centrale plads som moderens an
svar for barnet fik i den retslige diskurs.
Nina Koefoed
Ruth Andersen: l jernlænker. Christian
Siegfried v. Piessens livsforløb
1646-1723. (Syddansk Universitets
forlag, 2004). 298 s. (indb.), 278 kr.
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Christian Siegfried von Piessen (16461723) var en mecklenburgsk født adels
mand, der gik i dansk tjeneste og blev
en af enevældens mest fremtrædende
statsmænd i de sidste årtier af 1600-tallet. Han gjorde sig gældende på flere
felter. Efter at Frederik 3.s yngre bror
prins Jørgen i 1683 blev gift med prin
sesse (og senere regerende dronning)
Anne af Storbritannien og flyttede til
England, blev det von Piessen, der vare
tog prins Georges (som han nu hed) in
teresser i Danmark. Von Piessen havde i
de sidste årtier af 1600-tallet en central
placering i den danske statsledelse. I
udenrigspolitikken var han fortaler for
en dansk alliance med sømagterne Ne
derlandene og Storbritannien, men den
ne tanke mødte modstand i franskorienterede kredse i statens ledelse. Mest
kendt er nok hans virke som finansmini
ster 1692-1700. Her søgte han at sanere
statens stærkt medtagne finanser gen
nem besparelser og forenklinger i admi
nistrationen, omlægning og rationalise
ring af skattevæsenet, ligesom han som
noget nyt søgte at friholde bondebefolk
ningen for yderligere skattebyrder. Alle
disse finanspolitiske saneringsbestræ
belser led dog skade ved, at han ikke
havde indflydelse på fastsættelsen af
størrelsen for statens udgifter, herunder
ikke mindst de militære udgifter, der
slugte størsteparten af datidens statsind
tægter. For at få enderne til at mødes
måtte von Piessen derfor ty til uden
landsk låntagning, og da heller ikke
denne udvej i længden slog til, blev han
i 1699 nødsaget til at bryde »skattestop
pet« over for bondebefolkningen. Efter
Frederik 4.s tronbestigelse mistede han
i løbet af få år sine poster i statsledelsen.
Han slog sig herefter ned i Hamburg.
Bogen er opbygget kronologisk over
von Piessens levnedsløb fra vugge til
grav og i vid udstrækning sat i forbindel
se med den politiske og sociale udvikling
i Danmark og den internationalt politi-
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ske udvikling i Europa. Forfatteren Ruth
Andersen er fhv. underdirektør i Bording
koncernen og karakteriser i forordet sig
selv som »ikke-faghistoriker, men så at
sige illegitim datter af historiens muse
Clio« (s. 7). Hun har tidligere udgivet en
del andre historiske bøger og artiklen, og
interessen for Christian Siegfried von
Piessen har hun fået gennem arbejdet
med Vemmetofte Gods, hvor von Pies
sens søn Carl Adolph var overkammer
herre hos prins Carl og prinsesse Sophie
Hedevig, Frederik 4.s søskende.
Piessens eftermæle i historieskrivnin
gen har været, at han var en for sin tid
usædvanlig dygtig, habil og retlinet fyr
stetjener og en effektiv og visionær finanstroldmand. Dette billede finder
Ruth Andersen ikke grund til at rokke
ved. Bogen bygger foruden på eksiste
rende litteratur desuden på utrykt arkiv
materiale, men der er ikke tale om for
søg på at gennemføre en dybdegående
analyse af Piessens virke i den danske
statsledelse og at konfrontere denne
med eksisterende historieskrivning.
Især kunne man her have ønsket sig en
analyse af hans finansstyre, dets prin
cipper og resultater, samt hvordan den
tager sig ud set i forhold til den forud
gående og efterfølgende finanspolitik.
Ligeledes en dyberegående forklaring
på hans vanskæbne efter 1700. Men det
har ikke været Ruth Andersens ærinde.
Hendes formål med bogen har været at
redde von Piessen ud af den »totale
glemsel« (s. 206), som blev hans ufor
tjente skæbne, efter at han i årene efter
1700 blev afskediget fra sine høje stats
poster. Og dette formål må siges at være
lykkedes med bogen.
Michael Bregnsbo

Karl-Erik Frandsen: Kampen mod pe
sten. Karantænestationen på Salt
holm 7709-/7.(Frydenlund 2004).
64 s., 128 kr.
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Efter en kort redegørelse for pestsyg
dommen og dens behandling generelt
samt en kort introduktion til pestens
hærgen i østersøområdet under Den
Store Nordiske Krig 1699-1721 tager
bogen fat i den danske regerings reakti
on. Den beordrede bl.a. oprettelsen af
en karantænestation på Saltholm. Regn
skaberne med deres bilag er bevaret, og
det gør det muligt at følge byggeriet
nærmest spadestik for spadestik og
planke for planke. Ligeledes kan vi nøje
følge de mange vanskeligheder. Det var
for eksempel meget svært at komme til
øen, der er omgivet af meget fladt vand
fyldt med store kalkbrokker. Da alt byg
gemateriale samt arbejderne skulle frag
tes over og siden hen ligeledes hver
dråbe drikkevand og al forplejning, var
det ikke ligefrem uvæsentligt. Men øens
fordel var dog størst, den lå tæt ved
Amager, med god udsigt til alle sider, da
den er flad og uden træer. Det tog kun
seks uger at bygge og indrette stationen
samt at få personalet med spisemesteren
og den lægelige ansat. Vi ved ikke nøj
agtigt, hvor mange der var i karantæne
den første vinter i 1709-10. Knap 100
ser det ud til og nogle flere næste vinter.
I løbet af 1710 rejste så godt som alle,
også personalet, fra øen for at komme
igen til efteråret, hvor der sattes nye
mistænkelige folk i land. Den første
vinter var det mest passagerer på skibe
fra Danzig, den næste vinter var det
mest forhenværende krigsfangere fra
Skåne, da var pesten i de øvrige områ
der stort set forbi.
Da Pesten kom til Helsingør og der
fra bredte sig til København i løbet af
1711, opgav man stationen, det var uo
verkommeligt at sætte folk i karantæne
derovre. Og i 1715/16 blev det byg
ningsmateriale, der kunne anvendes
igen, fragtet til København, øen faldt
tilbage til sine gamle opgaver, nemlig at
nære Amagerbønders køer.
Det hele havde været et kort inter-
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mezzo. Pga. et velbevaret kildemateria
le i en støvet og glemt arkivpakke var
det muligt at genopleve det, og det er
lykkedes meget vel. Men følgende
påstand kan vist ikke holde: »Opførel
sen og driften af karantænestationen er
et vidnesbyrd om at den moderne stat
nu havde fået en sådan magt og kontrol
over befolkningen og territoriet, at smit
tefaren kunne begrænses, og det er efter
min mening årsagen til, at pesten ikke
kom tilbage«. Dels kom pesten til Kø
benhavn - godt nok ikke ad søvejen,
men ad landevejen, som den moderne
stat altså ikke havde magtet at lukke af
for. Dels forsvandt pesten fra hele Euro
pa - fra alle stater om moderne eller ej i løbet af de næste 10 år, og dels kunne
moderne stater ikke holde koleraen væk
godt 100 år senere.
Den lille bog giver på sine få sider et
fint overblik over pestens hærgen i
østersøområdet og enkelte danske tiltag
i 1700-tallets første årti, bogen er tilta
lende ikke mindst grundet sin smukke
layout og fine billeder, grafer og com
putertegninger.
Gerda Bonderup
Grethe Banggaard: Befolkningsfrem
mende foranstaltninger og faldende
bømedødelighed. Danmark ca.
1750-1850. (Syddansk Universitets
forlag, 2004). 315 s., 275 kr.

I hele Vesteuropa voksede befolknin
gerne fra midten af 1700-tallet. Den
iøjnefaldende ens demografiske udvik
ling har påkaldt sig mange forsøg på
overordnede forklaringsmodeller, der
med udgangspunkt i de bedre tider, syg
domsbekæmpelsen og den bedre er
næring kunne forklare den samtidige
udvikling i hele den vestlige del af Eu
ropa. Grethe Banggaard ønsker med sin
her publicerede ph.d.-afhandling at gå
bag om de overordnede forklaringsmo
deller og give en mere kompleks forkla
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ring af befolkningstilvæksten, den fal
dende bømedødelighed og de demogra
fiske ændringer i Danmark fra 1750.
Udgangspunktet er den sene enevæl
des merkantilistisk inspirerede ønske
om en »folkeformerelse«, hvor ønsket
om, at der skal fødes flere børn først
gradvist kobles til ideen om at man også
bør sikre deres overlevelse for at øge
befolkningens antal. I slutningen af
1700-tallet erstattes det merkantilistiske
ønske om en stor befolkning uanset
kvaliteten heraf med malthusianske ide
er hvor opmærksomheden rettes mod
grænserne for vækst og værdien af den
befolkning, der kommer til. Kvaliteten
og ikke bare kvantiteten af befolknin
gen blev en målestok i de befolknings
fremmende initiativer som afhandlin
gen undersøger; initiativer, der hoved
sageligt søger at bringe den høje døde
lighed ned.
Inden afhandlingens demografiske
undersøgelse for alvor går i gang får vi
først en grundig præsentation og diskus
sion af den eksisterende forskning. Der
næst et kapitel om den relevante lovgiv
ning og de offentlige foranstaltninger af
befolkningsfremmende karakter, især
sygdoms- og epidemibekæmpelse. Ka
pitlet redegør for en bred vifte af foran
staltninger, der senere i afhandlingen
undersøges som mulige forklaringer på
den faldende dødelighed, som hjemmedåb, sygdomsbekæmpende og sund
hedsfremmende tiltag, herunder for
holdsregler mod smitsomme sygdomme
og jordemodervæsnet. Desuden gen
nemgås lovgivningen om uægte børns
forsørgelse, uægteskabelig seksualitet
og fødsler i dølgsmål. Det konkluderes
at sygdomsbekæmpelsen ikke kom til at
stå alene, men blev suppleret med et
egentligt sundhedsvæsen, der peger på
at målet ikke blot var at øge befolknin
gens antal, »men at øge kvaliteten gen
nem en bedre livskvalitet for den enkel
te«. Kapitlet lægger grunden til en for-
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klaringsmodel, der trækker på mange
forskellige faktorer, men lider lidt under
den desværre oplagte risiko for at en
bred gennemgang af mange mulige
aspekter også sine steder bliver lidt hur
tigSelve den demografiske undersøgel
se af befolkningsudviklingen er inddelt
i et makroniveau, et mikro- og et indi
vidniveau. På makroniveauet under
søges befolkningsudviklingen og døde
ligheden på baggrund af allerede publi
ceret eller indsamlet materiale, hvilket
betyder at afhandlingen kun præsenterer
nye beregninger i begrænset omfang.
Hovedkonklusionen er et billede af be
folkningstilvæksten i landdistrikterne
som jævn og rolig i perioden, med
grænsen for vækst i landområderne nået
omkring 1840, hvor byerne i stedet be
gyndte at opsluge befolkningsoverskud
det. Dødelighedens generelle fald dæk
ker både over en særlig nedgang i døde
ligheden for de 0-10-årige og store regi
onale forskelle i dødelighedsmønstrene.
Spørgsmålet om årsagerne til den tidli
ge dødelighedsnedgang der konstateres
i kapitlet tages med til de næste niveau
er af undersøgelsen.
Før nedgangen spædbørns- og børnedødeligheden specifikt undersøges på
mikroniveauet i 8 udvalgte sogne præ
senteres de forskellige sygdomme og
epidemier, deres forløb og bekæmpelse
i kapitel 7. Målet er at undersøge virk
ningen af statens sygdomsbekæmpende
og sundhedsfremmende foranstaltnin
ger for derefter at kunne vurdere indsat
sernes indflydelse på nedgangen i børnedødeligheden lokalt og dermed kom
me nærmere et svar på årsagen til døde
lighedsnedgangen. Gennemgående er
afhandlingen præget af grundige kilde
præsentationer og kildeovervejelser,
hvilket også kommer til udtryk i dette
afsnit hvor medicinalberetningernes
gang gennem det administrative system
forklares prisværdigt klart. Kapitlet
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konkluderer at kampen mod børnesyg
domme som kopper og mæslinger hav
de en effektiv og positiv effekt på børnedødeligheden, mens det er vanskeli
gere at tolke virkningerne af indsatsen
mod malaria og febersygdomme, syg
domme der kan være med til at forklare
de regionale forskelle i dødeligheds
mønsteret for børn.
På mikroniveauet undersøges hvor
dan så forskellige faktorer som jordemødrenes professionalisering, koppebekæmpelsen og hjemmedåb påvirker dø
deligheden for de 0-10-årige. Det kon
stateres at den obligatoriske koppevaccine og lovgivningen om jordemødrenes uddannelse i 1810 viser en hurtig
effekt i en samtidig betydelig nedgang i
børnedødeligheden. På individniveauet
gennemføres en livsforløbsanalyse in
spireret af medicinsk forskning hvor va
riabierne køn, social status, legitimitet,
fødselsår, fødesogn og moderens alder
undersøges for at vise den enkelte vari
ables relative indflydelse på niveauet af
risikoen for at dø. Det konstateres bl.a.
at gårdmændenes børn har en større risi
ko for at dø i barndommen, men at der
til gengæld ikke er noget tegn på større
dødsrisiko for de uægte børn. Mens dø
deligheden for de 1-10-årige varierer af
hængigt af kriseår, ses betydelige varia
tioner indenfor spædbørnsdødeligheden
uden at den direkte kan kobles på epide
mier. Det konkluderes afsluttende at de
forskellige former for smittebekæmpel
se i perioden har haft en betydelig ind
flydelse på nedgangen i dødelighed og
dermed været en effektiv befolknings
fremmende foranstaltning.
Afhandlingen fremstår som metodisk
og empirisk solid og grundig i sin di
skussion af kilderne og koblingen mel
lem de tre niveauer for analysen er af
gjort en af afhandlingens styrker. Væ
sentlige dele af undersøgelsen på mi
kro- og individniveau har anvendt van
skeligt tilgængeligt kildemateriale, bl.a.

Litteratur

192
kirkebøger i et prisværdigt omfang og
har ad den vej frembragt ny viden om
udviklingen i spædbørns- og børnedø-

deligheden som en del af den generelle
befolkningstilvækst i perioden,
Nina Koefoed

DET 19. ÅRHUNDREDE
Peter Scharff Smith: Moralske Hospita
ler. Det moderne fængselsvæsens
gennembrud 1770-1870. (Forum,
2003). 451 s., 299 kr.

Med sin ph.d.-afhandling, der nu i revi
deret form foreligger som bog, lukker
Peter Scharff Smith et gabende hul i den
danske socialhistoriske forskning om
fængselshistorien. Det skal nok blive et
standardværk på området, hvor har vi
da savnet en samlet fremstilling! Især i
undervisningen i forbindelse med ba
chelorprojektet og specialeskrivningen
har vores studerende, der ofte grundet
modefænomenet Foucault var inspireret
eller provokeret til emner om discipli
nering og social kontrol været henvist
til meget gammel litteratur. Da er det
glædeligt, at bogen kan leve op til den
opgave: Det videnskabelige apparat er i
orden med dokumentation og en ud
førlig og relevant litteraturliste med
samt en god indføring i læsning af de
forskellige kildetyper. Fremstillingen er
klar.
Efter en generel lidt mere teoretisk
gennemgang af fængselshistorien og
straffeteori ridses historien op for den
tidlige og det moderne fængselsvæsen
1600-1850. Dernæst præsenteres Vridsløselille som casestudie, og bogen af
rundes med en opsummerende konklu
sion og vedlægges nogle bilag, typisk
om ting, som ph.d.-afhandlingen havde
haft indledningsvis eller afrundende nogle statistiske oversigter og en histo
riografisk oversigt over den (manglen
de) danske historieskrivning om fæng

selsvæsenet. Den sidste kunne alligevel
fylde 15 sider.
Så vidt jeg ud fra bogen kan rekon
struere forløbet, gennemgik straffevæsenet to til tre faser, efter at den offent
lige korporlige afstraffelse var blevet
afløst af indespærring. Man begyndte
rundt om i Vesten at bygge fængsler i
senrenæssancen. I Danmark oprettede
Christian IV et tugthus, som næst efter
det hollandske i Amsterdam var det
første i Europa. Det skulle komme løs
gængeri og tiggeri til livs og krævede
arbejde af de indsatte. Efter pesten i
København i 1619 blev det også en
form for opholdssted samt opdragel
sesanstalt for forældreløse børn. Det
gik vist ikke ret godt, og anstalten nedlagdes for at blive genoprettet på Chri
stianshavn 1V2 årti senere. Den var
igen et tugt- og børnehus og fungerede
som manufaktur og forbillede rundt
om i landet, således at vi fik et lands
dækkende fængselsvæsen. Det havde
stadig det samme formål, nemlig at
komme løsgængeri til livs. Afstraffel
sen var typisk stadig korporlig i disse
tugthuse. Men så kom oplysningstiden
med sin rationalisme, sine tanker om
opdragelse og forbedring og - og det
er Peter Scharff Smiths hovedpointe sin religion for individet. Den gav an
ledning til reformer, og snart var det
det amerikanske fængselssystem, som
satte dagsorden for debatten. Skulle
det være Philadelphia- eller Auburnsystemet? Begge systemer tog udgangs
punkt i isolering af fangen, for han
skulle have lejlighed til i ro at tænke
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over sine synder. Men han skulle arbej
de for ikke at henfalde til lediggang og
samtidig være samfundsnyttig. For
skellen var, at han i Philadelphiasystemet skulle sidde ensom i sin celle
og arbejde og have en hætte over hove
det, når han forlod sin celle til gudstje
nesten, skolegang og luftningen i gård
en. Ingen skulle kende ham, mens man
i Auburnsystemet arbejdede uden hæt
te men tavst i store fællesrum og gik
uden hætte til de forskellige lokaliteter.
I cellen var man dog lige så isoleret
som i det andet system.
Da disse såkaldte moderne fængsler
var på vej ud pga. mange uheldige »bi
virkninger« - jeg udelader også alle de
intensive mellemregninger i fængsels
kommissioner - stod Vridsløselille,
som havde Philadelphiamodellen som
forbillede, færdig til modtagelse i
1859. Den korte konklusion bliver, at
denne kombination af disciplin, total
isolation og intens religiøs prægning i
stedet for at forbedre fangerne kunne
føre til sindssygdom og de største men
neskelige tragedier. Denne historie bli
ver levende fortalt med solid basis i
kildemateriale - nogle gange synes jeg
måske nok, at det bliver for tætte refe
rater.
Der er nogle interessante punkter,
man kunne tage op til diskussion. Det er
en god ide at læse sine kilder med for
skellige briller på, in casu Max Webers,
Foucaults, Norbert Elias’ og Gauchers.
Men det virker som at sætte det hele på
hovedet, når man efter et langt citat af
den liberale, rationelle fængselsteoreti
ker C.N. David læser: »En bedre illu
stration af sin tese om sammenhængen
mellem de protestantiske retninger og
udviklingen af et moderne samfund ba
seret på bl.a. rationalitet, kunne Max
Weber næppe forlange« (s. 116f). Dem
er der mange af. Mens den type som
»for Foucault ville passagen være et ud
mærket udtryk for, hvorledes forbryder
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ne blev indfanget i et panoptisk sam
fund ...« (s.253) til gengæld er glimren
de.
Man kunne også diskutere rimelighe
den af at sætte moral så godt som lig
med religiøsitet. Jeg har i det hele taget
undret mig over den store vægt, religio
nen har fået i bogen. Jeg forstår, at den
skal modsige Foucaults magtteknologi
ske teorier med en form for Smiths »sel
vets teknologi«, en tanke, som Smith fik
inspirationen til fra de to forfattere Gauchet og Carrette (note 64). Men ser vi
rent kvantitativt på det, er der ikke lev
net ret meget plads til religionen i
fængslet. Fangerne blev beordret til
gudstjeneste en time hver søndag, og
Peter Scharff Smith har selv regnet ud,
at samtalen med præsten, noget som
teoretikerne bag systemerne satte så
højt, beløb sig til ca. 6 minutter om
ugen pr. fange. Hvis vi så er large og
lægger den fromme lærers to timer - én
i regning og én i læsning - om ugen
oven i, er der tre timer og 6 minutter,
hvor fangen får mulighed for en eventu
el religiøs påvirkning, mens han de re
sterende knap 102 timer, han skal være
oppe om ugen, er overladt til sig selv og
sine tanker.
Der er smuttet nogle urigtigheder
med ind, som det ved et så omfattende
værk næsten ikke kan undgås, jeg vil
blot lige korrigere oplysningen om
fængselslægen (s. 185 + 198ff). Han
fandtes ikke. Distriktslægen for Køben
havns Amts søndre Lægedistrikt skulle
tilse Vridsløselille, lige som distrikts
læger i provinsen skulle tilse sygehuse
ne. Og så undrede jeg mig over, hvorfor
vi mon skulle høre om forfatterens un
dervisning af kinesiske anklagere, når
disse nu ikke reagerede spor anderledes
end hans danske studerende, når de hør
te om 1800-tallets fængsler?
Som jeg indledningsvis sagde, er det
en grundig videnskabelig bog, der er
værdig til at blive standardværket på
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området. Den er velskrevet, selvstæn
dig og især til undervisning meget vel
egnet.
Gerda Bonderup
Claus Friisberg: Ideen om et frit Dan
mark. Den nationalliberale bevæ
gelses ideologi og politik - især i
den formative periode. (Vestjysk
Kulturforlag, 2003). 454 s., 328 kr.

Friisbergs forfatterskab om de national
liberales storhedstid er omfattende. Det
begyndte i 1975 med bogen På Vej mod
et Demokrati, fortsatte med en række
artikler i nærværende tidsskrift, og si
den 1998 har han udgivet hele fem
bøger om emnet, inklusive den forelig
gende. Han er uden sammenligning den,
der er trængt dybest ned i 1830’ernes og
40’ernes politiske historie både kilde
mæssigt og analytisk.
Et tema er gennemgående: Friisbergs
opgør med den kontinuitetstese, som
Hans Vammen og før ham A. D. Jørgen
sen og andre har fremsat, nemlig at der i
virkeligheden ikke var den store forskel
mellem ældre frisindede som A.S.
Ørsted på den ene side og de nationalli
berale på den anden. Den nye elite, som
overtog magten i marts 48, ville bruge
den på væsentligt samme måde som den
gamle. Demokratiet var kommet under
alle omstændigheder. Friisberg mener,
at man har projiceret de nationallibera
les senere konservatisme tilbage i deres
»formative« periode. Han finder snarere
en kontinuitet fra de tidlige nationalli
berale til senere radikale som Hørup og
Brandes, hvad han har skrevet om an
detsteds.
Den foreliggende bog drejer sig for
trinsvis om den nationalliberale ideolo
gi og dens forudsætninger og kontekst.
Der var i begyndelsen af 1830’erne rig
tig nok ikke den store forskel på unge li
berale som Lehmann og ældre liberale
som A.S. Ørsted, Collin og Sibbern. Al
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le så de tilbage på reformtiden i 1780’erne og 90’erne som en storhedstid,
hvis idealer de ønskede at videreføre,
og alle var de påvirkede af den tyske fi
losofiske idealisme og romantikken.
Fælles for dem var, hvad Friisberg kal
der »civilisationsparadigmet«, som hav
de sin oprindelse i oplysningstiden, men
som fra slutningen af 1700-årene op
trådte i en ny og ændret version, et nyt
»episteme« kalder Friisberg det med et
udtryk fra Foucaults Ordene og tingene,
nemlig romantikken, herhjemme lance
ret af Henrik Steffens i det berømte fo
redrag på Elers kollegium, som inspire
rede Oehlenschlägers til programdigtet
»Guldhornene«. Der findes forskellige
tolkninger af romantikken, dens for
skellige retninger og den indflydelse, de
havde på de politiske holdninger i tiden.
Friisberg gennemgår tre ældre litteratur
historiske tolkninger fra I960’erne og
70’erne og foretrækker blandt dem Erik
M. Christensens fra 1966, som tager ud
gangspunkt i en analyse af H.C. Ørsteds
optimistiske dualisme, som Christensen
kalder den. Dvs. en »klassicisme« eller
»kritisk romantik«, der ikke som Stef
fens forkaster fornuften og empirismen,
men betoner iagttagelsen og eksperi
mentet, idet den inddrager videnskaben
under en højere åndelig enhed af »det
sande, det skønne og det gode«. Det ti
melige og det evige er to forskellige
verdener, men dog i grunden én og den
samme, og verden udvikler sig til det
bedre. Der var klare lighedstræk og
kunne derfor være glidende overgange
mellem denne idealisme og Hegelianis
men, som den konservative Heiberg
stiftede bekendtskab med i 1820’erne,
og den radikale Lehmann mødte i
1830’ernes Berlin. Både Ørsted og He
gel havde en dialektisk fremskridtstan
ke, som lå i forlængelse af oplysningsti
dens fremskridtstænkning. Ørsted fandt
den materialiseret i naturen, Hegel i hi
storien.
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Lehmann og Monrad var, som bl.a.
Povl Bagge har vist det, påvirkede af
Hegelianismen, men de var også påvir
kede af engelske liberale som Bentham
og James Mill og af reformånden fra
den franske revolution, nærmere beteg
net 1791-forfatningen og menneskeret
tighederne, som indgik i indledningen
hertil. Herfra stammede begreberne om
frihed og lighed, herfra stammede også
den forfatning, som 1814 var gennem
ført i Norge, og herfra stammede den
aktivisme, som Friisberg godt kunne
have betonet lidt mere. I løbet af 1830’erne skiltes vandene mellem Lehmann
og de ældre frisindede. Disse var egent
lig ikke fjendtligt stemte over for en for
fatning som den norske, men den skulle
have tid til at udvikle sig organisk af det
bestående, mente de. For Lehmann kun
ne det ikke gå stærkt nok. Fra i hvert
fald 1838 var hans modsætning til de
ældre frisindede på dette punkt klar og
tydelig.
Fra 1840’erne kom hertil modsætnin
gen mht. det nationale og navnlig de po
litiske konsekvenser af forestillingen
om »folket«. De liberale blev til de nati
onalliberale. Forestillingen om friheden
og den fri forfatning voksede sammen
med forestillingen om folket og folkesuveræniteten, Det danske folk kunne
først for alvor udfolde sine kræfter, når
det blev frit til at bestemme over sig
selv. Hvor de ældre liberale opfattede
folket som det dannede publikum eller
som en mere eller mindre luftig ide, var
for de nationalliberale folket først og
fremmest bønderne, som det fremgik af
bl.a. C. F. Allens Haandbog i Fædrelan
dets Historie. Bønderne måtte ind som
deltagere i det politiske liv. Friisberg
har i alle sine bøger om de nationallibe
rale betonet alliancen med bønderne og
især Lehmanns deltagelse i oprettelsen
af Bondevenneselskabet som et helt
centralt moment i deres politik, ikke
kun som en taktisk alliance, hvad det
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naturligvis også var, men som et væ
sentligt moment i deres ideologi. Heri lå
den afgørende forskel til de ældre libe
rale.
Der lå en inkonsistens eller ambiva
lens i de nationalliberales holdning til
bønderne. Nok mente de, at bonden
først blev ansvarlig borger, når han
faktisk fik et ansvar, men hans politi
ske deltagelse skulle foregå under de
res ledelse. Ellers gik det galt. Han
måtte ikke for snævert følge sine
standsinteresser, som det efterhånden
for tydeligt skete gennem Bondevenne
selskabet efter marts 48. De nationalli
berale forstod sig selv som repræsen
tanter for almeninteressen, ikke for
særinteresser. Den sande folkesuverænitet ville fjerne alle særinteresser og
alle sociale spændinger og føre til den
nationale, sociale og konstitutionelle
harmoni, som var målet for deres
stræben.
Der kan rettes en del indvendinger
mod denne store og dybtgående under
søgelse af de nationalliberales ideologi.
De idehistoriske teoretiske gennemgan
ge er på visse punkter utilfredsstillende.
Forskellen mellem John Locke og
Rousseau er f.eks. ikke trukket klart nok
op, og Rousseau, al senere civilisations
kritiks fader og de store staters fjende,
betegnes entydigt som repræsentant for
»civilisationsparadigmet«. Man kunne
ønske sig en stærkere betoning af den
politiske aktivisme hos folk som
Tscherning og Lehmann og en klarere
strukturel udredning af tendenserne til
opkomsten af de første ansatser til poli
tiske partier med tilhørende ideologier.
Friisberg er i passager tilbøjelighed til
at projicere en mere udviklet partistruk
tur tilbage i tiden. De forskellige libera
le tendenser betegnes allerede i 1830’erne som »fraktioner«. Men sådanne
indvendinger og ønsker skal ikke over
skygge, at vi har med et imponerende
værk at gøre, som trækker på et ind-
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gående kendskab til tidens politiske og
åndelige liv og til al senere litteratur om
den. Alene den fyldige forskningsover-

sigt i bogens begyndelse er pengene
værd.
Steen Busck

DET 20. ÅRHUNDREDE
Jørgen Mentz: ...uden ret til brænde
vinshandel. A/S Harald Nyborg
1904-2004. (Syddansk Universitets
forlag, 2004). 167 s., 198 kr.
Handelsfirmaet A/S Harald Nyborg
kunne i 2004 fejre sit 100 års jubilæum
og fik i den anledning firmaets historie
skrevet af tidligere rektor ved Odense
Katedralskole, Jørgen Mentz. Resultatet
er blevet en god og velskrevet fremstil
ling af firmaets historie sat i sammen
hæng med det danske samfunds gene
relle udvikling og med udblik til den
branche, som firmaet hørte til, isenkrambranchen.
Det begyndte i Odense i 1904, da den
kun 23-årige Harald Nyborg begyndte
isenkramforretning for egen regning og
i eget navn. At en så ung mand kunne
etablere forretning på så centralt et sted,
skyldtes dels, at forretningen lå i en
ejendom, som tilhørte hans far, og dels,
at han ikke startede på bar bund, men
overtog en isenkramforretning, som
hidtil var blevet drevet af hans svoger.
Ejendommen lå i Vestergade i Odense
og var den niende isenkramforretning i
gaden.
Der findes ikke bevaret et virksom
hedsarkiv fra forretningens første år,
men blandt andet ved hjælp af skatte
materiale kan man følge væksten i virk
somheden i hovedtræk. Harald Nyborg
havde taget borgerskab som købmand uden ret til brændevinshandel - som bo
gens titel angiver, og han supplerede se
nere sit borgerskab med et andet som
bøssemager. Jagt var hans store interes

se, og han udviklede derfor en særlig
jagtafdeling af forretningen, som han
kombinerede med tilpasning og ind
skydning af geværer og lerduefabrikati
on på en ejendom vest for Odense. På
dette punkt fik han en særstilling og en
kundekreds ud over den lokale, men i
øvrigt udviklede isenkramforretningen
sig til en almindelig middelstor provins
forretning. Det der gjorde Harald Ny
borg kendt i branchen var ikke hans
jagtudstyrsaktiviteter, men derimod hans
pionerarbejde med at etablere et fælles
indkøb for detailisenkræmmeme. Det
udviklede sig efter en uheldig start i
1919 få år senere til DIFA, som blev en
vellykket
fællesindkøbsorganisation,
der i dag indgår sammen med den kon
kurrerende indkøbsforening, Imerco i
Dicom, der står bag detailkæderne
Imerco, Inspiration og Superkram. Ha
rald Nyborg blev den første formand for
bestyrelsen og skabte sig derved en an
erkendt position inden for branchen.
Imidlertid kom han ud for et uheld med
en flyvemaskine, som styrtede ned i
1938, og selvom han overlevede, var
han kun en skygge af sig selv derefter.
Efter hans død i 1944 blev forretnin
gen videreført af hans enke, Bodil Ny
borg, der stod som ejer til sin død i
1972. Hun havde hverken fag- eller for
retningsuddannelse, men støttede sig til
det ledende personale og fik i 1952
virksomheden omdannet til aktiesel
skab. Når forretningen kom ind i en
vækstperiode i 1960erne og begyndte at
ændre karakter, var det ikke på hendes
initiativ, men derimod Holger Nielsens.

Litteratur
Han var blevet ansat i virksomheden i
1950 og tiltrådte i 1961 stillingen som
forretningsfører. Han fik defineret virk
somhedens forretningsområde som fritid/hobby, gør-det-selv og hjælpemidler
til landbruget (landmændenes gør-detselv). Han fik med betydeligt initiativ
iværksat en lang række nye tiltag og en
mere opsøgende markedsføring, som
gjorde postordresalg til en voksende del
af forretningen. Det var også ham, der
efter inspiration fra Amerika indførte
butiksformen et katalogmarked. Firma
et udsendte mindre foldere og etablerede
så en butik i udkanten af Odense, hvor
der var udstillet et eksemplar af hver af
de udbudte varer fastspændt, så det ikke
kunne stjæles. Handelen bestod så i, at
kunderne udskrev og betalte rekvisiti
onssedler på de udstillede varer, som de
efter ikke alt for lang ventetid fik udle
veret fra et bagvedliggende lager.
Det første katalogmarked åbnede i
1974. Det var imidlertid efter at oliekri
sen havde markeret et konjunkturom
slag i negativ retning. Desuden var fru
Nyborg død, så vilkårene var blevet æn
dret. De nye ejere var datteren og svi
gersønnen. Han blev den egentlige leder
af virksomheden og allierede sig med et
rationaliseringsfirma for at få det ind i
en bedre gænge. Han var uddannet arki
tekt, og da det efter nogle vanskelige år
ikke lykkedes at få tilfredsstillende øko
nomi i virksomheden, solgte han den i
1977 til olieselskabet BP.
At et multinationalt olieselskab købte
en isenkramforretning i Odense, som
ganske vist havde et betydeligt postor
dresalg og netop var blevet omdannet til
to katalogmarkeder (i Odense og Vejle),
var ikke en indlysende disposition. Det,
BP var interesseret i, var den forbindel
se, Harald Nyborg havde opbygget med
landmændene. BP havde nogle gasde
poter rundt om i Danmark, og det var i
et forsøg på at få mere salg derfra, at
Harald Nyborg blev købt. BP indførte
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så nogle såkaldte landbrugsvogne, som
kørte rundt til gårdene og forsøgte at
sælge direkte fra vogn, men det gik ud
over salget pr postordre og fra katalog
marked. I et forsøg på at forbedre øko
nomien udvidedes sortimentet til ure,
parfume og lignende, men det udvande
de blot firmaets profil. Underskuddet
voksede år for år, og i 1983 blev virk
somheden sat til salg. Efter komplicere
de forhandlinger blev den købt af Kurt
Daell. Prisen er en hemmelighed, men
det antydes, at den ikke var høj. Harald
Nyborg havde på det tidspunkt en gæld
til BP på 27 mio. kr., som den nye ejer
som led i handelen overtog for 1 kr.
Efter 73 år i familiens eje og 7 år i
BPs kom der nu en helt ny ejer til. Kurt
Daell havde ingen særlig forbindelse til
hverken isenkrambranchen eller oliein
dustrien, men derimod til postordresalg.
Han var adoptivsøn af Chresten Daell,
der var en af brødrene bag Daells Vare
hus i København, der foruden varehuset
også drev postordrehandel i større stil.
Det lykkedes ham at udvikle Harald
Nyborg fra en underskudsforretning til
en koncern med en milliardomsætning
på mindre end 20 år. Det gjorde han na
turligvis ikke på egen hånd men ved
hjælp af markante medarbejdere. Her
skal igen Holger Nielsen nævnes. Han
var netop faldet for BPs 60 års alders
grænse, men blev straks genansat af den
nye ejer og kom således til at repræsen
tere en betydelig kontinuitet i firmaets
historie. Lige så vigtig var ansættelsen
af Ib Schmidt Hansen som administre
rende direktør. Han var kommunaldi
rektør i Brande og ikke noget indlysen
de valg, men han var gift med Kurt
Daells kusine og derfra kendte den nye
ejer hans administrative evner. Han vi
ste sig som et stort aktiv for virksomhe
den og bevarede overblikket over den
samlede koncern i den kraftige ekspan
sion, som nu satte ind. Målsætningen
blev formuleret sådan, at virksomheden
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skulle fordoble sin omsætning hvert
femte år på en sådan måde, at indtjenin
gen fulgte med. Det havde Chresten
Daell gjort i sin tid i Daells Varehus,
fremgik det af et jubilæumsskrift, og det
fandt Kurt Daell derfor passende.
Det er ikke en målsætning funderet i
virksomhedsteori eller driftsøkonomisk
analyse, men den har virket. Det er sket
i form af en udvidelse af antallet af ka
talogmarkeder og en begyndende etab
lering af selvbetjeningsmarkeder, både i
Danmark og Sverige, og gennem etab
lering af discountkæden Jem & Fix,
som Kurt Daell blev eneejer af i 1997,
selvom det egentlig ikke var hans ide
oprindeligt.
Bogen afsluttes med nogle diagram
mer, der illustrerer udviklingen i de sid
ste tyve år af firmaets historie. Den er
ikke forsynet med noteapparat, men
rummer en liste over anvendt materiale
og angiver med mellemrum sit kilde
grundlag i teksten. Den kaster et inte
ressant lys ikke bare over en usædvan
lig virksomhed, men også over handel
og handelsformer i de sidste hundrede
år.
Jørgen Fink

skildring, serveret med en solidarisk
men også underspillet humor.
Hjelmar er uddannet økonom og blev
ansat i Landbrugsministeriet i 1951.
Han forlod ministeriet i 1984 og har så
ledes taget turen fra efterkrigstidens
landbrug til et erhverv, der politisk var
en vigtig brik i EF-systemet. Hjelmar
var udstationeret i en årrække, hvorfor
læseren tillige får et indblik i EF-administrationen, herunder de lange og ud
marvende møder, hvor landbrugsmini
strene fordelte hovedparten af EF’s bud
get mellem de forskellige landbrug det er jo som bekendt årtier siden, at det
vesteuropæiske landbrug har været i
stand til at klare sig på markedsvilkår.
Det havde været interessant om Hjel
mar var gået mere i detaljer med forhol
det mellem Landbrugsministeriet og
Landbrugsrådet. Rådets påvirkning af
ministeriet er et emne, der skriger på
forskning.
Alt i alt er det en læseværdig og me
get informativ bog, og det forekommer
uforståeligt, at denne fine bog er trykt
med noget, der kun marginalt er bedre
end kartoffeltryk
Mogens Rüdiger

Erik Hjelmar: En forvaltningskultur i
den danske centraladministration.
Landbrugsministeriet fra efterkrigs
tiden til EF-tiden. (Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
2003). 229 s., 100 kr.

Allan O. Hagedorff (fortæller til Else
Cornelius): En meget jødevenlig ung
dansker. Erindringer fra Nazityskland. (Gyldendal, 2004). 173 s., 225
kr.

I den forhåndenværende forvaltningshi
storiske litteratur er der langt mellem
detaljerede redegørelser for, hvordan
forvaltningen fungerede i det daglige.
Papirernes vandring over skriveborde
ne, embedsmændenes arbejdsopgaver,
deres karriereforløb, ministerens og
chefernes betydning, de personlige ke
mier, arbejdsdelingen osv. Kort sagt,
bureaukratiets finurligheder, fordele og
ulemper. Man får det hele i Hjelmars

Allan O. Hagedorffs ungdomserindrin
ger fra Nazityskland er en af sidste års
store læseoplevelser, og bogen fik, da
den udkom den 5. maj, meget positive,
begejstrede anmeldelser i så forskellige
aviser som Information, Politiken og
Weekendavisen. Bogen er kort med sine
knap 200 små sider, men det er, som om
siderne perfekt indrammer, hvad der
skal siges. Det er en veloplagt og meget
velskrevet fortælling med en hovedper
son med klare meninger, han ikke søger
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at pakke ind - og gudskelov fristes man
til at sige, for erindringerne er et af de
få, små lysglimt i en tragisk historie. Al
lan O. Hagedorff, som blev født i 1916,
var med hele vejen og oplevede såvel
kulturnationens forfald i 1930'erne som
Det tredje Riges kollaps 1945. Under
krigen søgte Allan Hagedorff, så godt
han kunne, at sende pakker med mad,
klæder og andre livsfornødenheder til
jøder i de nazistiske koncentrationslej
re, og krigen igennem lykkedes det ham
at sende omkring 100, ligesom han el
lers søgte at hjælpe nødstedte jøder hvor
muligt. Det var ikke ufarligt, og som
homofil med jødiske aner var han så
nær farezonen, han kunne komme. Han
blev endnu nogle år i det slagne land
sammen med sin mangeårige kæreste,
Fritz Hartmann, og de nåede i slutnin
gen af 1946 at flygte fra de brutalisere
de russiske befrielsestropper fra deres
lille hjemby nær Leipzig mod vest,
mens det stadigt var muligt. Sammen
åbnede de i sommeren 1948 en succes
fuld natklub i Vestberlin, før de sammen
slog sig ned i København i midten af
1950'erne.
Ud over den temmelig usædvanlige
historie falder det også i øjnene, at Al
lan O. Hagedorff ikke fordømmer, men
langt hen af vejen stiller sig forstående
over for de såkaldt almindelige tyskere,
der med deres velvilje lettede Adolf
Hitlers vej til magten. Således kan pas
sager i bogen læses som et opgør med
de ahistoriske domme over de tidlige
1930'eres fascister og nazister (den ty
ske historiker Joachim Fest mener, at
man dengang i allerværste fald anså
nazismen som et autoritært styre a la fa
scismen, der angiveligt havde fået de
italienske tog til at køre til tiden), der er
fremkommet efter Anden Verdenskrig.
Disse synes at tage afsæt i senere uhyr
ligheder som Niirnberg-lovene, Krystal
natten og Holocaust og dømmer bagud i
tid, nærmest som om de almindelige ty
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skere hele tiden vidste, at deres ønske
om bedre sociale kår førte lukt til ver
denskrig, påstået eutanasi, racediskri
mination og folkedrab. Således fortæl
ler Allan Hagedorff i bogen, at da han
besøgte olympiaden i Berlin i 1936 så
Tyskland rigere ud, end da han besøgte
landet for første gang fire år tidligere. »I
den situation forstår jeg godt, at de ar
bejdsløse sagde ja tak til at få unifor
mer, de kunne spankulere gennem ga
derne i. Endnu så man ikke uhyrlighe
der, selv om man nok så noget, man
ikke kunne lide.« (s. 29). Snart fyldte de
brutale, massive, fordummede SAmænd op i gadebilledet, og i 1936 blev
det tydeligt for enhver, der ville vide, at
jødehadet ikke blot var en del af
nazisternes retorik, men skulle tages
gravalvorligt, og at det blev fulgt op
med nådeløs handlen. Det blev grebet i
luften af et evigt kværnende bureaukra
ti, der sikrede sin egen eksistens ved
konstant at tage initiativ til flere og fle
re, mere og mere drakoniske jødefjendt
lige regler, som det selv skulle admini
strere. I et interview i Politiken fra den
22. august 2004 fortsætter Allan O. Ha
gedorff, at det dengang i 1930'ernes be
gyndelse ikke var til at vide, at »det hele
var på forventet efterbevilling,« og at
regningen for Hitlers økonomiske op
sving skulle betales »bl.a. med beslag
læggelse af jødiske ejendomme.«
Christen Bonde

Michael Mogensen, Otto Rühl & Peder
Wiben: Aktionen mod de danske jø
der oktober 1943. Flugten til Sveri
ge. (Systime, 2003). 123 s., 85 kr.

Redningsaktionen i efteråret 1943, hvor
mere end 7000 danske jøder i nattens
mulm og mørke blev sejlet til det neu
trale Sverige, bliver gerne beskrevet
som Danmarks finest hour, hvor demo
kratiet stod rank op mod det nazistiske
voldsherredømme. De seneste år er der
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blevet pillet ved billedet af de alene al
truistiske danskere, for nogle tog sig un
dervejs godt betalt for at hjælpe. Om
vendt fascinerer redningsaktionen sta
dig, og når alt kommer til alt, er det
også fuldt ud med rette, når forfatterne i
starten af bogen skriver, at historien vi
ser, at det ikke var »al menneskelighed
[der var] blevet knust under Hitlers
nazistiske herredømme.« I 1995 opda
gedes at der stadigt fandtes mange dan
ske og svenske utrykte dokumenter, der
kaster lys over de dramatiske begiven
heder, selv om man ellers troede, arki
verne var tørlagte. Det har nu udmøntet
sig i, at der, med forudgående afprøv
ning af materialet i to gymnasieklasser,
er udgivet nærværende bog til brug i
gymnasieundervisningen.
Bogen består dels af forfatternes korte
men gode gennemgang af historien om
redningsaktionen, dels af 48 udvalgte,
utrykte dokumenter, som forfatterne un
dervejs har udstyret med uddybende no
ter, der forklarer om begivenheder, be
greber og personer. Undervejs belyses to
delemner: det første er baggrunden for
den nazistiske beslutningsproces; det
andet vies til de danske og svenske reak
tioner på jødernes vellykkede flugt. Her
udover analyseres kort historieskrivnin
gen om den danske redningsaktion. Bo
gen er godt og praktisk udstyret: der er
en liste med stikord om 29 udvalgte ho
vedpersoner, der er et sags- og personre
gister og en tidslinie centreret omkring
de dramatiske efterårsmåneder. Desuden
er der en liste med forslag til videre stu
dier, som mest nævner dansk historisk
litteratur, men som også medtager enkel
te engelske titler, danske TV dokumen
tarprogrammer og henviser til to hjem
mesider, hvorfra man kan søge videre.
Borgen forekommer mig pædagogisk
velgennemført, og forfatterne skriver
altovervejende klart og godt.
Min eneste indvending er derfor, at
layoutet ofte får det hele til at virke no
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get sammenpresset, men værre er for
virringen, når der er flere overskrifter i
forlængelse af hinanden i forskellige
skriftstørrelser, og som oven i købet er
fremhævet på tre forskellige måder og
har varierende skriftstørrelser (side 62).
Christen Bonde

Henrik Skov Kristensen: En station på
vej til helvede. Harreslev banegård
og deportationerne af danske fanger
fra Frøslev til tyske kone entrationslejre/Eine Station auf dem Weg in
die Hölle. Harrislee-Bahnhof und
die Deportation dänischer Gefange
ner aus Frøslev in deutsche Konzen
trationslager. (Arbeitsgruppe »Har
rislee-Bahnhof«, Grenzfriedensbund
& Historiske Samfund for Sønder
jylland, 2002). 156 s., 50 kr.
I 1994 fandt en gruppe af danske og ty
ske historikere og andre interesserede
sammen om at danne en arbejdsgruppe,
der skulle fortælle historien om deporta
tioner fra det besatte Danmark til tyske
koncentrationslejre. Fra Frøslevlejren
blev de danske fanger ført til Harreslev
Banegård syd for grænsen. Denne lille
station blev, som det hedder i bogen,
den første station på vejen til helvede.
Arbejdsgruppen har i særlig grad haft
fokus på dette forhold, og i 1996 ud
sendte den det tosprogede skrift Harre
slev Banegård - en station på vejen til
Helvede, der var skrevet af lederen af
Frøslevlejrens Museum, historikeren
Henrik Skov Kristensen, samt af den ty
ske historiker Matthias Schartl, der be
skrev deportationen af 1600 danske fan
ger. I 2002 blev skriftet genudgivet, idet
Henrik Skov Kristensen foretog en redi
gering og udvidelse i forhold til 1996udgaven.
Det er blevet til en artikel på godt 50
sider, som indledes med en kort oversigt
over de særlige forhold der fra starten
rådede i det besatte Danmark, og som i
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september 1944 dannede rammen om
oprettelsen af Frøslevlejren. Frem til
midten af februar 1945 blev der foreta
get otte større deportationer, hvorved
godt 1600 danskere blev sendt i tyske
koncentrationslejre. Kristensen gen
nemgår de otte deportationer hver for
sig, i det han for hver enkelt kort gør
rede for baggrunden i det besatte Dan
mark, og derefter vender sig mod fan
gernes dagligdag i Frøslevlejren, ud
vælgelsen til transporter til Tyskland,
selve rejsen til tyske koncentrationslej
re, opholdet i Tyskland, og endelig
hjemrejsen til Danmark i foråret 1945.
Ideen med at behandle deportationerne
hver for sig fungerer ganske godt, men
de enkelte afsnit er tynget af meget lan
ge uddrag af tidligere fangers erindrin
ger. Det er selvsagt oplagt at inddrage
erindringerne i fremstillingen, men de
meget lange uddrag kunne med fordel
have været beskåret.
Kristensen bygger i alt væsentligt på
eksisterende litteratur, herunder altså
den omfattende erindrings litteratur, og
har endvidere anvendt materiale fra
Frøslevlejrens Museums arkiv, der bl.a.
rummer en del upublicerede beretninger
fra tidligere deporterede. Resultatet er
som nævnt blevet en artikel på godt 50
sider, der er skrevet for et bredt publi
kum - det være sig både dansk og tysk,
idet artiklen er gengivet på begge sprog.
Hovedsigtet med udgivelsen er således
at formidle eksisterende viden, hvilket
Kristensen gør godt; om end hans ud
drag af forskellige erindringer altså er
vel lange.
Jørgen Laustsen
Henrik Lundtofte: Gestapo! - Tysk poli
ti og terror i Danmark 1940-45.
(Gads Forlag, 2003). 249 s., 288 s.

Straks efter befrielsen udkom de første
digre værker der skulle forklare, hvor
dan tingene hang sammen, mens Dan
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mark var besat. Den linde strøm af udgi
velser, der både bestod af populære og
videnskabelige værker samt erindringer,
fremstillede det hemmelige tyske stats
politi, Gestapo, som et alvidende og
mægtigt apparat, befolket af kriminelle
voldsmænd og sadister i sorte læder
frakker. Linjen blev lagt med udgivel
sen af modstandsbevægelsens egen
fremstilling af besættelsestiden, Frit
Danmarks Hvidbog, der udkom i 1946.
Modstandskampen var i denne udlæg
ning hele det danske folks heltemodige
og patriotiske kamp, idet Gestapo fore
nede folket og modstandsbevægelsen i
den fælles kamp.
Der blev ikke foretaget nogen kriti
ske analyser af det tyske politis virke i
Danmark, ligesom baggrundene for dets
handlinger fra 1940-45 aldrig er blevet
undersøgt. Med grundlæggelsen af my
ten om den forenede kamp mod besæt
telsesmagten, repræsenteret ved Gesta
po og dets danske håndlangere, kunne
hovedparten af danskerne læne sig til
bage, mens fortrængningens tåger sæn
kede sig over »den ubehagelige rumste
ren fra skabet med de kollaborationistiske skeletter«, som historikeren Henrik
Lundtofte udtrykker det i sin bog Gesta
po! Tysk politi og terror i Danmark
1940-45.
Bogen er en redigeret og udvidet ver
sion af Lundtoftes specialeafhandling,
og lægger sig i forlængelse af det kriti
ske lys, som myten om det almægtige
Gestapo i de sidste godt 10 år er blevet
underkastet i forskellige lande. Lund
tofte undersøger i bogen hvordan Gesta
po fungerede i Danmark, og sammen
holder det tyske politis ageren i vort lil
le land med den brutale fremfærd Ge
stapo lagde for dagen i det hårdtprøvede
Østeuropa, hvor befolkningerne måtte
sande, at de sovjetiske plageånder blot
var blevet udskiftet med nazistiske dit
to.
Forfatteren fremhæver da også meget
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tydeligt, at Danmark på mange områder
var et særtilfælde i det besatte Europa.
På grund af fredsbesættelsen og suve
rænitetsfunktionen havde Gestapo i
Danmark, der i sommeren 1943 blot be
stod af 62 personer, ingen udøvende
myndighed. Undersøgelser og arrestati
oner blev således foretaget af dansk po
liti, mens afhøringer i visse sager blev
foretaget af både dansk og tysk politi.
Lundtofte gør ikke så meget ud af be
sættelsens første tre år, men har valgt at
lægge vægten på perioden august 1943
og frem til befrielsen i maj 1945.
Årsagen er at samarbejdspolitikken
brød sammen i august 1943, og at be
sættelsesmagten straks efter etablerede
et egentligt, udøvende politi i Danmark.
En anden væsentlig forskel er, at de ty
ske repressalier i Danmark var meget
begrænsede i forhold til hvad der skete
uden for landets grænser, om end dette
forhold i nogen grad ændrede sig om
kring begyndelsen af 1944. Lundtofte
forklarer denne udvikling med, at de
skærpede forhold (modterror) i Dan
mark var resultatet af interne danske
forhold, herunder samarbejdspolitik
kens endeligt, samt af en stigende tysk
radikalisering.
Clearingmord, bombesprængninger
og attentatforsøg blev ganske vist en del
af den danske hverdag, men alligevel
antog den tyske terror i Danmark ikke
tilnærmelsesvist samme omfang som i
andre besatte lande. Den første tyske
politichef i Danmark, Rudolf Mildner,
havde ganske vist stor erfaring i blodig
terror fra Polen, men da han i efteråret
1943 rejste over på den anden side af
Østersøen, kom han til en helt anden
verden. Lundtofte påviser at det var et
generelt karakteristikum, at de tyske po
litifolk var meget fleksible hvad angår
udøvelsen af terror i de forskellige lan
de, ligesom det er en central pointe i bo
gen, at der ikke var tale om stereotype
sadistiske voldsmænd, men derimod om
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betjente der havde deres rødder i Weimarrepublikkens politi, ligesom de le
dende tyskere ofte var jurister. For både
over- og underordnet personale gjaldt i
øvrigt, at hovedparten var mellem 30 og
40 år, og at de fleste var familiefædre.
Lundtoftes beskrivelser af en række ty
ske Gestapofolk er fortællingen om en
gruppe ganske almindelige mennesker
der, havde det ikke været for krigen, vil
le have levet ganske almindelige famili
eliv, og hver dag ville have passet deres
arbejde i politiet, toldvæsenet etc.
Det samme gælder for de danske
håndlangeres vedkommende. Hvis ikke
krigen og besættelsen af Danmark hav
de åbnet deres vej ind i Gestapo, ville
disse unge mænd formentlig aldrig være
kommet i konflikt med straffeloven. I
lighed med det tyske personale påviser
Lundtofte således, at der heller ikke for
danskernes vedkommende var tale om
en flok sadistiske voldsmænd, men der
imod om folk, der ellers ville være ble
vet f.eks. bagere eller håndværkere.
Undtagelsen var det fremtrædende med
lem af terrorgruppen »Peter-gruppen«,
Ib Birkedal Hansen, der på grund af sine
voldelige tilbøjeligheder gik under nav
net »Tæske-Hansen«.
Det er interessant, at manglen på kva
lificerede tyske betjente ikke faldt i takt
med, at værnemagten måtte evakuere
tidligere besatte områder. Tværtimod
syntes der at blive stadig færre betjente,
hvilket også kunne mærkes i Danmark.
Ved årsskiftet 1944-45 var der således
ikke mere end ca 900 Gestapofolk i
Danmark - inkl. danske medhjælpere.
Efter besættelsen gjorde det officielle
Danmark, der havde travlt med at di
stancere sig fra de slagne tyskere og de
res danske håndlangere, op med sidst
nævnte. Der var fra Justitsministeriets
side en generel uvilje mod at retsforføl
ge de tyske krigsforbrydere, hvilket i
høj grad gik ud over de danske håndlan
gere. 78 danskere blev dødsdømt, og
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heraf blev 46 faktisk henrettet; i begge
tilfælde var tallene godt dobbelt så høje
som i Norge, hvor man i øvrigt ikke af
holdt sig fra at dødsdømme og henrette i
alt 12 tyske krigsforbrydere. Danmark
benådede derimod de fængslede tyske
topfolk i begyndelsen af 1950’rne. Her
efter blev spørgsmålet om at opspore og
retsforfølge tyske krigsforbrydere lagt i
en politisk syltekrukke, hvor det lå trygt
og godt i 50 år. Lundtofte stiller spørgs
målet om det ikke ville være på sin
plads nu at kræve udlevering af de re
sterende krigsforbrydere, som journali
ster i de seneste år har opsporet i Tysk
land, og på den måde få sat punktum i
sagen. Det skinner imidlertid tydeligt
frem mellem linjerne, at forfatteren ikke
selv tror på denne løsning; selv om sa
gerne bliver vurderet af Rigsadvokaten
er den realistiske udgang, at de bliver
lagt tilbage i syltekrukken, indtil pro
blemerne i løbet af nogle år forsvinder

af sig selv, i takt med at de pågældende
bliver indhentet af alderdommen.
Henrik Lundtofte har gennemgået et
omfattende dansk kildemateriale, der
for hovedpartens vedkommende består
af dokumenter, der blev udarbejdet un
der retsopgøret, så som afhøringsrap
porter, mentalvurderinger, udskrifter af
rets- og domsbøger og lignende. Resul
tatet af anstrengelserne er absolut læseværdigt. Lundtofte rammer en solid pæl
gennem årtiers mytologiske fortællin
ger om et allestedsnærværende og alvi
dende Gestapo, hvis sortklædte med
lemmer sad tungt på det besatte Dan
mark - godt hjulpet af en myriade af
danske stikkere. Lundtofte påviser at
virkeligheden så helt anderledes ud, og
han har dermed ydet et væsentligt bi
drag til udforskningen af besættelsesti
dens historie.
Jørgen Laustsen

SLÆGTSHISTORIE
Jytte Skaaning & Bente Klercke Ras
mussen: Find din slægt - og gør den
levende. Håndbog i slægtshistorie.
(Forlaget Bonderosen, 2003). 389 s.,
248 kr.

Der foreligger efterhånden rigtig mange
vejledninger i slægtsforskning. Fabritius og Hatts klassiske håndbog blev
sidst optrykt i 1993, men den er efter
hånden afløst af Hans H. Worsøes
Håndbog i slægtshistorie, hvis 4. udga
ve forelå i 2001. Dertil kommer diverse
bøger om slægtshistorie i Sønderjyl
land, slægtshistorie for børn, slægtshi
storie og lokalhistorie, og selv har jeg
skrevet en introduktion: Mit navn er
Jensen. Det er derfor nærliggende at
spørge: Er der behov for flere hånd

bøger? Mit umiddelbare svar er: ja.
Smag og behag er forskellig, og denne
bog adskiller sig på flere punkter fra de
andre håndbøger.
Forfatterne har formuleret to hoved
formål, nemlig at fortælle om de mange
kilder, både de mere traditionelle og de
mindre hyppigt udnyttede samt at give
baggrunden for at kilderne er opstået for
dermed at gøre det nemmere for slægts
forskerne at sætte slægten ind i en lokal
historisk og danmarkshistorisk sam
menhæng. Dette er lykkedes godt, og
især det sidste, at kende kildernes bag
grund, er ofte overset af slægtshistori
kere såvel som af historikere generelt.
Man mærker at de to forfattere er træne
de undervisere der ofte giver gode prak
tiske råd for eksempel om at holde or-

204
den i papirerne og andet. De har også et
særdeles solidt kendskab til endda rigtig
mange kilder og til litteraturen om kil
derne. Til de enkelte afsnit er knyttet lit
teraturlister, i alt 52 sider med tilsam
men ca. små 2.000 henvisninger til bø
ger, artikler, informationsfoldere, net
adresser og hjemmesider. Ikke mindst
de sidste henvisninger er overmåde nyt
tige. Det er ikke for meget at sige at der
her er en veritabel guldgrube af oplys
ninger; der er næppe nogen af de andre
håndbøger der på dette område kan kon
kurrere med Find din slægt. Forfatterne
har været særdeles grundige, og jeg har
ikke fundet mange svipsere. Dog har
jeg ledt forgæves efter de nyttige bind
med indholdsfortegnelserne og registre
ne til Personalhistorisk Tidsskrift, og
jeg har heller ikke fundet Dansk Social
Historie som kan give en god baggrund
for slægternes historie. I afsnittet om
folketællingernes pålidelighed savner
jeg henvisning til i hvert fald Benny
Brinchs artikel i Fortid og Nutid (det
var vel den der satte hele diskussionen i
gang), og i afsnit 14,1,4 Degnen er
Georg Hansens bog om degnen nævnt,
men i naboafsnittet 14.1.3 mangler hans
ganske tilsvarende bog om præsten. Jeg
savner også Paul Nedergaards bog om
100 danske præstesiægter. Ligeledes
søger man forgæves efter Johan Jør
gensens bog om skifter og testamenter,
indtil man finder den s. 365 under af
snittet: Landsarkivet for Nørrejylland
sammen med andet der heller ikke spe
cielt vedrører Nørrejylland.
Den brede redegørelse for kilderne
og deres baggrund demonstreres gang
på gang på smukkeste vis, man kan blot
se de to gode og koncentrerede sider om
jøderne i Danmark Til de mere traditio
nelle gennemgange af slægtsforskernes
kilder (som her er opfattet velgørende
bredt) knytter sig et meget nyttigt kapi
tel om »Magtens hierarki«, dvs. de for
skellige kommandoveje inden for gejst
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lighed, retsvæsen og verdslig admini
stration samt et kapitel »Hvordan gør du
forfædrene levende?« Det sidste er godt
tænkt, men måske ikke helt vellykket.
Af kapitlets 40 sider handler de 29 om
dem der er kommet i konflikt med loven
og om de fattige. Men vi havde nu også
andre forfædre end lige dem. Hvad vi
kan gøre for at få dem til »at leve« er
imidlertid behandlet andetsteds bl.a. i
det udmærkede afsnit om skiftevæsen,
men kapitlet »om at gøre levende« kun
ne uden skade være udbygget. Bl.a.
kunne museernes righoldige samlinger
være inddraget - ordet museum mang
ler i stikordsregistret.
Forfatterne har som nævnt et fint
kendskab til kildematerialet, først og
fremmest arkivernes. Det udelukker
selvfølgelig ikke at en og anden kan
savne noget, men her vil man oftest
være ude i småtingsafdelingen. Af væ
sentlige mangler kan jeg kun notere at
de sjællandske byers brandtaxationer
1736 ikke er omtalt. Og så kunne jeg
godt ønske mig at en ikke uvæsentlig
kilde som bomærker havde været om
talt. Her er der faktisk også en litteratur
at henvise til. Det havde nok været mere
nødvendigt end oplysningen om at ele
fantriddernes våbenskjolde ophænges
på Frederiksborg Slot. Borgerlig heral
dik og litteraturen herom kunne også
være inddraget.
Der er her og der ting man gerne ville
diskutere med forfatterne. Det gælder
for eksempel afsnittet om navneskik.
Her står at efternavnet i gammel tid gav
sig selv - børnene fik deres fars navn.
Her må så i hvert fald tilføjes: hvis han
havde et. Men børn kunne så sandelig
godt blive udstyret med moderens efter
navn og det kunne blive videreført i ef
terslægten. Det kunne godt være under
streget at man udmærket kunne opkal
des ikke blot med fornavn, men også
med efternavn. Således fik Rasmus
Thestrup en søn døbt Ole Worm, op-
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kaldt efter faderens ven Ole Worm, men
barnet hed altså Ole Worm Thestrup
selv om der kun stod Ole Worm i kirke
bogen.
Disse ting vidner for mig om at for
fatterne især har tænkt på slægtsforsk
ning i tiden efter ca. 1660. Man kan
imidlertid godt føre mange slægter ad
skillige generationer tilbage før den tid.
Det gælder for eksempel for selvejer
bønderne, og her svigter bogen. Afsnit
tet s. 165 om selvejere er kun på 1V2 lin
je der henviser til afsnittet »Om køb og
salg af fast ejendom«. Det behandler
dog blot tiden efter matriklerne og skø
de- og panteprotokollerne. Afsnittet om
jordskatter er magert, det fortæller bl.a.
at skatterne betaltes på amtsstuen. Det
vil sige at man ser bort fra forholdene
før 1660. Middelalderens og 1500-tallets selvejere behandles ikke, og i regi
stret mangler derfor betegnelser som
tingsvidne, lensregnskaber, lensjordebøger, sandemænd og lovbydning. Jexlevs og Aakjærs arbejder om disse for
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hold er med i litteraturlisten, men de er
ikke inddraget i texten. Centrale værker
som Ældste danske Arkiv registraturer
og Danmarks gamle Personnavne har
jeg heller ikke fundet, og anden littera
tur om slægtsforskning før ca. 1660
savnes også.
Men bortset fra denne ikke uvæsent
lige begrænsning - som forfatterne godt
kunne have taget højde for i indlednin
gen - så er der tale om et særdeles solidt
hjælpemiddel. Det er måske ikke den
bog der fanger en person med en begyn
dende interesse for slægtshistorie og får
ham eller hende til at kaste sig ud i ar
bejdet, men for den, der virkelig er op
sat på at spore sin forslægt, er her solid
viden at hente. Man skal have arbejdet
mange år med slægtsforskning før man
bliver færdig med at udnytte alle de kil
der der behandles indgående og al den
gode litteratur og andre hjælpemidler
som bogen henviser til.
Knud Prange
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