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Nyt fra DHF

Jes Fabricius Møller forlader redaktionen

Igen skal vi tage afsked med en redaktør
af Fortid og Nutid. Det er på én gang trist
og helt naturligt. Trist, fordi et bestemt
menneskes gode arbejde ikke længere
har indflydelse på tidsskriftet - natur
ligt, fordi et redaktørjob som dette, der
stort set kun belønnes med æren, natur
ligt nok kun varer en tid. Så er der andre
opgaver, der kræver opmærksomhed.
Jes Fabricius Møller har bestemt man
ge opgaver - som anmelder, kommenta
tor og forsker - så nu afsluttes altså pe
rioden som Fortid og Nutid-redaktør. Jes
indtrådte i redaktionen i 2004, hvor han
påtog sig opgaven som anmelderredak
tør. Fra første færd deltog Jes dog også
med stor energi i det almindelige redak
tionelle arbejde på lige fod med resten af
redaktionen. Fortid og Nutids anmeldel
sessektion har en særstatus blandt de hi
storiske tidsskrifter, og den vigtige post
som anmelderredaktør har Jes bestridt

med tæft, ihærdighed og ikke mindst til
stor tilfredshed for tidsskriftet. DHF’s
styrelse ønsker Jes held og lykke i tiden
fremover.
Den ledige plads i redaktionen overtages
af museumsinspektør Henrik Gjøde Niel
sen. Det er meget passende, at netop han
overtager anmeldelsesposten, eftersom
han i flere år har været en af tidsskriftets
flittigste og mest alsidige anmeldere.

Dermed er Fortid og Nutids redaktion
fuldtallig og i høj grad arbejdsdygtig, så
tidsskriftet kan fortsætte med at være
landets bedste historiske tidsskrift. Med
hensyn til fremtiden forberedes en digi
tal udgave; hvor lang tid papirudgaven af
Fortid og Nutid vil eksistere, er det svært
at spå om.
Poul Porskær Poulsen
Formand for DHF
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Glücksborgerne og de russiske jøder
Arthur Arnheim
Fortid og Nutid, marts 2008 s. 5-18
Det har været kendt siden 1912, at Frederik VIII i 1907 gjorde et forsøg
på at standse en jødeforfølgelse under optræk i Rusland. En henvendelse
til kongens nevø, zar Nikolaj II, havde tilsyneladende et positivt resultat.
Dette hændelsesforløb var imidlertid kun afslutningen på bestræbelser
udfoldet af den danske kongefamilie siden 1882 for at påvirke zardynas
tiet til at gå ind for en mere tolerant politik over for jøderne i Rusland.
Tilskyndelsen til at tage sagen op kom fra jødiske kredse i ind- og udland.
Den diskretion, som var nødvendig ved behandlingen af disse sager, har
betydet, at kildematerialet er spinkelt og har måttet søges mange forskel
lige steder.

Arthur Arnheim, f. 1929. Historiker har skrevet artikler om almen jødisk
historie, dansk-jødisk historie, antisemitisme m.m. i danske og internatio
nale historiske og politologiske tidsskrifter og magasiner.

Medlemmerne af det jødiske samfund i
København modtog i juni 1881 en appel
om støtte til de russiske jøder, formule
ret således: ”Det sydlige Rusland frembyder for Øjeblikket et Skue, som min
der om Middelalderens mørkeste Dage.
I Elisabethgrad, Kiew, Odessa, Cherson
og andre betydelige Byer kaster man sig
over Jøderne; deres Huse stormes, de
res Ejendele ødelægges ved Plyndring
og Mordbrand. Deres Personer skaanes
ikke; ubarmhjertigt prygles Kvinder,
Børn og Oldinge tildøde; Ondet breder
sig med hver Dag. - Statsmyndigheder
ne have endnu ikke formaaet at standse
det. Ulykken er grænseløs. Jøderne flyg
te uden Tag over Hovedet, uden Klæder,

uden Næring. Hvorfra skal Hjælpen kom
me? Hidtil har den private Velgjørenhed
i Udlandet alene ydet nogen Hjælp. Lan
dets Love stille Jøderne udenfor den al
mindelige Ret og gjøre dem til Gjenstand
for Undtagelseslove. Den Offentlige Me
ning er dybt rystet over denne Gjenopvaagnen af Barbariet i den 19de Aarhundrede; den har overalt tilkjendegivet
sine mest levende Sympathier for Offrene
for denne forfærdelige Forfølgelse.” 1
Disse forfølgelser eller pogromer, som
de kaldtes i Østeuropa, var de første af
flere bølger som i perioder rullede hen
over det store russiske imperium helt
frem til revolutionen i 1917. Imperiet
styredes enevældigt af de russiske za5
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rer af dynastiet Romanov støttet af den
jordejende adel og af den russisk orto
dokse kirke. I forbindelse med Ruslands
begyndende omdannelse fra agrarsam
fund til industrisamfund opstod der al
vorlige sociale og politiske kriser. Krav
om demokrati og parlamentarisme blev
snart overdøvet af dem, der ønskede
zardømmet helt afskaffet. Anarkister
og socialrevolutionære benyttede politi
ske mord og attentater i deres kamp for
magten i Rusland.2
I denne højtgearede kamp blev de rus
siske jøder udnyttet som fj endebillede og
syndebuk - således som det så ofte har
været jøders skæbne forskellige steder i
verden på forskellige tidspunkter. Det
var så meget mere alvorligt som den jø
diske befolkning i Rusland var 5 millio
ner eller knap 40% af datidens jødiske
verdensbefolkning. Det store flertal af
de russiske jøder var socialt og uddan
nelsesmæssigt underprivilegerede, holdt
nede af restriktioner og diskrimination i
en tilstand af relativ armod.
Historikerne har ikke kunnet nå til
enighed om, hvem der bar hovedansva
ret for mishandlingen af jøderne. Der
har været peget på kirken, provinsgu
vernørerne, zarens ministre - især in
denrigsministrene - og zaren selv. Det
er nok ikke helt galt at henvise til det
autokratiske system, som styret bygge
de på, og som i sig selv indbød til, at man
opfandt syndebukke for at aflede folkets
utilfredshed.
Da de ovenfor beskrevne pogromer be
gyndte i foråret 1881, havde Alexander
III (1881-1894) netop overtaget styret.
Hans far havde været udsat for adskil
lige attentater, hvoraf det sidste havde
kostet ham livet. Mange hæftede sig ved,
at der blandt de fem revolutionære, som
udførte mordet, var en jødisk kvinde ved
navn Hessia Helfmann, og at det skul
le være grunden til Alexanders uvilje og
fjendtlighed over for jøder. Han havde
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imidlertid allerede, mens han var tron
følger, fremmet antijødisk propaganda.
Således havde han givet en fornem be
lønning til fantasten Liutostansky for
hans værk: ”Om jøders brug af kristen
blod”. Nedenfor vil det blive vist, hvorle
des den grove uvilje mod jøder holdt sig
til slutningen af hans regeringstid.3

Holdninger blandt de russiske jøder
De få russiske jøder, som på trods af dis
krimination og restriktioner havde til
kæmpet sig relativ velstand og en vis
position, var tilbøjelige til at tro på, at
bønner og anmodninger til regimet kun
ne hjælpe dem til en tålelig fremtid. An
dre satte deres lid til de kræfter, som ar
bejdede på at indføre demokrati og par
lamentarisme - man havde jo erfaring
fra Vesten om, at det uvægerligt måtte
medføre ligeberettigelse for jøderne. Jø
diske håndværkere og arbejdere i Rus
land følte sig stærkt tiltrukket af de so
cialistiske bevægelser og troede på, at
deres sejr ville bringe frihed. I begyn
delsen af 1880’erne var der imidlertid et
stigende antal jøder, der havde opgivet
håbet om forbedringer i deres tilværelse
i Rusland, som derfor valgte udvandring
til Vesten eller Palæstina.
I akutte situationer, hvor en ny po
grombølge var på vej, kunne man ikke
forvente hjælp, hverken fra socialister
eller fra forkæmperne for demokrati. En
del steder organiseredes derfor selvfor
svarsgrupper for aktiv modstand til imø
degåelse af angreb. Men derudover orga
niseredes i al hemmelighed forskellige
former for politisk virksomhed.
Centret for de politiske aktiviteter be
fandt sig i Kowno (det nuværende Kau
nas i Litauen). Her var de kulturelle og
religiøse aktiviteter blandt jøderne in
tense. Den ledende skikkelse var rab
biner Isak Elhanan Spektor (1817-96).
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”Fredensborg-billedet”'. I Havesalen på Fredensborg Slot er dronning Louise og Christian IX,
der sidder i sofaen, forsamlet med deres børn, svigerbørn og børnebørn. Stående midt i bille
det under lysekronen kejserinde Dagmar og zar Alexander III af Rusland. Billedet kan opleves
i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot. Olie på lærred. Lauritz Tuxen.
1883.

Hans virksomhed på mange forskellige
felter kom til at få betydning mange ste
der - også uden for Rusland. Han rette
de henvendelser og appeller til russiske
myndigheder, når forordninger og love
truede jødisk eksistens og kultur, han
oprettede sociale institutioner til hjælp
for jøder i nød, og han var aktiv i Chibbat-Zion-bevægelsen, der som forløber
for den zionistiske bevægelse opmuntre
de og støttede jødisk bosættelse i Palæ
stina. Efter pogromerne i 1881 i det syd
lige Rusland dannede han den såkaldte
Kowno-komité, hvis virksomhed gik ud
på at skabe en politisk opinion i Vesten,
som kunne presse regimet i Rusland
til at fjerne den diskriminerende og re
striktive behandling af jøderne, og frem
for alt at sætte en stopper for pogromer
nes terrorangreb. 4

Som et første skridt sendte Spektor et
manifest til de engelske jøder, for at få
dem til at reagere. Et stort protestmøde
blev afholdt under forsæde af Londons
Lord Mayor og med deltagelse af førende
engelske gejstlige og parlamentsmed
lemmer. I begyndelsen af 1882 bragte
The Times en artikel under overskriften
”The persecution of the Jews in Russia”,
som vakte betydelig opsigt. Herefter
kom det til en forespørgselsdebat i Par
lamentet. Med den formulering som le
dende politikere (både før og siden) har
brugt, når de ikke har fundet det oppor
tunt at gøre noget for at afværge en hu
manitær katastrofe, sagde premiermi
nister Gladstone: ”Hendes Majestæts re
gering er gennem sine konsulære repræ
sentanter i Rusland blevet informeret om
de derværende forfølgelser afjøder. Det7
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te forhold må betragtes med beklagelse
og afsky. Der er imidlertid her tale om
en fremmed stats indre anliggende, som
derfor ikke kan gøres til genstand for of
ficiel noteudsveksling eller for en engelsk
undersøgelse. Der kan højst blive tale om
ved lejlighed at fremføre venskabelige
forestillinger. Ethvert yderligere skridt
..... ville snarere skade end gavne den
jødiske befolkning”. Men Gladstone be
nyttede ikke senere nogen ”lejlighed til
at fremføre venskabelige forestillinger”.
Tværtimod. En delegation af engelske
jøder med Lord Rothschild i spidsen bad
den engelske regering om at viderebe
fordre et bønskrift fra jøderne i England
til den russiske regering. Det fandt den
engelske regering imidlertid ikke oppor
tunt. Spektors og Kowno-komitéens ar
bejde for at få fremmede regeringer til at
rette henvendelser til regimet i Rusland
bar således ikke frugt. Derimod gav ar
bejdet med at rejse en opinion i England,
USA og mange andre lande bedre resul
tater. Mange prominente ikke-jødiske
ledere rundt om i verden meldte sig til
at gøre en indsats, og det blev navnlig af
betydning, når der skulle skaffes midler
og praktisk hjælp til de nødlidende rus
siske jøder.5

”En prinsesse opdraget i en
liberal atmosfære”
Kowno-komitéen søgte også at gå andre
veje for at få lettet trykket på de russi
ske jøder. Man begyndte at undersøge,
om det skulle være muligt at påvirke den
enevældige zar ved direkte henvendel
ser fra personer, der stod ham nær. Her
var det, at blikket faldt på det danske
kongehus. Blandt jødiske ledere havde
man tidligt forståelse for, hvilken betyd
ning det kunne få, at tronfølgeren Ale
xander (III) i 1866 var blevet gift med
Christian IX’s datter, prinsesse Dag
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mar, ”en prinsesse opdraget i en liberal
atmosfære”. Det var også kendt, at hen
des far havde venskabelige forbindelser
med danske jøder. Under de fortsatte
undersøgelser af, om man kunne få det
danske kongehus til at påvirke zaren, er
man formentlig også blevet klar over, at
zarens besøg i Danmark og hans som
merophold i Fredensborg var ideelle til
at fremføre en appel. Her var zaren sæd
vanligvis afslappet, fri for det konstante
pres forårsaget af frygten for attentater
og samtidig borte fra sine jødeQendtlige
indenrigsministres indflydelse.6
I efteråret 1881 havde Spektor sendt
breve til et antal jødiske menigheder i
Vesteuropa med informationer om de
russiske jøders alvorlige situation. Han
sikrede sig herunder hjælp fra rabbi
ner I. Rülf i Memel (det daværende Ost
preussen). Rülfs rolle som formidler og
bindeled mellem Øst- og Vesteuropas jø
diske ledere var almindeligt anerkendt,
og det skulle hans omfattende huma
nitære og politiske bistand til de russi
ske jøder i den kommende tid også bli
ve. Spektors søn rejste i november 1881
på en hemmelig mission som Kowno-ko
mitéens udsending til Memel for at for
handle med Rülf. Et af resultaterne blev,
at Rülf skrev til overrabbiner Abraham
Alexander Wolff i København med op
fordring til ham om at gå til Christian
IX for at forklare ham de russiske jø
ders fortvivlede situation og formå ham
til at tage sagen op overfor sin sviger
søn zar Alexander. Wolffs svar er ikke
kendt. Af korrespondance mellem andre
rabbinere ved man imidlertid, at Wolff
i første omgang må have afslået. En af
datidens mest initiativrige rabbinere,
Samson Raphael Hirsch i Frankfurt am
Main var blandt dem, som løbende blev
holdt orienteret om sagen. Han havde et
specielt kendskab til forholdene i Køben
havn. Han var født i Hamborg i 1808 på
et tidspunkt, hvor der var snæver kon-
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Ungdomsbillede af overrabbiner Abraham
Alexander Wolff (1801-91). På Wolffs 90-års
fødselsdag mødte kronprins Frederik (VIII)
op for personligt at lykønske. Det gav Wolff
lejlighed til at nævne kongehusets mulighed
for at tage de russiske jøders sag op over for
zar Alexander III. Olie på lærred. Udført af
David Monies. 1833. Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg. Foto: Lennart
Larsen.
Ungdomsbillede af overrabbiner Abraham
Alexander Wolff (1801-91). På Wolffs 90-års
fødselsdag mødte kronprins Frederik (VIII)
op for personligt at lykønske. Det gav Wolff
lejlighed til at nævne kongehusets mulighed
for at tage de russiske jøders sag op over for
zar Alexander III. Olie på lærred. Udført af
David Monies. 1833. Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg. Foto: Lennart
Larsen.

takt mellem de to menigheder, og blev
efter endt uddannelse ansat som rab
biner i fyrstendømmet Oldenburg lige
syd for den danske grænse. Hirsch foerslog, at man gik videre med sagen og
kunne opmuntre hertil ved at skrive, at

han kendte mindst 5 jøder i København,
som kunne påtage sig opgaven. Han for
søgte sig derefter med én af dem ved at
henvende sig til etatsråd I. W. Heyman
(bryggeriet Svanholm). Men han havde
ikke heldet med sig.7
Kowno-komitéen fulgte tilsyneladen
de ikke sagen op, men ni år senere blev
det på en ejendommelig måde oplyst, at
der var sket en henvendelse til Christi
an IX i foråret 1882, og at kongen hav
de reageret positivt og havde henvendt
sig til zaren om sagen. Det kom frem, da
kronprins Frederik (VIII) i 1891 kom på
visit hos overrabbiner Wolff for at gra
tulere med hans 90 års fødselsdag. Ved
den lejlighed, spurgte Wolff kronprin
sen, om kongefamilien ikke kunne gå i
forbøn for de russiske jøder hos zaren.
Kronprinsen svarede, at overrabbine
ren jo kendte resultatet, da Christian
IX ni år tidligere havde bragt sagen op i
en samtale med zaren. Svaret tyder på,
at hvis det ikke var Wolff selv, som den
gang var gået til kongen, så var han i
hvert fald blevet orienteret om, at Chri
stian IX havde fulgt en anmodning om
at tage spørgsmålet op. Med kendskab
til senere opfordringer fra andre (som vil
blive refereret nedenfor) er Christian IX
blevet temmelig skarpt afvist af Alexan
der III.8
Alt dette foregik i yderste hemmelig
hed, og man er henvist til sekundære
kilder, når man søger oplysninger om,
hvad der skete. Den danske offentlighed
var imidlertid gennem pressen godt ori
enteret om pogromerne i Rusland og re
agerede ved at organisere indsamlinger
for derved at bidrage til en humanitær
indsats for ofrene. I foråret 1882 bragte
aviserne i København en opfordring til
at yde pengebidrag underskrevet af 12
fremtrædende københavnere, heriblandt
professorer, rigsdagsmænd og medlem
mer af borgerrepræsentationen. Ti af de
tolv underskrivere var ikke-jøder.9
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Politik - ”En familie”
Af privat korrespondance mellem kon
gefamilien og zardynastiets medlemmer
fremgår det, at de familiære relationer
var hjertelige. De hyppige møder - her
under især sommeropholdene i Fredens
borg - medvirkede til opretholdelse af de
varme følelser. Uden tvivl var den dan
ske kongefamilie glad for ”Sacha” som
man kaldte Alexander III i familiekred
sen. De så ham som den gode ægtemand
og kærlige familiefar, han var for sine
og Maria Feodorovnas børn. (Prinsesse
Dagmar havde ved ægteskabet og opta
gelse i den ortodokse russiske kirke fået
navnet Maria Feodorovna). Af breve fra
både Christian IX og Frederik VIII til
zarerne fremgår, at det ikke alene var
private og personlige forhold, som blev
taget op i korrespondancen. Man tog
også politiske forhold op. Kronprins Fre
deriks breve til søsteren Maria Feodo
rovna indeholdt ofte udklip fra danske
aviser om forhold i Rusland, som hun
ikke har kunnet læse i russiske aviser,
eller som hun formodedes ikke at være
orienteret om fra anden side. Meget ty
der på, at når et politisk forhold er taget
op i brevene, har det været på foranled
ning af en part, som har henvendt sig
til kongefamilien for at bede denne om
at gøre sin indflydelse gældende. Proble
merne for de russiske jøder har i den for
bindelse ikke haft første prioritet. Når
politiske forhold diskuteredes i brevene,
har det oftere drejet sig om det russiske
styres behandling (eller måske snarere
mishandling) af det finske folk. Både i
1894, da Nikolaj II var blevet udråbt til
zar efter faderens død, og i 1905, da for
spillet til den senere store russiske re
volution udspilledes, tog kronprins Fre
derik finnernes sag op over for sin nevø,
zaren, med nogle temmelig kraftigt for
mulerede råd om, hvorledes forholdene
i Finland burde ordnes. For så vidt det
10

jødiske spørgsmål angår, fremgår det af
et brev fra kronprinsen til søsteren, da
teret 16.12.1890, at kongefamilien har
drøftet de russiske jøders situation og
har haft vanskelighed ved at forstå, at
zar Alexander stiltiende har godkendt,
eller måske endda stået bag, forfølgel
serne af jøder. Kronprinsen skrev såle
des: ”...Forinden jeg slutter, lad i al Be
skedenhed og uden at tænke på at ville
blande (mig) i Noget, blot sige dig det
te, at ogsaa her, som rundt om i Verden
følge Jøderne deres Troesfællers Skæb
ne for Øjeblikket i Rusland. Jeg har lo
vet ved lejlighed at ”ville nævne det i al
Fortrolighed for dig”, da man i Almin
delighed troer, at det umuligt kan være
med Sachas Vidende og Vilie, at de bli
ver behandlet saa. Jeg har svaret, at det
vist var overdrevet, men noget er der jo
dog i det, thi lignende sørgelige klager
lød jo også fra Østersø Provindserne den
gang du altid sagde: ”Aah! det er meget
overdrevet”. Nu vise disse sig dog at være
sande, muligen det også kan være Tilfæl
det med de omtalte Jøder”.
Af slutningen på kronprins Frede
riks brev fremgår, at han, selvom han
har været forsigtig i sine formuleringer
i brevet til søsteren, der måtte være lo
yal overfor sin ægtefælle zaren, alligevel
ikke kunne skjule sin sympati for jøder
ne. Det udtrykte han således: ”Men und
skyld, elskede Minny, dette kun mellem
os ... gjøre hvad du kan, thi i hele Verden
var det kun Jøderne, som kunne skades
alt for meget”. Bag dets mærkværdige
sprogbrug mærkes en ægte medlidenhed
med det jødiske folks skæbne.10
Men hvad var det, som foranledigede
kronprinsen til at bede søsteren ”ved lej
lighed at ville nævne” problemet overfor
zaren?
En ny bølge pogromer i Rusland havde
atter fået rabbiner Spektor til at tage et
initiativ. Han skrev til jødiske ledere i
Vesten i maj 1890 med forslag om forny-
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ede diplomatiske aktioner blandt andet
ved hjælp af det danske kongehus. Nu
gik hans forslag på, at man skulle bede
en fremtrædende person om direkte at
gå i audiens hos zaren, når denne om
sommeren kom til Danmark for at holde
ferie der.
Datidens store jødiske verdensorga
nisation ”Alliance Israelite Universelle”
i Paris bragte sagen videre ved at skri
ve til overrabbiner Wolff i København
og opfordre ham til at påtage sig opga
ven. Wolff svarede, at han var for gam
mel og svag hertil, men lovede at mobili
sere Landmandsbankens direktør, Isak
Glückstadt, til hvervet. Wolff må straks
være gået i gang med at bede kongehu
set om at være behjælpelig med at ar
rangere et møde mellem Glückstadt og
zaren den selvsamme sommer. Forsøge
ne blev gjort, men uden held. I et brev
fra juni 1890 meddelte Wolff Alliance Is
raelite Universelle, at kabinetssekretær
Rosenblad havde kontaktet ham for at
meddele, at en eventuel audiens måtte
opgives, idet zaren ikke ville komme til
Danmark denne sommer.11

Masseudvandringen
Hovedpersonen i disse års forsøg på at
komme de russiske jøder til hjælp var
baron Maurice de Hirsch. Han var ban
kier og industrialist i det helt store for
mat og - hvis man kan dømme efter de
pengebeløb han forærede - datidens
største filantrop (målt ikke alene med
jødisk, men også med international må
lestok). Han havde i sine yngre dage fået
koncession på anlæg og drift af det jern
banenet som forbandt Europa med Ori
enten (Paris-Konstantinopel). Under sit
arbejde hermed var han blevet opmærk
som på de orientalske jøders lave socia
le placering og deres mangel på tidssva
rende uddannelse. Han havde derfor fi

nansieret og i samarbejde med Alliance
Israelite Universelle oprettet en stribe
fag- og landbrugsskoler for jøder i Ori
enten og på Balkan. I forlængelse heraf
havde han i 1890 lavet en plan om en
tilsvarende, men langt større indsats for
de russiske jøder. I den forbindelse er
klærede han sig villig til at yde den for
datiden svimlende sum af 50 millioner
guld-francs. Som altid, når Hirsch skul
le gennemføre store planer, havde han
gjort grundige forberedelser, og i sidste
stadium af disse kom forhandlinger med
de russiske myndigheder. For overhove
det at komme i gang hermed måtte der
ydes kontante vederlag. I dette tilfælde
udbetalte baronen en million francs til
den ortodokse russiske kirkes sognesko
ler. Det viste sig at være spildte penge.
Da det kom til stykket strandede pla
nerne på de russiske myndigheders krav
om kontrol med de jødiske skolers opret
telse og drift.
Hirsch og andre, der ville bringe hjælp
til de russiske jøder, forstod i begyndel
sen af 1890’erne, at løsningen på proble
merne ikke skulle søges i, men uden for
Rusland. Masseudvandring og bosæt
telse på steder i verden, hvor de russi
ske jøder kunne opbygge en ny tilværel
se, var den eneste mulighed. Men også
hertil krævedes en vis medvirken fra de
russiske myndigheder. Under arbejdet
for at få denne skulle de fyrstelige fami
liemøder på Fredensborg komme til at
spille en mindre, men vigtig, rolle.
De af baron Hirsch og hans hjælpere
fremsatte planer gik ud på at flytte tre
millioner jøder ud af Rusland over en
20-årig periode og skabe hjemsted og er
hvervsmuligheder på egnede steder i ud
landet. Udgifterne var beregnet til man
ge hundrede millioner francs. Finan
sieringen viste sig at være den mindste
vanskelighed. Med Hirsch som største
bidragyder skabtes The Jewish Coloni
sation Association (JCA) med det formål
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at købe jord og skabe bosættelsesmulig
heder for de russiske jøder, hovedsage
lig i Argentina, men også andre egnede
steder. I løbet af få år var JCAs kapital
oppe på 180 millioner franc. Langt van
skeligere blev det at få den nødvendige
medvirken og velvilje fra det russiske
regime og bureaukrati. Det drejede sig
om at få rejsetilladelser fra jødernes op
holdssteder til udskibningshavnene, fri
tagelse for at betale for udrejsetilladel
ser og fritagelse for militærtjeneste for
de værnepligtige, der var forpligtede til
at tjene 25 år i den russiske hær.12
Også her var det karakteristisk for
Hirsch, at der som sædvanligt blev la
vet grundige forarbejder og undersøgel
ser til de projekter, han præsenterede.
I 1891 havde han som sin repræsen
tant sendt Arnold White - et ikke-jødisk
medlem af det engelske parlament - til
Rusland for at forhandle med zarens
ministre om planens gennemførelse og
med den yderligere opgave at udarbej
de en rapport om de russiske jøders si
tuation og motivering for udvandring og
omplantning.
De russiske ministre syntes at være
positivt stemt for tanken om at komme
af med jøderne. En af dem White for
handlede med var den indflydelsesrige
administrator for den ortodokse russi
ske kirke Pobjedonostsev, der ikke lag
de skjul på sit syn på den russiske jøde,
som han karakteriserede som: ”En mel
lemting mellem en gavtyv og en åger
karl”. Denne, af zaren højt betroede råd
giver, benyttede lejligheden til at fortæl
le White, at forsøget på at skaffe jøderne
en ny tilværelse uden for Rusland var
dømt til at mislykkes, fordi: ”Jøden er
en parasit. Fjerner man ham fra den le
vende organisme, som han snylter på og
ernærer sig ved, vil han overladt til sig
selv gå til grunde”.
Med denne salve begav White sig ud
i landet for ved selvsyn at danne sig et
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indtryk af de russiske jøder. Hans rap
port om deres motivation og muligheder
for at tilpasse sig nye forhold gav et no
get andet billede af dem, end zarens råd
giver havde præsenteret. White skrev i
sin rapport: ”Hvis standhaftighed, tål
modighed og mådehold er prisværdige
egenskaber, så må jøderne betragtes som
et fortræffeligt folk. Med fornuftig anspo
ring er et sådant folk egnet til en velorga
niseret kolonisation - ligegyldigt om det
drejer sig om bosættelse i Argentina, Si
birien eller Sydafrika”.
Arnold White havde under sin ”factfinding tour” i Rusland søgt at få direkte
adgang til zaren, men det lykkedes ham
ikke at få audiens. I august 1891 var
White i Danmark. På dette tidspunkt
var Christian IXs familie atter samlet til
sommerferie i Fredensborg. White gjor
de da et nyt forsøg. Det foregik på den
måde, at han fik en anden af Christian
IXs døtre, prinsesse Alexandra - gift
med prinsen af Wales, den senere engel
ske Kong Edward VII - til at opsøge za
ren for at overtale ham til at modtage
White. Der var den særligt interessante
omstændighed herved, at baron Hirsch,
som White var udsending for, hørte til
prinsen af Wales personlige omgangs
kreds. Zarens reaktion på prinsessens
henvendelse blev indberettet i en rap
port fra den tyske gesandt i København,
der oplyste, at Alexander III skulle have
sagt: ”Jamais je ne recevrai l’emissaire
d'un juif' - at han aldrig ville være rede
til at modtage en udsending for en jøde.
Et meget klart udtryk for zarens hold
ning til jøder.13
Netop i året 1891, hvor alt dette ske
te, kom en kejserlig forordning om ud
visning af jøder fra Moskva, der gjor
de 100.000 hjemløse. Det skabte panik
blandt de russiske jøder. Rygterne om
Hirschs udvandringsplan gav derefter
stødet til, at det, som skulle have væ
ret en velorganiseret og roligt forløben-
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de udvandring, blev til en flugt over hals
og hoved. Den største del af flygtninge
strømmen gik ikke til Argentina, som
Hirsch havde planlagt, men til USA, ”fri
hedens og de uanede muligheders land”.

Ny Zar - men samme politik
I løbet af en årrække havde der tegnet
sig et mønster i zarernes politik. Når
en zar, som havde vist sig reformven
lig, døde, efterfulgtes han af en, der var
reaktionær. En reaktionær zar fulgtes
sædvanligvis af en, som gik ind for re
former. Dette mønster blev brudt, da
Nikolaj II i 1894, efter faderen Alexan
der Ills død, overtog det enevældige
styre. Nikolaj erklærede tidligt, at han
ikke var indstillet på at afgive noget af
magten. Hvad angår de russiske jøder,
så var disse også tydeligvis klare over,
hvad der ventede dem. I en fortrolig jø
disk rapport fra 1895 hed det: ”Kronen
.... er stærkt forudindtaget mod jøder.
Der eksisterer slet ingen mulighed for at
fæstne Hans Majestæts opmærksomhed
på tingenes virkelige tilstand. Selv de
rådgivere, som forholder sig tolerant og
retfærdigt mod jøderne, tør ikke lægge et
godt ord ind for dem af frygt (for konse
kvensen for dem selv)”. 14
I de følgende år skærpedes de russiske
socialdemokraters og socialrevolutionæ
res kamp mod regimet. Det medførte, at
regeringens holdning til jøderne fik en
ny og farligere drejning. Den klassiske
antisemitiske model blev bragt i anven
delse: At piske et jødehad op baseret på
konstruerede argumenter uden bund i
realiteterne for at bekæmpe en oppositi
on eller konsolidere regimet. Argumen
terne, som blev brugt, var skiftevis, at
oppositionelle og revolutionære bevæ
gelser var domineret af jøder eller også,
at jøder arbejdede på en plan om at gøre
alle russere til deres trælle.

De nye pogromer begyndte med en
tre dage lang blodig massakre mod jø
der i Kishinev i påsken 1903. Disse fulg
tes snart af adskillige andre. Angrebe
ne havde en helt anden karakter end
dem, man havde oplevet i 1880’erne og
-90’erne. Det blev hurtigt forstået af den
russiske befolkning, at de centrale myn
digheder stiltiende så med sympati på
angrebene mod jøder. Zar Nikolaj ud
trykte over for regeringen, at det hav
de været nødvendigt at give jøderne en
lektion på grund af deres arrogance, og
fordi de var i forfronten af de revoluti
onære bevægelser. Den tidligere politi
chef og nu indenrigsminister, Plehve, er
blevet citeret for en endnu klarere ud
talelse: ”Vi vil kvæle revolutionen i jø
disk blod”. Jødeforfølgelser skulle være
midlet i kampen mod de revolutionære
kræfter.15
Begivenhederne i Rusland blev fulgt
opmærksomt i den vestlige verden. En
artikel i The Times vakte stor opsigt.
Bladet offentliggjorde et brev fra den
russiske indenrigsminister til chefen for
det guvernement, hvor Kishinev var be
liggende, om at han skulle tolerere ud
brud af pogromer. Det blev imidlertid
ikke pres udefra, der tøvende fik den
russiske regering til at love visse be
grænsede reformer, heriblandt at give
jøder begrænset valgret til den rigsdag
(Dumaen), som foresloges oprettet. Ne
derlaget i den russisk-japanske krig og
den efterfølgende massive uro i befolk
ningen, som var en forsmag på den re
volution, som kom i 1917, blev det, der
fik styret til at gå med til forsigtige re
former. Det skete med udstedelsen af et
manifest af 17. oktober 1905. Inertien i
russernes holdning til jøderne og det re
aktionære styres modstand mod refor
mer udløste straks omfattende pogro
mer. I løbet af få dage var antallet af ofre
oppe på over 7000 dræbte og sårede og
afbrænding og plyndring af jødisk ejen-
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dom kunne opgøres til over 60 millioner
rubler. Et interessant brev fra Nikolaj II
til moderen, enkekejserinde Maria Feodorovna (tidligere prinsesse Dagmar) af
slører zarens forståelse af og holdning
til begivenhederne: ”De undergravende
elementer rejste hovedet i de første dage
efter manifestet, men en kraftig reaktion
satte hurtigt ind og en stor mængde loya
le folk viste deres styrke. Resultatet var
klart, og hvad man kunne forvente i vort
land. Socialisterne og de revolutionæres
frækhed har endnu engang vakt folkets
vrede: og da nu 9110 af de, som har an
sporet uroen er jøder, blev mishaget rettet
mod dem. Derfor fandt pogromerne sted.
Det er virkelig forbavsende, hvordan de
fandt sted samtidig over hele Rusland og
Sibirien”}6
Selvom zaren således udtrykte, at fol
ket fandt reformerne uønskede, og ud
gød deres vrede gennem pogromerne,
blev det efter 1905 mærkbart, at cen
tralregeringen ikke - som i Plehves tid ønskede pogromvåbnet benyttet som in
strument i kampen mod revolutionære
kræfter. Dette blev baggrunden for, at
et nyt forsøg fra dansk side på at stand
se et truende angreb på russiske jøder
kunne krones med held.

En intervention som gav resultat17
Initiativtageren var professor David Si
monsen. Han havde været hjælperab
biner for overrabbiner A.A. Wolff i pe
rioden 1869-91 og blev derefter dennes
efterfølger i embedet. I 1902 trak Si
monsen sig tilbage fra stillingen som
overrabbiner og helligede sig herefter
videnskabelig forskning og jødisk hjæl
pearbejde. Gennem begge disse aktivi
teter var han i stadig kontakt med le
dende jødiske personligheder og organi
sationer over hele verden. Engang i det
tidlige forår 1907 modtog han et foruro
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ligende budskab fra Rusland. Heri hed
det, at der i et bestemt russisk guvernement blev truffet forberedelser til iværk
sættelse af et pogrom ved den nært fore
stående påske. Man bad Simonsen om at
foranledige det danske kongehus til at
intervenere over for zaren, så at denne
kunne gribe ind og standse angrebene
inden de gik i gang.
Meget tyder på, at Simonsen kendte
til de tidligere bestræbelser af tilsvaren
de art, som havde været udfoldet i Chri
stian IXs tid. Selvom de havde været
omgærdet med yderste diskretion, er det
ikke sandsynligt, at overrabbiner Wolff
skulle have holdt dem hemmelige for
sin hjælperabbiner. Simonsen valgte da
også samme fremgangsmåde, som tid
ligere havde været forsøgt: At finde en
talsmand med fine ”akkreditiver” i form
af position i det danske samfund og med
gode relationer til kongehuset.
Den mest oplagte kandidat til at løse
opgaven var Isak Glückstadt, der på det
te tidspunkt havde været Landmands
bankens direktør i 35 år og ført banken
frem til at blive den ledende i branchen.
Han var tillige formand for Det mosaiske
Troessamfund. Men ham blev det ikke.
Simonsen overtalte Moses Melchior fra
handelshuset Moses og søn G. Melchior
til at påtage sig hvervet.
Moses Melchior var på dette tidspunkt
82 år og kunne se tilbage på et liv, i hvil
ket han - uden at have søgt det - hav
de opnået en position i det danske sam
fund. Han var ikke længere aktiv i fami
liefirmaet, som han havde været med til
at ekspandere og konsolidere. I mange
år havde han haft tillidsposter i Gros
serer-societetet, Sø- og Handelsretten,
Københavns Borgerrepræsentation og
i erhvervsorganisationer som Store Nor
diske Telegrafselskab, 4. Søforsikrings
selskab m. fl. Han havde deltaget både
med rigelige pengebidrag og sin arbejds
kraft i adskillige både jødiske og ikke-

Glücksborgerne og de russiske jøder

jødiske sociale velfærdsorganisationers
virksomhed. Men derudover skulle det
vise sig, at Simonsen havde valgt rig
tigt, idet Moses Melchior på trods af sin
fremskredne alder var i besiddelse både
af det mod og den konduite, som skulle
vise sig at være nødvendige i forhand
lingssituationen.
Samtalen mellem Simonsen og Moses
Melchior har fundet sted torsdag den 18.
april. Det år faldt den russiske påske i
slutningen af april. Der var derfor ingen
tid at spilde, og Melchior henvendte sig
straks til hoffet for at få en privataudi
ens hos Kong Frederik. Han fik tilbage
melding om, at han ville blive modtaget
den førstkommende mandag, men bad
om at få mødet fremskyndet på grund af
sagens hastende karakter. Kongen ind
villigede herefter i at fremskynde audi
ensen til om lørdagen. Da Melchior an
kom, havde kongen allerede fået at vide,
hvad sagen drejede sig om. Appellen fra
Melchior var kort og klar. Han bad kon
gen henvende sig til sin søstersøn zar Ni
kolaj for at få denne til at tage forholds
regler mod udbrud af pogromer ved den
forestående påskefest.
Man kan forestille sig, at Kong Frede
rik må have stået overfor et vanskeligt
problem. Igennem mere end 20 år havde
han været vidne til flere forgæves forsøg
fra kongehusets side på at påvirke Niko
lajs far til at mildne de russiske jøders
kår.
Selv havde han drøftet spørgsmålet
med sin søster, kejserinde Maria Feodorovna, ligeledes uden resultat. Sam
tidig måtte han tage jødernes øjeblikke
lige situation i betragtning, hvor deres
sag var del i den krise, som netop havde
ført Rusland til randen af en revolution.
Man kan ikke undre sig over, at Kong
Frederiks første reaktion var et afslag.
Det blev givet med den diplomatisk-politiske forklaring, som altid blev brugt i
lignende situationer: ”Man kunne ikke

blande sig i en fremmed stats indre an
liggender”. Så var det, at Moses Melchi
or med stor åndsnærværelse og endnu
større dristighed fik vendt stemningen
ved at sige: ”Ja, så har jeg ikke mere at
sige. Jeg vil blot håbe, når Deres Maje
stæt på næste fredag læser morgenaviser
ne om så og så mange ulykkelige jøders
drab, at Deres samvittighed lader Dem
have ro”. Den bemærkning fik kongen til
at indvillige i at skrive til sin søster, Ma
ria Feodorovna, for at hun kunne bede
sin søn zaren om at gribe ind. Enkekej
serinden var imidlertid ikke i Rusland
på dette tidspunkt, og Melchior bad, un
der henvisning hertil og til at påsken
var nær, kongen om både at telegrafere
og skrive brev direkte til zaren, for som
han sagde, ”et brev kunne let blive borte
(!)”. Det lovede kongen, og Moses Mel
chiors opgave var dermed løst.
Simonsen var overbevist om, at kon
gen havde holdt sit løfte og fandt end
videre oplysninger, der overbeviste ham
om, at zaren under påvirkning af kon
gens appel havde givet ordrer til at for
hindre forsøg på voldelige angreb mod
jøder. Den opfattelse havde han fået
ved at læse tyske avisers rapporter fra
Rusland umiddelbart før påsken. I dem
hed det nemlig, at guvernørerne havde
fået strenge ordrer til ikke at tillade uro
af nogen art. At sådanne ordrer virke
lig blev udstedt, er bekræftet fra anden
side. Den 23. april - som var tirsdagen
før påsken - modtog den russiske inden
rigsminister Stolyipin en delegation fra
Dumaen, som ved den lejlighed spurgte
ham, hvad han tænkte sig at gøre for at
forhindre uro i forbindelse med påskefe
sten. Han svarede, at man straks måt
te telegrafere til cheferne for de enkel
te guvernementer om at tage energiske
skridt for at forhindre optøjer.18
Der eksisterer ikke noget endeligt be
vis på, at Kong Frederiks intervention
var udslagsgivende for den indgriben
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som faktisk fandt sted. Sandsynlighe
den taler for, at appellen fra kongen kan
have været medvirkende årsag. På dette
tidspunkt - foråret 1907 - var der i den
russiske regering vågnende forståelse
for, at anvendelse eller stiltiende accept
af pogromer ikke var nogen konstruktiv
politik, og at den udenlandske kritik af
dem skadede Rusland. Resultatet af alt
dette var at statsmagten greb ind, og at
1907, i modsætning til hvad der havde
været tilfældet ved påsken de tidligere
år, blev pogromfri.

Det danske kongehus’ indsats
sat i perspektiv
Kongehusets indsats for at hjælpe de
russiske jøder er ikke omtalt i de store
skildringer af jødernes historie i 19.-20.
århundrede. Selv historikeren Simon
Dubnow, som har beskæftiget sig ind
gående med de russiske jøders historie
i denne periode, nævner den ikke. Man
skal da også se indsatsen i et særligt
perspektiv for at forstå dens betydning.
Udgangspunktet er her den iagttagelse,
som satte gang i hændelserne. Nogle jø
der i Østeuropa havde mærket sig, at
den russiske tronfølger i 1866 var blevet
gift med ”en prinsesse opdraget i en libe
ral atmosfære”. De, der kom med dette
udsagn, har sikkert ikke kendt til det
danske kongehus eller danske regerin
gers holdning til jøder. Alligevel ramte
de plet.
Adskillige hændelser viser, at libera
litet - i betydningen frisind - over for
jøder har været et gennemgående træk
i flere danske regenters og regeringers
stillingtagen til jøder og de problemer jø
der har måttet kæmpe med.
De privilegier, som Christian IV gav
portugisiske jøder sammen med en invi
tation til dem om at bosætte sig i her
tugdømmerne, var ikke udtryk for libe
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ralitet - det var en forretningsmæssig
disposition. Derimod var det frihedsbrev
i form af privilegier, som kongen i 1640
gav de fattige ashkenasiske jøder i Altona/Hamburg, udtryk for et frisind over
for jøder, som var højst usædvanligt på
denne tid (historikere kritiske over for
Christian IV vil nok tilføje, at det i al
mindelighed var atypisk for kongens ad
færd).
Omkring 100 år senere optrådte en
anden dansk konge med en speciel hjælp
til jøder i nød. Det var Christian VI, som
i 1745 intervenerede hos kejserinde Ma
ria Theresia til fordel for jøderne i Prag,
som hun med kort varsel havde udvist
fra byen. Der var flere regenter, som gik
i forbøn for Prags jøder, men det var med
diplomatiske henstillinger til den østrig
ske kansler. Christian VI henvendte sig
derimod direkte til Maria Theresia ved
et personligt brev og udsatte sig derved
for den stormægtige kejserindes frygte
de vrede.
Under den danske Kong Frederik VI
og hans regerings mangeårige behand
ling af spørgsmålet om jødernes borger
lige ligeberettelse gik man frem med en
tydelig liberal holdning, der gik langt
videre end andre europæiske regerin
ger, som på samme tid arbejdede med
det tilsvarende problem. Til dette slut
ter sig nu Christian IX og Frederik VIIIs
bestræbelser for at hjælpe de russiske
jøder. Det samlede billede af danske re
genters og regeringers holdning til jøder
ne op gennem tiderne kan derfor beretti
get betegnes som tolerant og liberalt.

Overlevelsesstrategi
Der er imidlertid også et alment jødisk
historisk perspektiv, som der er anled
ning til her at bringe i anvendelse: Jø
dernes forhold til det danske kongehus
afspejler det, man kan kalde jødisk over-
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levelsesstrategi.
Gennem de mange hundrede år, hvor
de jødiske samfund har levet som tru
ede minoriteter rundt om i verden, har
de udviklet en overlevelsesstrategi. Den
har i princippet haft to former. Jøder
har forsøgt at gøre sig usynlige, at falde
sammen med omgivelserne og i alminde
lighed at holde lav profil. Sociologer kal
der det integration/assimilation. En an
den metode har været at søge magthave
res eller kongers beskyttelse. Det er så
ledes signifikant, at de første jøder, som
blivende bosatte sig i det danske konge
rige, gjorde det som Christian TVs ”be
skyttelsesjøder” (Schutzjuden).
En særlig faktor eller et særligt ele

ment i overlevelsen ved hjælp af beskyt
telse udgøres af den såkaldte shtadlan.
Shtadlanen var en jøde, der i kraft af et
godt forhold til en regent eller magtha
ver var i stand til at udvirke beskyttel
sen. Shtadlaners virksomhed er kendt
langt tilbage i middelalderen. Den må
ske berømteste shtadlan var Manasseh
ben Israel, som ved henvendelse til Oli
ver Cromwell i 1655 udvirkede, at jøder
atter fik adgang til England, hvorfra de
siden 1290 havde været forvist.
Moses Melchiors forsøg på gennem
Frederik VIII at opnå beskyttelse af de
pogromtruede russiske jøder kan der
ved ses som den sidste episode i dansk
jødisk historie, hvor en shtadlan har væ
ret virksom.
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Frederik Schiern og universalhistorien
Bertel Nygaard
Fortid og Nutid, marts 2008 s. 19-40
Den danske historiker Frederik Schiern er et af de væsentligste eksem
pler på, hvordan den historiefilosofiske inspiration fra Hegel prægede det
danske historiefags udvikling i 1830’eme og 1840’eme. I disse år og frem
til sin død i 1882 udviklede Schiem tanker om historievidenskab som hi
storiefilosofi og om universalhistorie hinsides de nationale rammer. For se
nere generationer af historikere dannede dette ikke kun noget, man kunne
afgrænse sig fra, men også en kilde til inspiration. Ved at se nærmere på
disse tanker kan man nuancere forståelsen af det danske historiefags ud
vikling. Måske kan man dermed samtidig udfordre de teoretiske og meto
diske overvejelser, som ligger til grund for moderne historikeres opfattelse
af deres fag.

Bertel Nygaard, f. 1977, ph.d. i historie. For tiden ansat som post.doc.-stipendiat ved Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

I skildringer af det moderne historiefags
grundlag er det ret sjældent, at man ser
G.W.F. Hegels historiefilosofi omtalt
som noget positivt bidrag. Tværtimod
fremhæves denne tænkning oftest som
udgangspunkt for afvisning. Dels afvi
ses den hegelske filosofi historieteore
tisk typisk som alt det, et videnskabeligt
historiefag ikke bør være: teleologisk,
holistisk osv. Dels skildres denne filoso
fi i videnskabshistorisk henseende som
en prævidenskabelig tilgang, der måtte
overvindes, før et moderne, kildekritisk
baseret og detailforskende historiefag
kunne opstå.1

Skillelinjen mellem historiefilosofi og
videnskabelig historieforskning sættes
ofte ved de tyske historister, især Leo
pold von Ranke og B.G. Niebuhr. Disse
opererede nok med universalhistoriske
synteser. Fra 1820’erne og frem forsva
rede de imidlertid ivrigt udforskningen
af delen (den enkelte stat, det enkelte
folk, den enkelte epoke) i dens særegen
hed som det væsentligste udgangspunkt
for historiens udforskning. Verdensud
viklingen måtte med Rankes ord vise
sig for historikeren ”während der betrachtung des Einzelnen”.3 Derfor måtte
forbindelsen til den universalhistoriske
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konception etableres ved det, Wilhelm
von Humboldt kaldte anen, snarere end
ved den syntetiserende, verdenshistori
ske fornuft, som Hegel havde sat i cen
trum.4
Afvisningen af den Hegel-inspirerede
historieskrivning som et prævidenskabe
ligt stadium, der måtte afvises, ses både
i nyere og ældre fremstillinger. I en an
tologi om historieteori fra 2004 nævnes
Hegel som eksempel på det, videnskabs
teoretikeren Karl Popper kaldte ’histori
cisme’, dvs. opfattelsen af historien som
ét sammenhængende forløb med ufra
vigelige udviklingslove. Dermed sættes
Hegels tilgang i modsætning til begrebet
’historisme’, der i stedet bestemmes som
”den position, at et givet fænomen for
stås bedst gennem en forståelse af dets
historie”.51 H.P. Clausens klassiske me
tode- og teoribog fra 1963 er Hegel helt
udeladt fra fremstillingen af historiens
udvikling til videnskab.6 Ellen Jørgen
sens mere detaljerede overblik fra 1943
over dansk historieskrivning i det 19.
århundrede bemærker kort, at den hegelske filosofi øvede indflydelse på dan
ske historikere omkring år 1840. Lidt
nærmere undersøges feltet i senere hi
storiografiske undersøgelser. Små fem
årtier senere skildrer Jens Chr. Manni
che sådanne tendenser over et par sider
som led i en oversigt over dansk histo
rieskrivning 1830-80. Begge fokuserer
dog, som Clausen, især på, hvordan så
danne historiefilosofiske elementer blev
overvundet til fordel for fokus på kilde
kritisk metode og teknik.7 Mads Mord
horsts ph.d.-afhandling fra 2002 berører
bl.a. hegeliansk historiefilosofiske ten
denser som led i traditioner, der spores
fra cirka 1770 til cirka 1840, men udela
der dermed dels meget af den historiefi
losofi, der blev nedlagt i universalhisto
riografisk praksis, dels den nøjere kort
lægning af de tråde af kontinuitet, der
kunne række hinsides 1840.8 Derudover
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har undersøgelser af individuelle dan
ske historikere, blandt andre C.F. Allen
og Caspar Paludan-Müller, konstateret
et forhold til den hegelske filosofi. De
har dog hyppigst set sådanne indflydel
ser alene i syntesebestræbelser og ikke i
orienteringen mod historisk detailforsk
ning, der i stedet uden videre er ble
vet forbundet med inspiration fra især
Ranke.9 Dertil kommer, at en betydelig
del af de seneste årtiers historiografi
ske og idehistoriske interesse har inte
resseret sig specifikt for fremvæksten
af danmarkshistorie-fremstillinger som
udtryk for udviklingen af en moderne
nationalisme som sådan. Dette har selv
sagt en betydelig værdi, men også den
oplagte bivirkning, at de mere internati
onalt orienterede grene af historieskriv
ningen, herunder den hegeliansk inspi
rerede universalhistorie, ikke sjældent
er blevet marginaliseret.
Ser man nærmere på Hegel-inspirationen som helhed inden for dansk histo
rieskrivning i årene omkring 1840, teg
ner sig et mere sammensat billede end
det gængse. Meget tyder på, at hegelianismen ikke kun var noget, det senere
historiefag afgrænsede sig fra, men at
den tværtimod også udgjorde et positivt,
konstruktivt bidrag til en historisk for
ståelse. Dette bundede i, at hegelianismen ikke kun var en ’historicisme’, for
stået som spekulativ systemkonstruk
tion, men også en banebrydende ’histo
risme’, forstået som den opfattelse, at
fænomener må erkendes som historiske
størrelser, og at selve erkendelsens for
udsætninger er historisk relative. Hegelianismens mest overordnede forskel til
historister som Humboldt og Ranke var
dermed ikke, at de afviste delundersø
gelsers værdi som sådan, men derimod
at de insisterede på at se den enkelte del
(det enkelte folk osv.) som led i en stør
re helhed (den europæiske civilisation,
menneskeheden, verdenshistorien), der
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Frederik Schiern skildret i en tegning af Magnus Petersen. 1867. Det Kongelige Bibliotek.
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på samme tid måtte begribes som mang
foldighed og enhed, som konflikt og for
soning, som utæmmet lidenskab og dan
net fornuft.
Ved at fokusere på hegelianismen i
dansk historieskrivning kan man derfor
ikke alene nuancere forståelsen af histo
riefagets egen historie, men måske også
udfordre nogle af de træk, der har ken
detegnet de anti-hegelianske historieop
fattelser og været med til at forme nuti
dige historikeres faglige selvforståelse.
Et af de betydeligste enkelthuller i
den danske historiografiske forskning er
samtidig den historiker, der mest åbent
viste inspiration fra netop disse kilder:
Frederik Schiern (1816-1882).10 Han var
oprindelig cand.jur., men udmærkede sig
ved historiestudier sideløbende med sine
juridiske studier. Allerede som 19-årig, i
1835, publicerede han sin første histori
ske artikel. Året efter fulgte hans guld
medalj eafhandling om gallernes indvan
dring til Lilleasien i årene 250-200 fvt.,
og i 1842 opnåede han magistergraden i
historie. Fra 1844 og til sin død forelæ
ste han i historie ved Københavns Uni
versitet, fra 1847 som lektor og fra 1851
som professor. Især hans tidlige skrifter
og forelæsninger vandt betydelig popula
ritet, både i den akademiske verden og i
bredere kredse. Hovedparten af hans of
fentliggjorte historievidenskabelige bø
ger, artikler og anmeldelser fra 1835 og
frem er samlet i to antologier: Historiske
Studier (1856-57) og Nyere historiske
Studier (1875-79).11 Kun enkelte af hans
til vort formål væsentlige skrifter skal
findes uden for disse i alt fire bind. Det
vigtigste er her første bind, det eneste
udgivne, af hans stort anlagte oversigt
Europas Folkestammer (1851).12 Hans
historikervirksomhed viser i emnevalg
og betragtning en tilknytning til hans
politiske engagement, der også gav sig
udtryk i hans rolle som valgt politiker
ved flere lejligheder fra 1849 og frem. I

22

flere henseender lå hans anskuelser af
politik og historie tæt på de nationalli
berale, men han bevarede et betydeligt
element af egensindighed.
Schiern er dermed interessant at stu
dere som udøver af en historiefilosofi i
konkretiseret form af en universalhisto
risk konception. Desuden udviser hans
skrifter nok en stærk orientering mod
det nationale, men i en bred universalhi
storisk form, der ikke fokuserer udeluk
kende på det danske eller det nordiske.
Derved kan man gennem hans værk be
lyse nogle af de universalhistoriske for
udsætninger, der efter meget at dømme
var udbredte også blandt danmarkshi
storiens pionerer som f.eks. C.F. Allen,
samt i store dele af periodens generelle
historiebevidsthed og den politiske de
bat. Gennem et studium af Schierns uni
versalhistoriske idealer kan man der
med dels bidrage til en kortlægning af
hegelianismen i dansk politisk teori og
historie, dels nuancere opfattelsen af de
traditionssammenhænge, som dansk hi
storiefag ofte ses i.
Derfor vil denne artikel omhandle
Schierns opfattelse af historievidenskab
og hans universalhistoriske tilgang ud
fra en række interagerende perspekti
ver: hans historieskrivning, hans syn på
den historiske erkendelse, hans aktualpolitiske engagement, hans forhold til
periodens bredere hegelianisme, samt
forbindelsen til de senere historiografi
ske traditionsforståelser.
Efter en skitse over Hegels filosofi
og periodens hegelianisme skal her ses
på de idealer for historieskrivning, som
Schiern formulerer. Dernæst fremstilles
markante træk ved hans universalhisto
riske analyser, og endelig kastes et flyg
tigt blik på forholdet mellem Schiern og
historiefagets senere udvikling.
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Hegelianismen som bred
strømning
I Schierns historieskrivning ses en for
bindelse mellem historien og aktuelle
sociale spørgsmål, som var udbredt i da
tidens brede universalhistoriske tænk
ning, men som fik et særligt indflydel
sesrigt udtryk med Hegels filosofi. Den
ne dannede grundlag for en bred hege
lianisme i Danmark og Europa, der ikke
kun er af filosofihistorisk interesse, men
i lige så høj grad udgør et stykke politisk
kulturhistorie, hvoraf mange kapitler
endnu mangler at blive skrevet.
En væsentlig baggrund for den hegelske historiefilosofi var de universalhisto
riske forestillinger om samfundsmæssig
struktur og udvikling, der var blevet
formuleret i anden halvdel af 1700-tallet hos blandt andre Adam Smith, Adam
Ferguson, Jean-Jacques Rousseau og
i et vist omfang Immanuel Kant.13 I
dansk sammenhæng hentedes meget af
inspirationen hertil i Göttingen og blev
videreformidlet af skribentmiljøet om
kring Sorø Akademi.14 Dertil kom mere
romantiske tendenser, der under ind
tryk af bl.a. den franske revolution lag
de større vægt på individet, på enkelt
handlinger og på følelser. Til sammen
bidrog disse idéstrømninger til en gene
relt skærpet historisk bevidsthed.
En gennemgående bestræbelse i He
gels filosofi er sammentænkningen af
tanke og væren, herunder sammen
tænkningen af teoretiske forestillinger
og konkrete samfundshistoriske forhold.
Allerede i det tidlige værk Phänomeno
logie des Geistes fra 1807 skildres den
verdenshistoriske fornufts fremvækst
som en lang historisk dannelsesproces
- en ”bildende Bewegung”.15 Idet be
vidstheden bestandigt konfronteres med
fremmede objekter, men derpå gradvis
indarbejder dem i sin erkendelse, beriges bevidstheden og når til et højere sta

die med en mere omfattende totalerken
delse. Gennem denne proces fremstår
gradvis en ’verdensånd’ eller ’verdens
fornuft’, der vokser i takt med civilisa
tionens udvikling. Konfrontationen med
det empiriske, det konkrete og det ’frem
mede’ er dermed helt afgørende for ’ån
dens’ udvikling i Hegels filosofi.
Hans historiefilosofiske forelæsnin
ger fra 1820’erne udlægger disse tan
ker på verdenshistorien. Her skildres
denne verdensfornuftens dannelse som
en bevægelse fra en oprindelig enhed af
frihed og orden i den græske oldtids po
lis over en adskillelse af frihed og orden
gennem Romerriget og den europæiske
middelalder til en genforening af frihed
og orden i det moderne Europa - med
reformationen og den franske revolu
tion som afgørende skæringspunkter.16
Denne proces er samtidig fremvæksten
af den moderne stat, der bl.a. bygger på
anerkendelse af borgerlige frihedsrettig
heder. I Hegels retsfilosofi fremhæves
denne moderne stat selv som udtryk for
en forening af det mangfoldige: Borger
ne, familierne og stænderne anerkendes
alle som indehavere af partikulære in
teresser, der nødvendigvis må eksistere
side om side med staten, hvis denne vir
kelig skal være udtryk for almeninteres
sen.17
Samtidig udvikler han tanken om ’for
nuftens list’ - det, at mennesker gennem
deres særegne menneskelige lidenska
ber, interesser og aktiviteter ubevidst
arbejder for fornuftens eller ’åndens’ hi
storiske frembringelse.18 Sammenhæn
gende hermed er begrebet om verdens
historiske individer, det vil sige de hero
iske skikkelser, hvis handlinger har væ
ret afgørende for at føre verdensånden
til et højere udviklingsstadie. Et eksem
pel er Cæsar, der samlede hele Romerri
get gennem sine erobringer.19
For danske politisk engagerede aka
demikere på Schierns tid betød den spe-
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cifikke hegelske syntese, at man som po
litisk og samfundshistorisk engageret
menneske kunne give en teoretisk be
grundelse for sin bestræbelse på at for
ene forandring med tradition, friheds
rettigheder med en fast social orden.
Samtidig var hegelianismen så bredt
formuleret, at den gav muligheder for
fleksibilitet, ikke mindst på det politiske
område.20
Når hegelianske grundtanker blev
udbredt og forsøgt indarbejdet i kon
krete politiske målsætninger, måtte de
uundgåeligt indgå i et samspil med an
dre sociale og åndshistoriske impulser.
Dette førte dels til forskellige accentu
eringer af enkeltaspekter inden for den
hegelianske tænkning, dels til forskel
lige sammenkoblinger med ikke-hegelianske elementer, hvilket undergraver
ethvert forsøg på én gang for alle at fik
sere hegelianisme med faste definitioner
eller demarkationer.
Således blev Hegels tænkning aktua
liseret i en mangfoldighed af former for
hegelianisme. Blandt de væsentligste
formidlere af hegelianske tanker på et
europæisk plan var den franske filosof
og talsmand for den liberale opposition
Victor Cousin, der formidlede en Hegelinspireret historiefilosofi allerede om
kring 1820.21 Mere væsentlige til vort
formål er dog de omfattende fællestræk
mellem Hegels historiesyn og den i sin
samtid meget udbredte tolkning af den
europæiske civilisations historie, der
blev forfattet i 1828 af Cousins nære
kollega, François Guizot, hvis historie
skrivning og politiske aktivitet blev en
afgørende inspirationskilde for moderat
liberale kræfter i det meste af Europa,
herunder Schiern.22 Selv om dette værk
ikke nævner Hegel og generelt går tæt
tere på de konkrete samfundshistoriske
forhold end Hegel, svarer dets opbyg
ning og dets grundlæggende budska
ber stort set til Hegels betragtninger
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over den moderne stats udvikling gen
nem det ’germanske’ Europa siden det
vestromerske riges fald.23 Også Guizot
skildrer heri en udvikling fra en oprin
delig enhed over negation af denne en
hed i differentiering og hen imod en ny
enhed, som er kendetegnet ved en cen
tralisering af den sociale magt på et højt
civilisatorisk niveau.24 De centrale driv
kræfter er handlinger og kamp. Guizots
forestilling om verdenshistoriske indivi
der er stort set parallel med Hegels, og
han bemærker, at den europæiske civili
sations historie som helhed har en fun
damental ”caractère de discordance, de
varieté, de lutte”.25 Forbindelsen mellem
Hegel og den franske ’filosofiske histo
rieskrivning’ hos bl.a. Guizot er da også
indlysende for flere af de samtidige iagt
tagere.26
Den idealistiske historiefilosofi, man
kunne hente hos Hegel, blev hos blandt
andre Schiern også sammentænkt med
nogle af de øvrige franske historieskri
vere, hvis afgørende værker dukkede op
fra begyndelsen af 1820’erne og frem.
Schiern hævdede, at Frankrig i den ny
ere tid var ”det eneste Land, hvori den
ne Historieskrivning i nogen betydeligere
Grad har vidst at gjøre sig gjældende”.21
En af de væsentligste inspirationskil
der her var Augustin Thierrys skrifter,
der imod den mytiske historieskrivning
satte sig for på kildegrundlag at skrive
det franske folks historie som en kamp
mellem undertrykkende og undertrykte
folkeslag. En anden væsentlig kilde var
Jules Michelet, der udviklede et begreb
om ’folket’ som den sande histories hel
teskikkelse og om historieskrivningen
som en levende, anskuelig ’genopstan
delse’ (résurrection) af det forgangne.28
I Danmark, såvel som mange andre
europæiske lande, blev den hegelske fi
losofi studeret af en del filosofisk inte
resserede allerede i 1820’erne.29 Den før
ste brede fase af politisk hegelianisme
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brød frem i 1830’erne og toppede fra om
trent 1839 og frem til 1848. Særlig mar
kant blev den politiske hegelianisme i
Danmark med de liberales argumenta
tion for den verdenshistoriske beretti
gelse af en friere forfatning, ikke mindst
i avisen Fædrelandets skribentkreds.30
Her fremførte man bl.a., at det absolutte
monarki nok havde tjent til ”at sammen
knytte det adsplittede”, dvs. til at sikre
den sociale enhed, men at man nu måtte
forbinde monarkiet med moderne bor
gerfrihed.31 I den senere grundlovsfor
fatters D.G. Monrads opsigtsvækkende
Flyvende politiske Blade, påbegyndt un
der de liberale forhåbninger ved tron
skiftet i 1839, fremstilledes det konsti
tutionelle monarki tilsvarende som en
syntese af frihed og statslig enhed, frem
bragt gennem ”den for hele Verdensud
viklingen gjældende dialectiske Bevæ
gelse gjennem en Sætten og Ophævelse
af Modsigelser”.32 Monrad skildrede hele
den europæiske udvikling fra en ensidig
frihed uden enhed over en til ensidig en
hed uden frihed og videre til en syntese
af frihed og enhed i det konstitutionelle
monarki. Den moderne stat sås følgelig
som en samling af de enkelte dele til bor
gernes ”organiske Samvirke”.33
Schierns tekster opererer med et lig
nende centralt begreb om ”Verdenshi
storiens dialektiske Væsen”, som han
eksplicit henter hos Hegel.34 Schiern
taler hermed dels om en enhed af de
struktive og konstruktive tendenser in
den for samme historiske fænomen, dels
om verdenshistorien som ét stort frem
skridt gennem negation hen mod den
moderne enhed af frihed og orden. Lige
ledes i overensstemmelse med hegelianske grundprincipper er hans generelle
insisteren på, at den centrale drivkraft
heri er ideerne. Ideerne udvikler sig dog
ikke af sig selv, men i et gensidigt for
hold mellem fornuftens ’indre’ udvikling
og den ’ydre’ samfundshistorie. For at

Den franske statsmand og historiker François
Guizot (1787-1874). Hans forelæsninger den
europæiske civilisations historie stod som et
forbillede for megen senere teoretisk orien
teret universalhistorie, herunder Frederik
Schierns.

se, hvorledes Schiern tænker om disse
forhold, må man imidlertid gå tættere
på hans idealer om historieskrivning og
hans universalhistoriske udviklingsop
fattelse.

Schiern om historieskrivning og
historiefilosofi
Den mest udfoldede beskrivelse af Schi
erns idealer om historievidenskab og hi
storieskrivning finder man i hans skrift
fra 1842, Historieskrivningens Udvik
ling. Her tales for en ”filosofisk Histo
rieskrivning”, der skildrer ideernes ud
vikling i historien empirisk-konkret,
men også belyser dem teoretisk, som et
hele.35 Schiern fordrer med andre ord en
”Synthese af det Empiriske og det Idea
le”. På en sådan syntese må ”al sand Hi25
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storieskrivning” bero.36
Dette synteseideal afgrænses på den
ene side fra den rene filosofiske betragt
ning: Den filosofiske historieskriver sø
ger ifølge Schiern ikke efter ”Grundaarsagerne til Ideernes første Optræden;
han lader det være nok at forfølge dem
i alle Retninger (...)”. Og ”Han fremstil
ler Ideerne i deres konkrete Skikkelser;
det Resultat, hvortil hele hans Fremstil
ling leder, bliver selv kun historisk.”31
En lignende afgrænsning fra den rene
filosofi finder man i Christian Molbechs
omtrent samtidige, stærkt Hegel-inspirerede forelæsninger over historiens fi
losofi.38
På den anden side afgrænses det fra
den rent empiriske detailforskning, der
kendetegner fagets ”vulgaire Arbeids
folk”. Denne tilbøjelighed ser Schiern
især blandt de tyske historikere. De
kan nok fremvise en righoldig detail- og
kendsgerningsorienteret historieforsk
ning. De mangler imidlertid den orien
tering mod det almene, som ifølge ham
kendetegner virkelig historieskrivning.
En sådan virkelig historieskrivning ser
han som nævnt kun hos sin tids franske
historikere.39
Hermed formuleres et ideal om det
rette forhold mellem historieforskning
og historieskrivning som en differentie
ret enhed: Kun gennem historieskrivnin
gens synteseorientering gives forsknin
gens fremdragelse af empirisk stof me
ning; kun gennem det empiriske forsk
ningsarbejde giver historieskrivningens
syntese mening. Det teoretiske grundlag
for denne vurdering gives i hyppige be
kendelser til hegelske tanker om åndens
udvikling gennem negation.40
Dette angiver imidlertid ikke i sig
selv, hvordan ånden, teorien og filosofi
en på den ene side forholder sig til den
historiske empiri og de historiske aktø
rer på den anden. Dette spørgsmål har
såvel erkendelsesteoretiske som hand
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lingsteoretiske aspekter. Ofte forstås
det hegelske åndsbegreb som en tran
scendent størrelse, dvs. som en uden for
verden stående ’ånd’, der determinerer
verdenshistorien og samfundenes ind
retning. Det samme begreb kan imid
lertid udlægges i en immanent forstand,
f.eks. som noget, der opstår uden nogen
forudgående hensigt i kraft af den kon
krete empiri eller som utilsigtede konse
kvenser af de historiske aktørers hand
linger.41
Hos Schiern kan man finde elementer
af et transcendent åndsbegreb. F.eks.
lader han ”Historien” pålægge de histo
riske aktører en bestemt ”Mission”, der
udgår fra ”Ideerne”.42 Idet han sætter
dette synteseideal som selve historie
skrivningens mål, stilles det empiriske
indhold imidlertid ret centralt i hans hi
storiesyn. I sammenligning med f.eks.
Molbechs nævnte forelæsninger lægger
Schiern sig dermed betydeligt nærmere
en forståelse af det hegelske åndsbegreb
som immanent i den sanselige verden,
snarere end som et transcendent, Gud
lignende systemkonstruerende princip.
Han understreger på et alment plan,
at ”(...) Bevidstheden først kan indtræ
de efter Gjerningen” j3 Det er med an
dre ord ikke ånden, der skaber histo
rien; tværtimod skabes ånden gennem
historien. Den virkelige totalitetserken
delse af historien selv kan derved først
indfinde sig, når ”det endelige Resultat i
alle Menneskehedens store Udviklinger”
foreligger - altså når åndens historiske
dannelsesproces er fuldendt.44 Og til for
skel fra mange andre moderate liberale
og hegelianere i samtiden, der så et i alt
væsentligt verdenshistorisk endepunkt
i det konstitutionelle monarki, udtaler
Schiern sig aldrig klart om, hvornår hi
storien er slut.45 Ej heller ekspliciterer
han dog noget fremtidsperspektiv hin
sides den konstitutionelt monarkiske
stat.
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Flytter man blikket fra disse teoreti
ske erklæringer til hans forsøg på at ud
mønte dem i konkret historieskrivning,
er det imidlertid iøjnefaldende, at han
i sin emnemæssigt spredte produktion
aldrig virkelig indfrier sine ambitiøse
idealer om en syntese af det empiriske
og det ideale. Dermed er det nærlig
gende at konkludere, at skønt hans te
oretiske hensigtserklæringer nok pege
de mod en immanent udlægning af det
hegelske åndsbegreb, så formåede han
ikke i praksis at realisere disse idealer.
Dermed, kan man sige, endte de som et i
sidste ende ubevist, transcendent postu
lat over for det konkrete, historiske stof.
De forskellige ydre livsomstændigheder,
der betingede Schierns produktion, gør
imidlertid, at man nok bør være varsom
med at overføre en konklusion om hans
faktiske historieskrivning til en konklu
sion om værdien af de idealer, der lå til
grund for den.
Den forholdsvis centrale placering af
det immanente i Schierns synteseideal
viser sig også i en anden væsentlig nu
ance i hans hegelianisme: synet på en
heden mellem fornuft og historie. Mens
bl.a. Christian Molbech var tilbøjelig til
at formulere enheden mellem fornuft og
historie som en aksiomatisk markør for
historiefilosofiens grænser, så formule
rer Schiern denne enhed som en hypote
se, en tro på, at der hersker fornuft i hi
storien.46 Dermed er det ikke en kritik af
det hegelske forlæg for hans ideal om hi
storieskrivning, men tværtimod en kon
sekvens af den hegelianske tankegang,
når han understreger det empiriske mo
ments forrang:”Den philosophiske Histo
rieskriver presser ikke Ideen ind i Stoffet,
lægger ikke Historien paa Prokrustes’s
Seng, men idet han hengiver sig til en
reen historisk Betragtning af Begivenhe
derne, udgaaer Ideen fra dem og bruges
da af den betragtende Aand”. 47
I forlængelse af denne historiefilo

sofi udvikler han videre tanker om den
videnskabelige erkendelsesproces som
kendetegnet ved hypoteser, der udstik
kes på baggrund af de stoflige resultater
af de hidtidige undersøgelser:
”Men Tænkningen er ikke blot noget
formelt, men indeholder bestemte Tan
ker, og kun ved disse udmærker den
philosophiske Historieskriver sig frem
for de Historikere, hvilke hiint Prædi
kat ikke kan indrømmes. Altsaa vil den
philosophiske Historieskriver medbringe
bestemte Tanker, som han skylder sin
foregaaende Dannelse, men denne hans
Dannelse er ikkun Udviklingen af hans
egentlige Væsen eller afAanden”. 48
Det sidste sætningsled i det netop ci
terede rummer endnu et konsekvens
rigt budskab: at ikke kun den personli
ge dannelse, men den historiske proces
som helhed indgår i de kategorier og te
orier, hvormed historien begribes. Den
historiske erkendelse betragtes således
grundlæggende som en del af den histo
riske proces, der erkendes. Her er in
tet absolut skel mellem det erkendende
subjekt og det erkendte objekt, kun en
relativ afstand inden for samme virke
lighedsorden.
Denne bestræbelse på en totalitetsbe
tragtning, hvor teori og empiri anskues
som aspekter af én og samme virkelig
hedsorden, indebærer også et anderle
des relevans- og nyttekriterium end det,
der sås i den ’pragmatiske’ og den ’ræ
sonnerende’ historieskrivning, der hav
de stået stærkt i 1700-tallet. Disse tradi
tioner betragtede deludsnit af historien
som eksemplariske lærestykker for det
aktuelle samfundsliv - ud fra den anta
gelse, at samfund som sådan til alle ti
der måtte have et væsensidentisk fun
dament, der gjorde sådanne overførsler
mulige (ofte begrebet som den menne
skelige ’natur’). Herimod understreger
Schiern, at sådanne didaktiske konklu
sioner af historieskrivningen må tage
27
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højde for forskelle mellem de forskellige
tidsaldre og situationer, og at almengyl
dige lærer derfor først lader sig udlede
ved en totalitetsbetragtning af de men
neskelige samfunds historie: ”[De] ægte
historiske Fremstillinger (...) skulle ikke
meddele ham denne eller hiin Lære, men
lære ham at overskue Historien og der
ved at forstaae Nutiden og med Klarhed
at bevæge sig i den”. 49
Ligesom 1700-talshistorikerne vil
Schiern altså målrette historien hen mod
at drage en lære for den praktiske age
ren i samfundet, dvs. en praksisrettet
dialog mellem fortid og nutid. Men for
ham må dette først og fremmest være en
helhedslære. Dette forstås ikke kun som
en diakron betragtning på tværs af tids
aldre, der skal tage højde for enheden
mellem disses sammenhænge og indbyr
des forskelle, men også som et synkront
helhedsideal: Historieskrivningen skal
tale til det hele menneske: ”(...) ligesom
Dramaet ikke skal vække een god Følel
se eller begeistre til een skjøn Handling,
men forædle Menneskets hele væsen, saaledes skulle de ægte historiske Fremstil
linger heller ikke tale til Menneskets en
kelte Stemninger og Menneskets enkelte
Lidenskaber, men til det hele Menneske
paa eengang”. 50
Nærmere bestemmer Schiern sit uni
versalhistoriske ideal - med direkte in
spiration fra Hegel - som en fremstil
ling af åndens eller fornuftens dannelse
gennem verdenshistorien. Her vil han
operere med to ”Rækker”: Den ”timeli
ge Udvikling af Aandens Handlen”, som
udgør den ”saakaldte Verdenshistorie”,
og ”den timelige Udvikling af dens begri
bende Bevidsthed”, som udgør ”Philoso
phions Historie”. Han understreger, at
disse to ’rækker’ ikke blot er parallelle
historier, men må ses i indbyrdes sam
menhæng.51
Med andre ord ser Schiern sit totali
tetsideal for historiebetragtningen som
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en sammentænkning og kombination
af samfundshistorien og åndshistorien.
Betragtningen af disse to ’rækker’ er
nok forenelig med hegeliansk tankegang
i bred forstand, men er særlig markant
hos franske skribenter i Hegels kølvand
som Victor Cousin og Guizot.52
De aspekter af immanent forståelse
af det hegelske åndsbegreb, man kan se
hos Schiern, danner desuden grundlag
for hans insisteren både på kildestudier
som det ufravigelige grundlag for histo
rieskrivningen og på en historieformid
ling, der på én gang er fagligt relevant
og tilgængelig for en bredere læserska
re. Begge aspekter sammenkædes i en
debat fra 1842 med den samtidige - og
i eftertiden betydeligt mere kendte - hi
storiker C.F. Allen. Den sidstnævnte
havde samme år publiceret en populær
fremstilling af slaget på Reden. Schiern
klandrede ham offentligt for ikke mere
kritisk og fuldstændigt at have benyt
tet i det mindste det allerede trykte kil
demateriale. Man burde efter Schierns
opfattelse ikke kun skrive til ”den store
Hob”, men også til ”videnskabelige Læ
sere”.53 Allen indvendte, at en sådan en
hed mellem videnskabelig og populær
formidling ikke i alle tilfælde er mulig
eller rimelig.54
Allens respons forekommer vel rime
lig for langt de fleste nutidige historike
re. Omkring 1840 synes Schierns ideal
om en på én gang filosofisk og empirisk
funderet syntese, der talte til historie
faget og det bredere folk som en enhed,
imidlertid at have været udbredt blandt
de mest fremtrædende historikere. Det
anes f.eks. også i andre af C.F. Allens
skrifter og i Caspar Paludan-Müllers
skrifter, om end i egenartede former, der
på hver deres måde viste sig mere skik
kede til at øve varig indflydelse på både
historiefaget og omverdenen.55
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Schierns universalhistoriske
analyser
Denne historiefilosofiske tilgang udmøn
ter sig hos Schiern i en egenartet univer
salhistorisk retning, der især fokuser på
historiske brud og konflikter. Som Jens
Chr. Manniche har bemærket, kan der
meget vel være en sammenhæng mellem
hans dialektiske historiesyn og hans in
teresse for historiske brudsituationer.56
Sandsynligvis var det dog specifikt de
franske historikeres mere konkret ud
foldede revolutions-, brud- og konflikt
opfattelse, der for Schiern og andre på
denne tid kunne give historiografiske
former til de meget alment formulerede
opfattelser, man kunne finde hos Hegel.
Schiern formulerer dette historiefi
losofiske og universalhistoriske ideal i
bevidst opposition mod fremherskende
tendenser i den foreliggende historie
skrivning. Stort set alle Danmarks hi
storikere har alt for længe udelukkende
beskæftiget sig med en ”tam og smaalig
Kritik”:
”Fortiden laa for dem som et Lig ud
strakt paa Baaren, men istedetfor at
gjenopvække Liget fra de Døde, som da
fordum Pygmalion besjælede sin kolde
Statue, lode de det oftest beroe ved at be
male det livløse Legeme med tvivlsom
me Spørgsmålstegn, med Gisninger om
Læsemaader og med kritiske Noter”.51
Tilsvarende kritiserer han konkrete ek
sempler på historieskrivning fra f.eks.
Rankes hånd for at være ’ensidig’, dvs.
for snævert anlagt til at kunne nå til
bunds i de historiske forklaringer.58
I hans senere værker kan man iagt
tage en bevægelse bort fra sådanne em
fatiske historiefilosofiske formuleringer.
Hans afhandling fra 1851 lægger ikke
længere vægten på det generelle, men
på detailkortlægning af det enkelte. Og
hans senere værker er generelt i stigen
de grad detailorienterede, ikke mindst

den over 400 sider lange afhandling om
Jarlen af Bothwell.59 Samtidig står de
senere skrifter i et noget fjernere forhold
til den politiske aktualitet, der var med
til at give de tidligere skrifter relevans.
Men snarere end noget brud med det hi
storiefilosofiske element fra de tidlige
skrifter kan dette ses som forsøg på at
udmønte den empiriske fordring, der lå
i disse skrifter.
Også i vægtningen af den store uni
versalhistorie over for detailhistorien
kan man iagttage en udvikling i løbet
af hans forfattervirksomhed. De tidlige
skrifters mest tilspidsede formuleringer
af verdenshistorien som principielt ud
gangspunkt viger gradvis for en under
stregning af den enkelte nations sær
træk. I 1842 bemærkede han, at dansk
historie måtte ses som ”kun et svagt Af
løb af Verdenshistoriens uhyre Strøm
ning”.^ I det større værk fra 1851 un
derstreges derimod nationernes særken
de imod den franske revolutions og sene
re hans samtids socialisters ’abstrakte’
tanker om lighed mellem mennesker på
tværs af nationer.61
Heller ikke på dette felt er der dog
tale om noget klart brud i hans tænk
ning. Både nationalitetsbegrebet og un
derstregninger af den fælleseuropæiske
karakter af såvel nationalitetsudviklin
gen som andre træk er konstante kende
tegn ved hans opfattelse. Ser man på de
historiografiske forbilleder, der refere
res i de senere værker, er det stadig den
samme skare af kendte franskmænd.
Dog mærker man måske nok i Europas
Folkestammer indflydelsen fra Thierrys
folkeslagsteorier stærkere end før.
Både udviklingstendensen hen mod
mere emfatiske formuleringer af ’na
tionen’ og tilbøjeligheden til ustabile,
modsætningsfyldte parringer af nati
onshistorie og verdens- eller civilisati
onshistorie er i øvrigt et fælles træk hos
mange af samtidens liberale skikkelser,
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f.eks. Orla Lehmann.62 Skærpelsen af de
nationale fronter og den nationale re
torik under begivenhederne i 1848-51,
hvor Schiern var særlig tæt involveret i
politiske gøremål, har givetvis bidraget
til at understrege den nationale retorik.
I Schierns tidlige skrifter manifeste
rer der sig en samlet udlægning gen
nem det historiske stof af ’folkeånden’
og ’ideerne’, der via sin ytring i den ’ydre’
samfundshistorie driver verdenshisto
rien fremad. ’Folkeånden’ betyder her
dels almuens eller menigmands invol
vering i den sociale udvikling, dels den
nationale bevidstheds kår og udbredelse
i befolkningen. ’Folke’-begrebet rummer
således på én gang nationale og sociale
afgrænsninger, og man finder hos Schi
ern en glidende overgang fra analysen af
den undertrykte nations frihedskamp til
klassekampslignende analyse af ’folket’
mod ’aristokratiet’. Sammenkædningen
af de to konfliktformer var ikke usæd
vanlig for historieskrivningen på Schi
erns tid. Man finder således lignende
analyser hos Thierry i Frankrig og C.F.
Allen i Danmark.63 Hvor disse imidlertid
udfolder deres folkebegreber fortrinsvis
på dansk historie, fører Schierns pointe
rede universalhistorie ofte til væsentli
ge nuanceringer af de udviklingstanker,
som var gængse i hans samtid. Ligeledes
er det et væsentligt kendetegn ved hans
analyser af samfundskonflikter og hans
klassekampslignende analyser, at de
- modsat f.eks. Allens konfliktanalyser
- konsekvent indordnes teoretisk under
åndens og ideernes udvikling: Nok er de
ydre, samfundsmæssige brud afgørende,
skriver han, men de er kun
.) Dvær
ge ligeoverfor Ideerne, der ere af udøde
lig Slægt, og som tusinde Gange tilbageslaaede ofte ikkun indgrave sig desto
dybere i Menneskets Indre, for derpaa at
vende tilbage med stedse større Klarhed
og stedse stigende Kraft, ”64
Den vel nok væsentligste overordnede
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’ide’ i Schierns forfatterskab er nations
ideen, der i hans tænkning kan hævdes
i det mindste delvis at omslutte andre
dominerende ideer, hvoraf den væsent
ligste er frihedsideen. Selv om Schiern
er usædvanligt internationalt oriente
ret, og selv om han ofte formulerer sig
til støtte for de nye liberalistiske og konstitutionalistiske tanker som udtryk for
”den nyere Tids Morgenrøde”,65 så retter han nogle af sine skarpeste kritikker
mod de ”nivellerende Grundsætninger”
og ”kosmopolitiske” træk hos 1700-tallets franske encyklopædister, hos op
lyste enevældige konger som Josef 2.,
i den franske revolution og, i Schierns
egen samtid, hos blandt andre den tyske
venstrehegelianer Arnold Ruge.66 Hans
hovedinteresse ligger således på natio
nalitetsprincippet, men i et europæisk
perspektiv.
Dermed kan han udvikle en over
ordnet verdens- og danmarkshistorisk
universalhistorie. Af artikler fra årene
1840-41 kan man uddrage en skitse af
denne samlede opfattelse af dansk hi
storie:
Oldtiden blandt både de nordiske og
de germanske folkestammer var kende
tegnet ved, at de frie mænd herskede.
Denne tilstand blev afløst, da adelsa
ristokratiet opstod, i Danmark under
Knud den Store, hvorefter der indtråd
te en periode med stilstand - ”Søvn” blandt ”Rigets menige Indbyggere” (alt
så ’folket’). Flere steder i Europa over
levede dog levn af oldtidens frihed ved
siden af de feudale forhold. Og i de euro
pæiske byer opstod gradvis en tredje
stand. Den generelle stilstand i ’folkeån
den’ blev dog først afbrudt i Danmark af
reformationstiden og grevens fejde, hvor
almuen vågnede af sin ’søvn’. De næste
højdepunkter i dette blev absolutismens
udvikling og endelig de franske revolu
tioner i 1789 og 1830.67
Man kan allerede i denne korte skit-
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se ane den metaforrige og billedskabende form, som Schiern dels kunne hente
hos sin forgænger og lærer Laurids En
gelstoft, dels kunne forfine under indtryk
fra de franske historikere. Indholdsmæs
sigt er det karakteristisk, at Schiern li
gesom flere andre liberale kommentato
rer på denne tid kombinerer en hegeli
ansk fremskridtstese med en opfattelse
af en guldalder af ’frie nordiske mænds’
oprindelige oldtidsselvstyre, som genoplives i det moderne program for en na
tionalstatslig forfatning.68 Til forskel fra
flere andre kommentatorers brug af dis
se forskellige udviklingsmodeller i flæng
indordner Schiern dog klart guldalder
forestillingen ’dialektisk’ under opfat
telsen af den historiske nødvendighed af
den videre udvikling gennem feudalvæ
sen og enevælde for at nå til den moder
ne forfatningsstat.69
For at se Schierns opfattelse af udvik
lingens drivkræfter kan det være giv
tigt at gå lidt tættere på hans opfattelse
af udviklingen fra det middelalderlige
samfund til hans egen samtid.
Væsentlige træk ved Schierns histo
riske og politiske grundopfattelse viser
sig i hans analyse af bondekrigene på
reformationstiden. Den tredjestand, der
under feudalvæsenet dukkede op i by
erne som en kim til senere opposition,
opnåede allerede tidligt ”nogen Del i de
tvende andres Herlighed”. Men, under
streger Schiern, under alle tre stænder
”stønnede Almuen under sit Arbeide og
sine Byrder”.70 Her fremhæves således
grundlæggende sociale interessemod
sætninger mellem bønderne og deres
privilegerede undertrykkere.
I 1300-tallets bondeopstande i Eng
land og Frankrig ser Schiern et afgø
rende historisk gennembrud: ”(...) aldrig
var nedenfra kjæmpet med saadan Re
gelmæssighed og Udholdenhed”'.71 Han
antyder endda, at man heri kan se en
forudanelse om de senere antifeudale

kampe omkring den franske revolution:
De franske bønder ”havde reist sig un
der Frihedens allerede dengang trefar
vede Faner”.12 Hermed indledtes en lang
kamp, som anførtes skiftevis af bøn
derne selv og af de fyrster, der allierede
sig med bønder og borgere mod adelsa
ristokratiet. Det var disse fyrster, heri
blandt Danmarks Christian den Anden,
der overtog føringen, da de første kampe
førte til nederlag for bønderne. Da også
hans bevægelse led nederlag, førte al
muen på egen hånd kampene videre i
den næste bølge, der omfattede både den
tyske bondekrig og den skånske opstand
i 1525. Et lille tiår senere var det Skip
per Clements og de nordjyske bønders
tur, og efter dem de smålandske bønder
under Niels Dackes førerskab. Alle led
dog nederlag.73
Den forståelse af materielt begrun
dede interessemodsætninger og klas
sekamp, som man kan ane i Schierns
analyse, er dog eksplicit underordnet
ideerne. Det væsentligste element i bøn
dernes kampe - og her taler Schiern i
flæng om ’bønderne’, ’almuen’ og ’folket’
- var frihedsideen og ideen om folkets
ret.74 I sådanne overordnede ideer, sna
rere end i umiddelbare politiske eller so
ciale modsætningsforhold, ser han også
grundlaget for Christian den Andens og
andres kamp mod aristokratiet: De ane
de fremsynet, ”hvilken Mission Histo
rien ogsaa i denne Retning havde forbe
holdt dem”.15 Folkets generobring af den
tabte frihed og ret indskrives altså her
som selve formålet med den universal
historiske bevægelse.
Til at forklare årsagen til disse bon
deopstandes bestandige nederlag, stiller
Schiern sig heller ikke tilfreds med an
dre historikeres henvisninger til umid
delbare historiske forhold, f.eks. bøn
dernes mangelfulde bevæbning. Alene
deres antal, mener han, ville have rakt
til at besejre de bedre bevæbnede, men
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fåtallige modstandere. Nej, grunden lig
ger - igen - i, at bøndernes ideer var for
uklare. De forvekslede reformatorernes
tale om den kristelige frihed med fore
stillinger om samfundsmæssig lighed
gennem befrielse fra skatter og byrder.
Og til en sådan ”politisk Gjenfødelse (...)
var Tiden endnu ikke moden”.16 Nok kan
Schiern finde flere træk at sympatisere
med i de tolv artikler, der dannede det
fælles programgrundlag for de tyske op
rørscentre, men deres tanker om social
lighed ligner moderne socialistiske tan
ker: ”Saint-Simonisternes Sværmerier
og (...) de engelske Chartisters i Skyerne
svævende Sæbebobler”.11
Disse abstrakte tanker førte til gru
somheder, der igen ”bortstødte de Oply
ste”, hvorfor bønderne ikke kunne skaffe
sig kyndige allierede.78 I Schierns ana
lyse udgør ideerne altså den underlig
gende grund til bøndernes svage mili
tære styrke.
Og, fortsætter han, havde bønderne
sejret på trods af denne umodenhed, vil
le konsekvenserne have været grelle, for
så ville et nyt aristokrati være dukket
op, og den enevælde, som danner en hi
storisk nødvendig forudsætning for den
moderne enhed af frihed og orden, ville
aldrig være opstået: ”(...) dersom Bøn
dernes raa Ideer havde kunnet realise
res, vilde kun en ny privilegeret Stand
have sluttet sig til de tidligere privile
gerede, Oppositionen mod den forælde
de Statsforfatning vilde have tabt sig,
og det absolute Kongeriges Mission var
ufornuftigen bleven skudt alt for langt
ud i Tiden”.19 Her anlægger Schiern alt
så karakteristisk de herskende klassers
perspektiv i fordømmelsen af bønder
nes udsyn - han kritiserer deres udsyn
som ”misforstaaet”. Grundlaget for den
ne karakteristik er selvsagt hans egen
vurdering af, hvad der var værd at støt
te i bondeoprørenes tolv artikler, men i
hans forståelse udtrykker denne vurde
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ring tillige en overordnet verdenshisto
risk fornuft.
Det er imidlertid mindst lige så væ
sentligt, at Schiern faktisk ser disse
’uklare ideer’ hidrøre fra bønderne selv.
Bondekrigen involverede dermed ifølge
ham bøndernes egne forståelser af deres
sociale interesser imod herremændene
- ikke f.eks. blotte dynastiske interes
semodsætninger mellem adelige, hvoraf
den ene opviglede bønderne mod den an
den.
Ligesom bondekrigsfortolkningen vil
Schierns artikel fra 1847 om absolutis
mens historiske udvikling betragte de hi
storiske brud og det universalhistoriske
fremskridt under ét. Her understreges
det, at den danske absolutismes indførel
se i 1660 ikke kim har dansk baggrund,
men bør ses som del af absolutismens ud
vikling som internationalt fænomen.80
Absolutismen indgår ifølge Schiern i en
stor historisk bevægelse efter Romerri
gets fald, der umiddelbart resulterede i
middelalderens gensidighed i magtfor
hold mellem konge og undersåtter, base
ret på modstandsretten, der senere blev
afløst af absolutismens suverænitet, som
dog i Schierns egen epoke atter er ved at
blive afløst af nye former.81
I Schierns fortolkning af absolutis
men ser man en ret udviklet hegeli
ansk tankegang, der klart skelner mel
lem vurdering af et historisk fænomens
umiddelbare former og dets langsigtede
konsekvenser: Ganske vist havde abso
lutismen ”sørgelige, demoraliserende
Følger” og er nu, i tidsalderen efter den
franske revolution, i aftagende. Men i
absolutismen som historisk fænomen
ser Schi-ern: ”et meer end almindelig an
skueligt Exempel paa Verdenshistoriens
dialektiske Væsen, der beständigen i de
samme Midler, som opreise og opbygge,
indeslutter Ødelæggelsens nedbrydende
Kræfter”. Det opbyggende ved absolutis
men lå især i, at den af middelalderens
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mangfoldige modsætningsforhold har
”skabt de moderne Stater, og i dem af
givet et Overgangsstadium, hvorpaa den
europæiske Menneskehed skulde udhvile
sig fra Middelalderens altfor anarkisti
ske Væsen og trække aande til en ny Tids
Begyndelse og nye Kampes Komme”.
Så skønt verdenshistorien som hel
hed ganske vist først lader sig erken
de, når det ”endelige Resultat” giver et
”guddommeligt Vidnesbyrd”, er Schiern
ikke i tvivl om, at ”Historien” til den tid
vil udtale sin ”Gudsdom til Fordeel for
det moderne Autokrati, som et til en vis
Grad nødvendigt Moment i den europæi
ske Udvikling”.82
Selv om absolutismen knægtede fri
hedsideen, var den historisk nødvendig,
fordi den opbyggede staterne. Derved,
synes Schiern her at implicere, skabtes
gennem absolutismen en fast social or
den, der danner det nødvendige grund
lag for den moderne generobring af fri
heden. Når Schiern ikke desto mindre
med Hegel, de franske historikere og
danske liberale som bl.a. D.G. Monrad
skildrer absolutismen som en forbigå
ende historisk nødvendighed, hænger
det efter alt at dømme sammen med, at
den var en ensidig udvikling af stat og
orden, der umiddelbart skete på bekost
ning af folkets frihed.83
Dette bliver klart, hvis man ser på
hans nærmere skildringer af kapitler
af absolutismens verdenshistoriske for
fald. Et af de mest udfoldede eksempler
er hans artikel fra 1842 om Struensees
betydning. Mod blandt andre historike
ren Caspar Paludan-Müller, der i 1841
analyserede Guldberg-ministeriet som
i bund og grund reformvenligt, anfører
Schiern, at dette ministerium ”af sin in
derste Natur var reaktionairt”.84
Den ’revolution’ i 1772, hvorved
Struensee blev fjernet fra magten, var
således reelt en reaktionær bevægelse.85
For Struensee-ministeriets universalhi

storiske betydning var ifølge Schiern ét
med det senere 1700-tals mere udvikle
de oplysningsfilosofi, der bevægede sig
fra f.eks. Voltaires isolerede kritikker af
kirke og statsforvaltning til kritikker af
selve autokratiets princip og overvejel
ser over nye statsforfatninger. Sammen
med de oplyste enevælder mod syd, bl.a.
Josef 2. af Østrig og ministeriet Choiseul under den franske Ludvig 15., var
Struensee og hans ligesindede ”de første
Repræsentanter for den moderne Libera
lisme”.^
Schiern er imidlertid langtfra nogen
ukritisk støtte til Struensee. Han be
mærker i samme tekst, at Struensee li
gesom de øvrige verdenshistoriske re
præsentanter for den oplyste absolutis
me gik for hastigt frem, hvilket bidrog
til deres princippers nederlag: ”De vil
de gjøre alt for meget paa een Gang, og
sprang derfor, idet Alt gik ad Forordnin
gernes let færdige Vei, ikkun altfor hasti
gen fra det Ene til det Andet”.87
I Europas Folkestammer ni år sene
re skærpes dette kritiske perspektiv og
overskygger da helt, hvad Schiem måt
te have haft af beundring for Struensee.
Her fremstilles Struensee som spyd
spids for de nye tanker om lighed og kos
mopolitisme, hvilket ifølge Schiern viser
hans og andres ”abstrakte Ringeagt for
alle de ubevidste Baand, hvormed Folke
ne endnu hang fast ved deres fra Forti
den overantvortede, forskjellige nationa
le Væsen”.88
Ved at fare så hastigt og ’abstrakt’
frem undergravede disse oplyste refor
matorer deres egne muligheder for at få
folkelig opbakning til deres projekter.
Men nederlagene for disse ”Revolutioner
fra selve Thronerne” (eller: ”Revolutio
nerne fra oven”) var ikke fuldstændige.
De væsentligste principper blev derefter
udtrykt i ”Revolutionerne fra neden”, her
under den franske revolution.89 Trods de
kritiske bemærkninger ser Schiern altså
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i Struensee en, om end delvis mislykket,
’verdenshistorisk personlighed’, en re
præsentant for den universalhistoriske
udvikling hinsides absolutismen - men
en udvikling i alt for ’abstrakte’ og kos
mopolitiske former. Igen ligger især de
kritiske aspekter af Struensee-bedømmelsen meget tæt på den opfattelse af
perioden, man finder i C.F. Allens sam
tidige skrift.90 Schierns særegne filoso
fiske universalhistoriske perspektiv gør
det imidlertid muligt på et konsistent
grundlag at understrege Struensee som
verdenshistorisk forkæmper for libera
lismen, til trods for de unationale træk
og det ’abstrakte’ forsøg på at forcere ud
viklingens gang, som både Schiern og
Allen finder forkastelige.91
Tilsvarende overvejelser gælder for
Schierns spredte udsagn om den fran
ske revolution. Denne skildrer han i al
mindelighed som rodfæstet i den almene
verdenshistoriske bevægelse bort fra ab
solutismens ’princip’. Den var på et ver
denshistorisk plan udtryk for, at ”Troen
paa Folkesuverainiteten afløste den æl
dre Tro paa Fyrsternes absolute Magt”?1
Og i denne almene egenskab må den
franske revolution stå som det helt af
gørende gennembrud for den moderne
’folkeånd’, kendetegnet ved en enhed af
bredt politisk engagement og national
bevidsthed, som Sclrern hylder gennem
hele sit forfatterskab.
Men ganske som bønderne i den ty
ske bondekrig og Struensee i Danmark
i 1700-tallet, der for Schiern at se var
udtryk for samme verdenshistoriske fri
hedstræben, gik den franske revolution
for vidt for hastigt. De uheldige tenden
ser til abstrakt ”Nivellering” af folke
slagene til én ensartet, kosmopolitisk
menneskehed ser Schiern, som tidligere
nævnt, allerede med encyklopædisterne
i den franske absolutismes sidste årti
er.93
Denne kosmopolitisme var ifølge
34

Schiern også fremherskende i revolutio
nens tidligste stadier.
Da de franske revolutionære stod
over for en krig med andre europæiske
magter, blev det snart nødvendigt at
genopvække nationalitetsbevidstheden
i folket. Den stærke nationalfølelse hos
det franske folk førte effektivt til mili
tære sejre. Ikke mindst nød Napoleon
godt af at have et nationalt selvbevidst
folk i ryggen. Men skønt han på euro
pæisk plan nok udbredte større lighed
i ”folkenes borgerlige Rettigheder”, fra
kendte han dem samtidig ”al eiendom
melig, national Betydning” over for den
store franske nation.94 Så mens han ind
adtil fandt styrke i nationalitetsprincip
pet, stod han udadtil som abstrakt-ni
vellerende kosmopolit. Napoleons fald
var da ifølge Schiern heller ikke fyrster
nes værk, men de undertrykte nationers
værk.95 Den franske revolution står så
ledes for ham på én gang som en afgø
rende renæssance for folkenes nationale
selvbevidsthed og som et udtryk for den
forhadte abstrakt-nivellerende kosmo
politisme.
I en kort passage fra indledningen til
Europas Folkestammer fra 1851 udleder
Schiern endda en generel, om end rudi
mentært formuleret, politisk teori. Det
er ifølge ham en verdenshistorisk erken
delse, indvundet mest afgørende gen
nem erfaringen med den franske revo
lution og Napoleon, at staten aldrig må
blive ”et ganske abstrakt Produkt af Fri
heden”. Stat, folkelighed og nationalitet
hører derimod uløseligt sammen: ”(...) en
Frihed, der ganske vilde løsrive sig fra
sammes naturlige Grundlag, nærmest
altsaa fra Folkeligheden, og oversee, at
menneskehedens Idee kun viser sig in
korporeret i en Fylde af Nationaliteter,
[ville] ikke længer (...) fortjene sit Navn,
men udarte til regelløs Vilkaarlighed”.96
Det er denne ’regelløse vilkårlighed’,
Schiern ser i den abstrakte, fejlagtige
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Schierns kritik af den ’abstrakte’ fri
hedsdyrkelse og kosmopolitisme er gan
ske givet medformet af erfaringerne fra
revolutionsåret 1848 og de deraf følgen
de tilspidsninger af de nationale mod
sætninger. Men i selve budskabet ligger
der intet nyt i forhold til hans tidligere
tekster, og hans kritik af kosmopolitis
men får ham ikke til at forsage begre
bet om én menneskehed. Tværtimod
understreger han i samme kontekst, at
frihedstrangen hos alle nationer er den
samme, trods de væsentlige indbyrdes
forskelligheder. For så vidt ligger hans
ræsonnement stadig solidt inden for en
hegeliansk tankegang: I det netop cite
rede skildres ’menneskeheden’ som en
enhed af mange nationer, i hegelske ter
mer: en ’enhed-i-forskellighed’.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831),
hvis tanker om samfund, stat og historisk ud
vikling fik stor indflydelse på 1830ernes og
1840ernes filosofi, æstetik, historieskrivning
og politik.

frihedsdyrkelse i 1525, i 1789 og i sin
egen levetid. Friheden kan med andre
ord kun være frihed, hvis den respekte
rer den ’naturlige’ orden, der er fastslået
gennem det enkelte folks konkrete tra
ditioner. Schierns liberalistiske grund
tanker om behovet for konstitution og
folkelig indflydelse på samfundsudvik
lingen tempereres hermed betragteligt
af hans understregning af de nationa
le forskelligheders ’naturlige’ karakter.
Denne grundholdning peger samtidig
mod den mere almene holdning, som
man også finder hos de nationalliberale
hegelianere, at staten må være stærk og
fast, og at den centrale opgave ikke er at
sætte folket over staten, men tværtimod
at styrke staten og den sociale orden via
folket.

Schiern og den historiografiske
tradition
Til slut kan der være grund til at kaste
et flygtigt blik på eftertidens forhold til
Schiern og den hegelianske og franske
universalhistoriske tradition, han stod
for. Hans navnkundige studerende for
holdt sig alle kritisk til aspekter af Schie
rns fremtrædelsesform og hans virke.
Men de fremhævede også med respekt
hans indsats for historiefagets udvik
ling. Kristian Erslev bemærkede i tilba
geblik, at Schierns historiske afhandlin
ger ”altid [vil] sikre ham en smuk Plads
bifandt] danske Historieskrivere”. 97 Og i
1983 karakteriserede Leo Tandrup ham
som ”en ikke uvigtig overgangsskikkel
se i tidehvervet mellem den romantiske
idealisme og den fremtrængende fakta
orienterede positivisme”.98 Men ellers er
det, som allerede antydet, meget småt
og spredt med inddragelsen af Schiern
som nogen betydende faktor i dansk hi
storieskrivnings udvikling.
Ser man på den mindre direkte for-
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mulerede påvirkning fra Schiern, kan
man imidlertid muligvis ane en væsent
ligt større betydning. Et fremtrædende
eksempel er Kristian Erslev, hos hvem
man allerede i de tidligste skrifter fra
1870’erne ser en tilslutning til de sam
me hovedsagelig franske historiefiloso
fiske idealer og forbilleder, som Schie
rn havde understreget fra begyndelsen
af 1840’erne - specifikt ved en beken
delse til Guizot. Samme Guizots fore
læsninger over den europæiske civilisa
tions historie var da også emnet for ét
af Erslevs sjældne historiografiske se
minarer på universitetet. Og læser man
Erslevs senere og meget berømte skrift
fra 1911 om historieskrivning, kan man
ligeledes ane aspekter af kontinuitet fra
Schiern, både i Erslevs insisteren på te
oretisk formidlet syntese, i hans hæv
delse af historiens sociale samtidsrele
vans og i hans bekendelse til en univer
salhistorisk fremskridts tese.99 Erslevs
egen forskning og historieskrivning er
ganske vist hovedsagelig danmarkshistorisk, men også her dukker internatio
nale perspektiver op, bl.a. i sammenlig
ningen mellem europæisk og dansk feu
dalisme og i hans beskæftigelse med Ro
merriget.100 Mere udprægede er de ver
denshistoriske felter hos f.eks. Erslevs
nære ven og studiefælle J.A. Fridericia.
Hos dem begge findes konfliktanalyser
og verdenshistoriske forsoningsidealer,
som i meget ligner dem, man kan finde i
1840’ernes hegelianske historiesyn.
Dette tyder muligvis på en bredere
kontinuitet fra 1840’ernes liberale histo
riesyn til de ’radikale’ historikere i årti
erne omkring år 1900 - til trods for den
ne senere generations egen insisteren på
at have brudt med traditionen.101 Måske
man endda vil kunne vise en videre kon
tinuitet fra og til f.eks. Erik Arups social
strukturelt funderede historieskrivning
eller endnu senere makrohistoriske ten
denser. Selv dette kun kan afgøres gen
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nem mere detaljerede studier og brede
re europæisk kontekstualiseringer, end
der er plads til her, må man i det mind
ste sige, at det langtfra er udelukket, at
sådanne forbindelseslinjer kunne være
medbestemt af direkte påvirkninger fra
Schiern og Allen.

Konklusion
Hos Frederik Schiern ses dels et ideal om
syntese mellem teori og empiri på et spe
cifikt moderne grundlag, dels et systema
tisk fokus på universalhistorie, især de
aspekter af den, som karakteriseres ved
modsætninger, konflikter og brud. Ho
vedinspirationskilden til dette var den
hegelianske historiefilosofi. På flere pla
ner ses dog også en væsentlig indflydelse
fra den franske ’filosofiske historieskriv
ning’, ikke mindst i udviklingen af begre
bet ’folk’ og i understregningen af socia
le konflikter som historiske drivkræfter
i civilisationens, statens og fornuftens
fremvækst. I hegelianismens empiriske,
historistiske orientering og i indflydelsen
fra franske historikere som Guizot og Mi
chelet ligger to hovedelementer, som ge
nerelt har været noget marginaliseret el
ler ligefrem overset.
Ingen af disse to hovedelementer blev
umiddelbart eller i deres helhed ført vi
dere hos senere historikere. Ikke desto
mindre kan man som nævnt ane delvis
parallelle idealer om teoretisk og univer
salhistorisk orientering hos den efterføl
gende historikergeneration, der tegnede
det kildekritiske gennembrud. Dette kan
meget vel være medbestemt af en direkte
påvirkning fra Schiern.
Når Schierns filosofisk orienterede
universalhistorie ikke dannede skole,
men tværtimod blev trængt tilbage af et
mere danmarkshistorisk fokus, kan det
i vidt omfang forklares med hegelianis
mens og historiefilosofiens almindelige
miskreditering i takt med historiefagets
specialisering og dets afgrænsning fra fi-
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losofien og idehistorien. En mere specifik,
men ikke mindre væsentlig faktor er dog
nok også, at det reelt aldrig lykkedes for
Schiern at nærme sig en overbevisende
realisering af disse idealer i sin egen hi
storieskrivning. Alle hans væsentligste
skrifter stræber efter syntese og rummer
betydelige elementer af integration af na
tions- og verdenshistorie. Og de underlig
gende historiefilosofiske idealer forblev

stort set de samme hele forfattervirksom
heden igennem. Dog kan man langtfra
sige om hans produktion som helhed, at
den udtrykker denne teori i stoflig-histo
risk form, sådan som det var hans ideal.
Hans ønske om enhed og syntese førte re
elt til diffus fragmentering - en ikke uty
pisk skæbne for periodens ønsker om hi
storiografisk integration af detailstudier
og universalhistorie.
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geschichte, bd. 4, 1910, s. 515f.
4 Jf. Wilhelm von Humboldt: ”Ueber die Aufgabe
des Geschichtsschreibers”, i Albert Leitzmann
(Hrsg.): Wilhelm von Humboldts Werke, bd. IV,
1905, s. 37.
5 Per H. Hansen & Jeppe Nevers (red.): Historie
fagets teoretiske udfordring, 2004, s. 251.
6 H.P. Clausen: Hvad er historie?, 1963, s. 2043.
7 Ellen Jørgensen: Historiens Studium i Dan
mark i det 19. Aarhundrede, 1943, s. 73. Jens
Chr. Manniche: ’Historieskrivningen 18301880’, i Søren Mørch: Danmarks historie, bd.
10,1990, s. 220ff.
8 Mads Mordhorst: På sporet af historien (upubl.
ph.d.-afhandling), 2002.
9 Jf. især Grethe Jensen: Historikeren C.F. Al
lens forfatterskab, (speciale) 1982; og Mads
Mordhorst & Jes Fabricius Møller: Historike
ren Caspar Paludan-Müller, 2005, der rummer
en flygtig behandling af Hegel-indflydelsen s.
131-134, men ellers fokuseres på forholdet til
Ranke. Det sidste værks fokus på Ranke ud
springer formentlig i høj grad af dets oprindel
se som en prisopgave, hvis problemformulering
fokuserede netop på Ranke.
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1760-1830”, i Søren Mørch, red.: Danmarks hi
storie, bd. 10: Historiens historie, 1990, s. 12832, 145 og passim; Hans Erich Bödeker m.fl.
(udg.): Aufklärung und Geschichte. Studien
zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18.
Jahrhundert, 1986.
Hegel Werke (herefter HW + bindnummer), bd.
3, 1970, s. 33.
HW 12.
HW 7.
HW 12, s. 49.
HW 12, s. 46, jf. s. 45-49.
Povl Bagge: Studier over D.G. Monrads Stats
tanker, 1936; samme: ”Levned og politisk virk
somhed”, Johan Nicolai Madvig. Et minde
skrift I, København 1955, s. 1-184; Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark, 2003; Gre
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Nygaard: ”Frihed, enhed og historie. Hegelianisme i dansk politisk kultur i det 19. århund
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i Carl Henrik Koch: Den danske filosofis histo
rie: Den danske idealisme 1800-1880, Køben
havn 2004, og den endnu kun delvis publice
rede Jon Stewart: A History of Hegelianism in
Golden Age Denmark. I-III, 2007ff.
Victor Cousin: ”De la philosophie de l’histoire”
(1823), Premiers essais de philosophie, 1862.
Samme: Cours de philosophie. Introduction à
l’histoire de la philosophie, 1828.
François Guizot: Histoire générale de la civili
sation en Europe, 1828.
Dette underbygges nøjere i Nygaard Borgerlig
(note 12), s. 234ff.
Jf. bl.a. Guizot Histoire (note 21), 7. forelæs
ning, s. 42.
Guizot Histoire (note 21), 5. forelæsning, s. 24.
Jf. Schiern: ”Historieskrivningens Udvikling”
(1842), HS I, s. 209, 256; Christian Molbech:
”Om Historiens nationale Betydning og Be
handling; om historiske Arbeider og Formaalene for en historisk Forening i Danmark”, Hi
storisk Tidsskrift, 1. række, bd. 1, 1840, s. 2226.
”Historieskrivningens Udvikling” (1842), HS I,
s. 256.
Augustin Thierry: Lettres sur l’histoire de
France. Dix ans d’études historiques, 1827;
Guizot Histoire (note 21); samme: Histoire de
la civilisation en France, 1829-32; Jules Miche
let: Introduction à l’histoire universelle, 1831.

29
30

31

32
33
34

35

36

37

38

Jules Michelet: Le Peuple, 1846. Thierry spil
ler en væsentlig rolle i Schierns uafsluttede
monografi om Europas folkeslag, men hans
brug af folkebegrebet synes at have indvirket
også på tilsvarende brug i Schierns tidligere
tekster. Michelet fremhæves og kobles til he
gelske tanker i Schiern: ”Historieskrivningens
Udvikling” (1842), HS I, s. 251.
Stewart History (note 20), bd. 1.
Jvf. Jensen Den unge..., Bagge Studier..., Ny
gaard ”Frihed...” (alle note 19), samt Søren
Juelstorp: ”Den store forfatningsdebat 184142”, Historie, nr. 1, 1995, s. 59-80.
[Anonym:] ”Om Souverainitet og den repræ
sentative Statsforfatning”, Fædrelandet, 1. år
gang, nr. 60 (7/2-1840), sp. 350.
Monrad Flyvende politiske Blade, nr. 3, 1842,
s. 14.
Monrad Flyvende, nr. 1,1839, s. 19.
”Struensees og det saakaldte guldbergske Mi
nisteriums historiske Forhold” (1842), HS I, s.
165 & ”Absolutismens historiske Udvikling”
(1847), HS II, s. 16. Se også Nygaard: ”Frihed”
(note 19).
”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s. 224,
252-259. Blandt forbillederne for denne tekst
må foruden Hegel nævnes Gervinus: Grundzü
ge der Historik, 1837, der også tit optræder i
Schierns noter. Men selv om Gervinus og
Schiern deler kritikken af både den rene faktadyrkelse og den rene filosoferen, og selv om
begge ser en filosofisk historieskrivning som
løsningen, er der fundamentale forskelle i
både disposition og indhold.
”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s. 255.
Jf. Christian Molbech: Forelæsninger ved Kiøbenhavns Universitet over Historiens Philoso
phie, 1840-41, bd. 1, s. 43, og HW 12, s. 2023. Lignende afvisninger af den rent abstrakte
idealisme og understregninger af det ’endeli
ge’ og det stoflige finder man også hos f.eks.
den danske hegelianismes foregangsmand Jo
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Borgerlig... (note 12), s. 191ff.
”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s. 25859.
Molbech: Forelæsninger... (note 35), bd. 1, s.
44-46.
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seus. Journal for den speculative Idee, no. 2,
august 1838, s. 49f.
40 Jf. især ”Historieskrivningens...” (1842), HS I,
s. 250.
41 Jf. Joseph McCamey: Hegel on History, 2000,
s. 40-48.
42 ”Bondekrigen under reformationen” (1841),
HS I, s. 132.
43 ”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s. 250.
44 ”Absolutismens historiske Udvikling” (1847),
HS I, s. 16.
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onshistoriers opfattelse af en verdenshistorisk
afslutning i Nygaard: Borgerlig (note 12), s.
245ff.
46 ”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s. 256.
47 ”Historieskrivningens... ” (1842), HS I, s. 255.
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48 ”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s. 258.
49 ”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s. 242.
50 Ibid.
51 ”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s. 249251.
52 Jf. Guizot: Histoire (note 21), 1. forelæsning, s.
29f, samt Nygaard: Borgerlig (note 12), s. 228ff.
53 Schiern i Fædrelandet, nr. 857, 1842, sp. 6869
(også som ”Om den bevæbnede neutralitet”,
HS I, s. 192-206). Jvf. Allen: ”Slaget paa Kjø
benhavns Rhed den 2den April 1801”, Dansk
Folkekalender 1842, s. 41-84.
54 Allen i Fædrelandet, nr. 882-83, sp. 7084. I
Max Fl. Kjær Nielsen: C.F. Allens historiefor
ståelse - set i sammenhæng med hans kund
skabsteoretiske anskuelser, hans politiske en
gagement og romantisk historiefilosofi (Upubliceret speciale, Aarhus Universitet, 1974), s.
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lærformidling som udtryk for et historieteo
retisk funderet princip. Konteksten taget i be
tragtning er en sådan analyse dog mere rime
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55 Jvf. C.F. Allen: Haandbog i Fædrelandets Hi
storie med stadigt Henblik paa Folkets og Sta
tens indre Udvikling, 1840, samt hans mere
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kildefunderede, men næsten ligeså samtids
politisk orienterede De tre nordiske Rigers Hi
storie, 1-5, 1864-1872. Caspar Paludan-Müllers kritik af C.F. Aliens nationalhistorie i For
Literatur og Kritik, 1. bd., 1843, udtrykker en
verdenshistorie-opfattelse, der er i betydelig
overensstemmelse med den hegelianske. Ca
spar Paludan-Müller: Grevens Feide, bd. 1,
1853, s. III-VI, formulerer også et synteseide
al i forening med en fordring om grundigt kil
dearbejde. Ligesom i Schierns kritik af Allen
tales mod den ’ensidige’ nationale tendenshi
storie, men Paludan-Müller argumenterer for,
at en kildebaseret syntese ikke lader sig gen
nemføre i praksis af et enkelt menneske. Den
grundigste afhandling om Paludan-Müller,
Mordhorst og Møller Historikeren (note 8), vil
heri se en indflydelse fra Ranke. Det er imid
lertid mindst ligeså rimeligt at betragte det
te som reminiscenser af immanent hegelianis
me, ikke kun i betragtning af den stærkt he
gelianske betoning i hans kritik af Allen ti år
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anske elementer i meget af det empiriske stof,
som fremlægges i Mordhorsts og Møllers egen
bog. Denne mulige hegelianske forbindelse
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af Mordhorsts og Møllers bog i Historie nr. 1,
2006, s. 171f.
Manniche ”Historievidenskaben...” (note 6),
s. 225.
”Danmarks sidste...” (1840), HS I, s. 113.
Jf. ”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 140.
”James Hepburn, Jarlen af Bothwell, hans
Anholdelse i Norge og Fængselsliv i Dan
mark” (1863), NHS I, s. 93-498.
”Historieskrivningens...” (1842), HS I, s.
211. Jf. en tilsvarende formulering i Paludan-Müllers kritik af C.F. Allen (note 54),
s. 98.
Schiern: Europas... (note 11), s. 3ff.
Jf. Nygaard; ”Frihed...” (note 12).
Jf. for den sidstes vedkommende især det
berømteste værk, Haandbog i Fædrelan
dets Historie med stadigt Henblik paa Fol
kets og Statens indre Udvikling, 1840.
”Bondekrigen...” HS I, s. 132.
”Danmarks sidste katholske Biskop” ( 1840),
HS I, s. 110.
Jf. især ”Den nyere Nationalitetsbevægel
se” (1849), HS II, s. 32-35 - en artikel der
generelt retter sig mod den antagelse hos
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forfatteren Paul de Bourgoing, at nationalitetsbevægeiserne er af ganske ny dato.
Samme pointe er ledende for Schiern: Euro
pas..., ]î. her s. 3ff.
Dette er en sammenskrivning af to forene
lige, men lidt forskelligt fokuserede skitser
i ”Danmarks sidste...” (1840), HS I, s. Ulf,
og ”Bondekrigen...” (1841), s. 130-132.
Jf. hertil Grethe Jensen: Lehmann (note
19) og Jensen Historikeren (note 8).
Derved formulerer han i øvrigt koncist den
opfattelse, der to-tre år senere skulle blive
formuleret af historikeren Caspar PaludanMüller i en kritik af C.F. Allens karakte
ristik af den danske enevælde, jf. note 54.
Man bør dog nok bemærke i den forbindel
se, at Allens fremstilling i højere grad efter
lever Paludan-Müllers kriterier, end kriti
keren medgiver.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 132.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 132.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 131f.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 132-138.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 132.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 132. Jf.
dette med den delvis tilsvarende, men rent
nationalhistoriske karakteristik af Christi
an 2. i Allens Haandbog, (note 54), s. 271ff.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 140.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 139.
Ibid.
”Bondekrigen...” (1841), HS I, s. 140.
”Absolutismens...” (1847), HS II, s. 20.
”Absolutismens...” (1847), HS II, s. 2f og
passim.
”Absolutismens...” (1847), HS II, s. 16.
Schierns brug af gudsrige-metaforen kunne
tolkes i stil med tolkningen af gudsbegreber
enkelte steder hos Caspar Paludan-Müller,
sådan som det gøres i Mordhorst Historike
ren, s. 128f og 230f. I begge historikeres til
fælde kan der dog være tale om, at Gud op
træder som metafor for det mest almene og
fuldendte standpunkt i både den sociale ud
vikling (den moderne frie, stærke stat) og
erkendelsen (den fuldendte verdenshistori
ske ånds indsigt i den timelige verden).
Lignende vurderinger var centrale i natio
nalliberale argumentationer i samtiden. Jf.
Nygaard: ”Frihed...” (note 12).
”Struensee og det saakaldte guldbergske
Ministeriums historiske Forhold” (1842),
HS I, s. 177.
Schiern bruger således fortrinsvis revoluti
onsbegrebet om afgørende forfatningsmæs

sige eller politiske brud, snarere end om be
givenheder kendetegnet ved store massebe
vægelser eller ved et ’progressivt’ indhold.
86 ”Struensee...” (1842), HS I, s. 166-68, 177.
87 ”Struensee...” (1842), HS I, s. 173.
88 Schiern: Europas..., s. 3.
89 ”Struensee...” (1842), HS I, s. 176, 183.
90 Jf. Allen: Haandbog..., s. 541-551.
91 Jf. et lignende skel, om end i abstrakt for
mulering, mellem rent normative domme
og universalhistorisk begrundede skel mel
lem personers egenskaber og deres ver
denshistoriske betydning i Paludan-Müller
op.cit. (note 54), s. 99f. Som Paludan-Mül
ler påpeger, reviderede Allen dog selv sin
Struensee-kritik i anden udgave af Haand
bog fra 1842 - jf. dennes s. 553ff. Hermed
kom hans karakteristik nærmere Schierns.
92 ”Den nyere Nationalitetsbevægelse” (1849),
HS II, s. 36.
93 Jf. f.eks. ”Humanitetens Indflydelse paa
den ældre romerske Keiserlovgivning”
(1852), HS II, s. 78. Den allerede citerede
kritiske bemærkning om Struensee i Euro
pas Folkestammer, s. 3, gælder også ency
klopædisterne, revolutionen og Napoleon i
hans optræden på den europæiske scene.
94 ”Den nyere...” (1849), HS II, s. 35.
95 Ibid.
96 Schiern: Europas..., s. 12.
97 Erslev: ”Schiern” (note 9), s. 1087.
98 Tandrup: ”Schiern...” (note 9), s. 85.
99 Kristian Erslev: ”J.E. Sars: Udsigt over den
norske Historie. Første Del.” Det nittende
Aarhundrede, 1874-75, s. 476f. Samme: Hi
storieskrivning. Grundlinier til nogle Ka
pitler af Historiens Theori, (1911), i sam
me: Historiske Afhandlinger, bd. 2, 1937,
247-251, 255f. Leo Tandrup: Ravn. En be
retning om Kristian Erslevs udvikling som
menneske, historieforsker og historieskri
ver og om hans syn på historien og dens
værdi indtil 1912, bd. 2, 1979, s. 51.
100 Erslev: ”Europæisk Feudalisme og dansk
Lensvæsen” (1899) i Erslev Historiske (note
98), bd. 2, s. 1-41. Samme: ”Den romerske
Kejsertids Kultur”, i Aage Friis (red.): Ver
denskulturen, bd. 2, 1906, s. 493-583.
101 En lignende kontinuitetstese er blevet for
svaret grundigere, mod bl.a. Jens Chr.
Manniches accept af de ’radikale’ histori
keres brud-opfattelse, gennem sammenstil
ling af C.F. Allen og Erik Arup i Pelle O.
Larsens speciale: Erik Arup og de liberale
historikere, 2004.
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Konge, kirke og folk i dansk senmiddelalder
Sebastian Olden-Jørgensen
Fortid og Nutid, marts 2008 s. 40-46
Den danske senmiddelalder er et felt, der i en årrække har kunnet nyde
godt af de tværfaglige Sandbjerg-seminarer. Det har resulteret i efter
hånden tre tykke bind, der tilsammen udgør en slags uofficiel status over
udforskningen af dansk senmiddelalder omkring årtusindskiftet. Seriens
tredje og tykkeste bind kredser om øvrighederne (flertal!) i deres indbyrdes
samspil med hinanden og med landbosamfundets grupper. De forskellige
bidrag er værdifulde i sig selv og giver et nuanceret billede af forskningens
muligheder og grænser. I kraft af redaktionens afsluttende perspektive
ring åbner værket også for bredere perspektiver, der lover godt for kom
mende seminarer og bind.

Agnes S. Amösdottir, Per Ingesman og Bjørn Poulsen (red.): Konge, kirke og
samfund. De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder. Aarhus Univer
sitetsforlag, 2007. 593 s., 448 kr.
Sebastian Olden-Jørgensen, f. 1964, ph.d., lektor, Københavns Universitet,
Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie,

Der er god grund til at være den århu
sianske junta bag de senmiddelalderlige
Sandbjerg-seminarer taknemmelig for
de lødige og nyttige opsummeringer af
forskningen, som har været den varige
frugt af de sikkert både hyggelige og in
spirerende sammenkomster. I 1994 fik
vi således Danmark i Senmiddelalderen
(red. Per Ingesman & Jens Villiam Jen
sen), i 2000 Danmark og Europa i Sen
middelalderen (red. Per Ingesman og
Bjørn Poulsen), og denne gang er fokus
altså på den kirkelige og verdslige øv
righed og samspillet imellem dem. Det

fælles tema for de seksten bidrag, alle
illustrerede og forsynet med engelsk re
sumé, kommer stærkest til udtryk i re
daktions efterord (se nedenfor), men
har i øvrigt ikke hvilet tungt på de en
kelte bidragydere. Princippet har været
at lade anerkendte eksperter skrive om
det, de hver især har bedst forstand på
og brænder for. Det borger for det meste
også for kvaliteten, og det retfærdiggør
også, at hver enkelt bidrag her får nogle
ord med på vejen.
Bogens første bidrag er meget pas
sende en bredt anlagt introduktion til
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senmiddelalderens danske stændersam
fund af Jens E. Olesen, der kan bygge
på flere årtiers intensiv beskæftigelse
med periodens politiske og sociale liv.
På grundlag af hovedsagligt ældre se
kundærlitteratur (Aksel E. Christensen,
E. Lönnroth), egne tidligere undersøgel
ser og primære kilder forsøger han at
rekonstruere det aristokratisk domine
rede stændersamfunds fremvækst både
på det sociopolitiske og idéhistoriske
plan. I den sammenhæng fokuserer han
på begrebet ”communitas”\ som i de dan
ske kilder oftest gengives med ”menig
hed”. Han opfatter det som et ord ladet
med konciliaristisk ideologi i William
Occams ånd, men de anførte kildebelæg
virker nu ikke helt overbevisende. Hvis
man skulle pege på et forfatningsretligt
nøgleord, var det nok snarere ”corona”
(kronen), som rigsråderne bl.a. henviser
til i forbindelse med Eriks af Pommerns
afsættelse.
Mikael Venge, der er forfatter til de
to bind om middelalderen i Dansk Skat
tehistorie, har også fået lov til at folde
sig ud på sin faglige hjemmebane, den
ne gang i form af et casestudy om kro
ningsskatten 1524. Netop i dette tilfæl
de er der bevaret et temmelig righoldigt
materiale, der gør det muligt temmelig
nøje at følge både den politiske proces
op til udskrivning og selve inddrivel
sen af skatten. Det giver anledning til
mange iagttagelser af forvaltningshisto
risk, socialhistorisk og politisk art, alt
sammen krydret med den vanlige venge’ske sans for menneskenes dårskab
og nedrighed. De næste to bidrag, Car
sten Porskrog Rasmussens artikel om
godsfordelingen i Midtjylland i senmid
delalderen og Anders Bøghs artikel om
senmiddelalderens selvejerbønder i hele
Danmark, bevæger sig i samme verden
af hårde kendsgerninger og materielle
interesser. Igen og igen bliver man slået
af, hvor nødvendigt det er at rekonstru
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ere ejendomsstrukturer og sociopolitiske
reationer med solid respekt for lokale og
regionale forskelligheder. Fra herred til
herred, men også fra sogn til sogn kun
ne andelen af selvejerbønder i forhold
til fæstebønner variere signifikant, eller
øvrigheden kunne være tæt på i form af
en koncentration af fæstegods omkring
en hovedgård eller det modsatte. Venges, Porskrog Rasmussens og Bøghs ar
tikler udgør tre informative og velfunde
rede bidrag til senmiddelalderens social
historie, som ikke mindst i kraft af de
mange kort og overskuelige tabeller be
sidder overordentlig høj ”brugsværdi”.
Efter sådanne solide bidrag om den
del af historien, der er til at tage og føle
på, er man moden til noget helt andet,
og det får man også i Grethe Jacobsens
og Birgitte Bøggild Johannsens kønshi
storiske bidrag. Jacobsens artikel om
køn og magt i dansk senmiddelalder er
et lidt fabulerende essay, hvor uden
landske læsefrugter blandes med hjem
lige iagttagelser og løst udkastede teser.
Formålet er at plædere for kønsaspektet
i analysen af magt og magtudøvelse, og
det hævdes frejdigt, at ”ved slutningen
af middelalderen var kvinder som enker
kommet til at spille en nøglerolle i kam
pen om magten” (s. 164). Det, Jacobsen
sigter til, er, at kvindelige lensmænd
(enker efter stærke og stærkt favorisere
de mænd) begynder at dukke op i anden
halvdel af 1400-tallet, og hun knytter
meget overbevisende denne udvikling til
kongemagtens svækkelse. At tale om en
”nøglerolle i kampen om magten” synes
dog at være noget overdrevet og kommer
ufrivilligt til at lade kønsaspektet frem
stå som en særlig form for akademisk
enøjethed.
Bøggild Johannsens følgende bidrag
om ”memoria-kulturen” i monumenter
ne, ritualerne og institutionerne om
kring de senmiddelalderlige dronningebegravelser er på mange måder den dia-
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metrale modsætning til Jacobsen. Det er
solidt, stofmættet og detaljeret i en grad,
så de store linjer har lidt svært ved at
stå frem. Gennemgangen er stedvis næ
sten inventaragtig, men dokumenterer
til gengæld til fulde hovedpointen, nem
lig at dronningerne spillede en nøgle
rolle i den sociale ordens biologiske re
produktion. Dette kunne lyde som en
højtravende version af den banale kon
statering, at kvinder føder børn og sik
rer slægtens overlevelse, og det gør dejo
sådan set til alle tider. Der er imidlertid
mere i det end som så. Rollen som mo
der og hustru i et samfund, der stadig på
talrige måder var organiseret omkring
slægt og husholdning, var ikke ”privat”
eller tilbagetrukket, men politisk, so
cialt, religiøst og kulturelt betydnings
fuld. Det kommer f.eks. til udtryk i den
plads, dronningebegravelserne indtog,
og som har været langt større, end kil
dematerialet og ikke mindst historiker
nes stedmoderlige behandling af emnet
umiddelbart lader formode. Det gælder
for både Jacobsens og Bøggild Johann
sens bidrag, at det danske kildemateria
les fragmentariske karakter desværre
sætter snævre grænser for, hvor langt
den i og for sig frugtbare kønshistori
ske ansats kan realiseres. Det er trist,
men kønshistorien deler her vilkår med
mange andre lovende kulturhistoriske
inspirationer fra de senere årtier som
f.eks. ”Alltagsgeschichte”, ”Erfahrungs
geschichte”, mediehistorie og politisk
idéhistorie.
Det afsluttende kunsthistoriske bi
drag er en detaljeret gennemgang af Helligtrekongers Kapel i Roskilde ved Søren
Kaspersen. Kapellets rige kalkmalerier
er velbevarede, og med udgangspunkt i
dem tolker Kaspersen rummet og giver
et bud på det mestendels fuldstændigt
forsvundne inventar. I lighed med Bøg
gild Johannsens bidrag om dronninge
begravelserne er det til tider en ret spe

kulativ øvelse, hvor sprogets mulighe
der for nuancerede hypotetiske udsagn
strækkes til sit yderste.
Med Henrik Lerdams oversigt over
birker, dvs. de ca. 250 kongelige, gejst
lige og adelige godskomplekser af vari
erende størrelse, der udgjorde egne rets
kredse med delvis strengere lovgivning,
er vi tilbage i den solide ende af histo
rien. Og solid er også Lerdams deskrip
tive udredning om birkernes oprindelse,
antal, fordeling og udvikling, der er et
sammendrag af hans bog fra 2004 om
samme emne. Desværre tillader pladsen
eller kildematerialet ikke Lerdam an
det end antydninger af svar på en ræk
ke interessante spørgsmål om birkernes
funktion og bøndernes tilsyneladende
høje grad af tilfredshed med en ordning,
der umiddelbart synes skabt for at imø
dekomme godsejernes interesser.
I Jeppe Büchert Netterstrøms ander
ledes problemorienterede artikel om det
senmiddelalderlige fejdevæsen bevæger
vi os i samme verden af bønder og gods
ejere og deres indbyrdes retligt regule
rede forhold, men set ud fra en anden og
mere voldelig synsvinkel. Det drejer sig
om fejder og værnsforhold, og Büchert
Netter strøm argumenterer overbevisen
de for, at bogstaveligt talt Gud og hver
mand og sandelig ikke kun adelen fej
dede hinanden i senmiddelalderen. Det
holdt de jo som bekendt på et tidspunkt
op med, og bidraget munder ud i en inte
ressant tese om, at det sådan set ikke var
de højeste øvrighedsmagter (konge og
kirke), der afskaffede fejderne, men ade
len, den primære voldsproducent selv.
Motivet for adelen til at afstå fra vold
(beskyttelse!) skulle groft sagt være, at
overvindelsen af den senmiddelalderlige
landbrugskrise og det stigende udbud
af arbejdskraft efterhånden gjorde det
mere indbringende for adelen at deles
om bønderne i stedet for at slås om dem.
En vigtig brik i dette spil er den hals- og
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håndsret (politimyndighed), som adelen
i 1523 sikrede sig selv, og som her altså
ikke kun indskrives i en fortælling om
bondestandens underkuelse, men også
i en civilisationsproces. Først i anden
omgang bidrog disse processer til stats
dannelsen. Det er interessante hypote
ser, der balancerer på grænsen af kilde
materialets bærekraft, men som afgjort
er overvejelse og yderligere forskning
værd.
Per Ingesmans bidrag om kirkedisci
plin og social kontrol i senmiddelalderen
er noget så sjældent som første afsnit af
en historisk føljeton, hvis mål er en af
prøvning af det tysk inspirerede konfessionaliseringsparadigme på dansk ma
teriale. Spørgsmålet er ganske enkelt,
om al den disciplinering virkelig først
begyndte med reformationen, eller om
der var noget andet eller lignende tid
ligere og i givet fald: hvornår begyndte
det så? Ingesmans afsnit er en interes
sant studie af nogle bødelister fra Lund
og Bornholm i begyndelsen af 1500-tallet, hvor vi følger de ærkebiskoppelige
embedsmænds indkrævning af de kir
kelige strafferetlige bøder blandt land
befolkningen (ikke at forveksle med den
sakramentale bodsdisciplin). Da det i alt
væsentligt er bøder for seksuelle forseel
ser, er det lidt kulør på skildringen, der
i øvrigt er gennemført med forbilledlig
klarhed og indsigt. Den foreløbige kon
klusion er, at disciplineringen så san
delig også kan konstateres før reforma
tionen, og at dens begyndelse nok skal
søges i højmiddelalderens reformpave
dømme. Som en sidegevinst får vi yder
ligere en række indblik i landsbysam
fundenes socialhistorie, der supplerer de
ovennævnte mere materielt orienterede
bidrag. F.eks. synes alle bøder at være
”aftinget” (forhandlet) ikke kun med
den, der havde forbrudt sig, men også
med slægt og venner, der kautionerede
og i flere tilfælde også måtte punge ud
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eller stå inde for den pågældendes ad
færd. Det giver ordet landsbyfællesskab
en ny og ikke uvigtig dimension. I et par
bilag kan man selv få lejlighed til at kig
ge Ingesman i kortene.
Også Bjørn Poulsen beskæftiger sig
med bønderne og sandsynliggør, at vore
måske noget forsimplede eller romanti
serede forestillinger om en rent mundt
lig folkelig kultur og livsverden blandt
senmiddelalderens bønder er forkert. I
hvert fald op mod år 1500 kunne nogle
af bønderne læse og skrive nok til at føre
enkle regnskaber. Og vi skal ikke ret
langt ind i 1400-tallet, før der er spredte,
men signifikante vidnesbyrd om bevidst
og vellykket brug af skriftlighed (tings
vidner, kongebreve mm) ”i den stadi
ge kamp om rettigheder og ejendom” på
landet. Det var ikke fejder alt sammen,
kan man måske konkludere med tanke
på Büchert Netterstrøms ovennævnte
bidrag.
Med Agnes S. Arnorsdottirs bidrag
om sjælegaverne i islandsk senmiddelal
der er vi tilbage i føljetonen, idet artik
len afspejler det nuværende stade i en
større undersøgelse af mentalitetshisto
riske og socialhistoriske aspekter af is
lændingenes gaver til kirkelige institu
tioner i senmiddelalderen. Det er en un
dersøgelse, der også rummer et kvinde
historisk aspekt, eftersom den islandske
retstradition med særeje i ægteskabet
gav kvinderne testamentarisk dispositi
onsret over en del af deres ejendom. På
den måde bliver de synlige i kildemate
rialet. Da artiklen er et øjebliksbillede
af et længerevarende forskningsprojekt,
stiller den flere spørgsmål, end den bes
varer, og dem, den besvarer, besvarer
den med en vis foreløbighed og forsigtig
hed. At sjælegaverne (betaling for forbøn
for de afdøde) skal placeres i et netværk
af relationer, der formulerede, opbygge
de og fastholdt fællesskab ikke kun mel
lem levende og døde, men også mellem
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slægtninge, kirke og verdslig øvrighed
kommer dog meget plastisk til udtryk og
giver liv og farve til de ellers ret så tørre
ejendomstransaktioner, der udgør stør
stedelen af kildematerialet.
Lars Bisgaard har beskæftiget sig in
tensivt med de middelalderlige gilder og
også publiceret sine resultater i en bog
(2001) og flere artikler. I sit bidrag om
det middelalderlige kalente får vi så at
sige et postscriptum til hans hidtidige
forskning, idet han er gået hen og ble
vet klogere på kalenterne. Det viser sig,
at de ikke bare var sammenslutninger af
alle herredets præster og som sådan et
led i det kirkelige hierarki. Sådan møder
vi dem efter reformationen, men i mid
delalderen var de, fristes man til at sige
, helt normale, frivillige gilder, beståen
de af både præster og lægfolk, der sam
ledes om ordentlige ligbegængelser, Kri
sti Legemsprocessioner og begravelse af
fremmede. Kalenterne kendes fra det
nordvestlige Tyskland og kom til Dan
mark allerede i 1300-tallet. Praktisk ta
get hver eneste herred og mange byer sy
nes at have haft et kalente, og kalenter
ne udgør dermed et væsentligt element
af det kirkelige livs græsrodsniveau og
tillige lidt af et ”missing link” i udviklin
gen fra højmiddelalderens Knudsgilder
til de senmiddelalderlige professionsba
serede gilder.
Også Birgitte Langkildes afsnit om
tiggerordnernes prædikenvirksomhed
forsøger at pejle sig ind på senmiddelal
derens kirkelige virkelighed. Det er evi
dent for enhver, at tiggerordnerne (fran
ciskanere , dominikanere, karmelitter)
spillede en stor rolle, og at deres prædi
kenvirksomhed udgør et overordentligt
interessant og relevant emne. Sørgeligt
kun, at de bevarede kilder til, hvad de
faktisk prædikede, er så overordentligt
sparsomme. Desuden er de jo analyse
ret af Anne Riising i hendes disputats
om den middelalderlige danske prædi

ken fra 1969, som Langkilde selvfølge
lig henviser til. Artiklen handler nemlig
egentlig ikke om tiggerordnernes præ
dikenvirksomhed, men introducerer al
ment til den middelalderlige prædiken
og indkredser derefter de institutionel
le og fysiske rammer for tiggerordner
nes prædikenvirksomhed i Danmark.
Prædikenerne selv når vi aldrig til, selv
om Langkilde leverer relevant princi
piel kritik af Riising for at have analy
seret alle bevarede kilder til prædikener
under ét uden hensyn til de forskellige
prædikentraditioner. Langkildes opfat
telse er derimod, at tiggerordnerne stod
for en forkyndelse farvet af bodskristen
dom. Dokumentationen for påstanden,
der lyder rimelig nok, mangler dog. På
samme måde præsenteres vi afslut
ningsvis for en tese om, at en analyse af
kirkekunsten afslører bevægelser i de
teologiske standpunkter over tid, som
slet ikke ses i de ganske statiske prædi
kensamlinger. Det er interessante syns
punkter, som man kun kan se frem til at
få præsenteret i mere udviklet og doku
menteret form.
De to følgende bidrag er noget så sjæl
dent som to vinkler på delvis samme
emne, hvilket jo ganske strider mod den
sædvanlige danske tendens til at spe
cialisere sig indtil det punkt, hvor man
stort set har sit emne for sig selv. I det
te tilfælde er det karmelitermunken og
publicisten Poul Helgesen (Paulus He
be), hvis lille bog om fattigforsorg (1527)
Carsten Selch Jensen diskuterer og per
spektiverer i relation til den nyere forsk
ning i senmiddelalderlig og tidlig moder
ne fattigforsorg. Og i det følgende kapi
tel forsøger Kaare Rübner Jørgensen at
tegne et billede af Helgesens menneskeog samfundssyn, deriblandt selvfølgelig
også hans syn på de fattige. Konklusi
onen bliver i begge tilfælde, at Helge
sen er temmelig mainstream og (huma
nistisk) konventionel. Begge forfattere
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er enige om, at hverken Helgesen eller
hans samtid havde forstået de struktu
relle økonomiske mekanismer bag ar
bejdsløsheden og den sociale nød, og at
dens skelnen mellem værdige (= syge og
stakkels og derfor arbejdsuduelige) og
uværdige (= arbejdsduelige, men uvilli
ge og dovne) derfor var forkert og uret
færdig. Det skal nok være sandt, men i
så tilfælde er det nu tankevækkende, at
vor egen tids oplyste og teknokratiske
velfærdsstat tilsyneladende ikke kan
bestå, med mindre alle statslige disci
plineringsmidler sættes ind på at ”moti
vere” diverse ”marginaliserede” grupper
til at arbejde. På et vigtigt punkt, nem
lig om Helgesen tilslutter sig tidens kon
ventionelle skelnen mellem de værdigt
og uværdigt trængende, er de to faktisk
uenige. Selch Jensen mener ja, og Rübner Jørgensen nej. Selv om Rübner Jør
gensen af redaktionen har fået lejlighed
til at kommentere Selch Jensens opfat
telse, glider han af med et ”alligevel kan
Selch Jensen godt have ret i sin opfattel
se”. Det forekommer umiddelbart selv
modsigende: Enten har Selch Jensen el
ler Rübner Jørgensen ret, eller også er
sagen den enkle, at Helgesen ikke er
konsistent, men giver udtryk for beg
ge opfattelser. Om Rübner Jørgensens
bidrag må man i øvrigt sige, at det fø
jer sig ind i rækken hans mange Helgesen-studier fra de senere år, men næppe
vil stå som det stærkeste bidrag. Som
han selv tydeligt siger, så var Helgesen
”hverken teoretiker eller systematiker,
men en praktisk orienteret teolog”. Man
kommer derfor hurtigt til at hugge en
hæl og klippe en tå, når man forsøger at
rekonstruere et bagvedliggende system
af menneske- og samfundssyn, for hvem
siger, at der faktisk var et system? Når
selv en så stor kender af Helgesen som
Rübner Jørgensen ikke overbevisende
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kan rekonstruere det, så kan man gå
hen og blive helt skeptisk.
Hermed er vi nået til afslutningen
på de mange tematisk ordnede bidrag.
Redaktionen har imidlertid valgt at af
runde værket med ”en magtudredning
for det danske samfund i senmiddelalde
ren”. Titlen er selvfølgelig aktualiseren
de pop, men indholdet er spændende og
stimulerende læsning, der med inspira
tion i nyere udenlandsk forskning hæver
sig op over og knytter tråde mellem an
tologiens enkelte bidrag. Hovedtesen er,
at senmiddelalderen var et ”åbent” sam
fund, hvor magten endnu ikke var kon
centreret og fast institutionaliseret, men
fluktuerede mellem kongemagt, kirke,
aristokrati og lokale fællesskaber. Spil
let om magten foregik på alle niveauer:
fysisk (fejder!), økonomisk, institutio
nelt, symbolsk og religiøst. Den sociale
og økonomiske dynamik var betydelig,
og demokratiske og aristokratiske ten
denser brødes. Reformationen er i den
sammenhæng det store skel, der ”luk
ker” samfundet i en gevaldig centralise
rings- og konsolideringsproces, hvis vig
tigste kendetegn var bortfaldet af kirken
som selvstændig aktør, kongemagtens
økonomiske, institutionelle og ideologi
ske (religiøse) styrkelse, adelens konsti
tuering som lukket og privilegeret stand
og en vidt dreven funktionel arbejdsde
ling mellem stænderne. Det er en stærk
og på mange måder overbevisende tese,
som meget passende er placeret som ro
sinen i pølseenden. Der er nemlig ikke
tale om en tese, der har været styrende
for værket, men om et oplæg til yderli
gere forskning, altså et forskningspara
digme. Som sådan er tesen overordent
ligt velegnet, da den på én og samme tid
er klar, omfattende og suggestiv. Vi ser
med spænding frem til næste bind i ræk
ken af senmiddelalderstudier.
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Det forrykte menneske
Jette Møllerhøj
Fortid og Nutid, marts 2008 s. 47-53
Det forrykte menneske. Den psykisk syge i historien ca. 1830-1980 er et
omfattende og ambitiøst forsøg på at bidrage til et i dansk sammenhæng
stadig ungt og jomfrueligt forskningsområde. I modsætning til åndssvageområdet, som flere af antologiens forfattere tidligere har udforsket, er der
fortsat mange aspekter af de sindssyges, psykiatriens og sindssygeanstal
ternes historie, som vi ved meget lidt om. Antologien introducerer til en
række af områdets spændende temaer og til brugen af patientjournaler
som kilder i psykiatrihistorisk forskning. Debatanmeldelsen problematidserer imidlertid modstillingen af kulturhistorie og psykiatrihistorie og det
diskuteres, hvorvidt antologien indfrier sine egne krav og standarder til
en mere helhedsorienteret kulturhistorie om den psykisk syge i historien.

Edith Mandrup Rønn og Inger Hartby (red.): Det forrykte menneske. Den
psykisk syge i historien ca. 1830-1980. Skippershoved, 2006. 351 s., 248 kr.

Jette Møllerhøj, f. 1972. Cand.mag. i historie og etnografi. Forsvarede i
2006 ph.d.-afhandlingen På gyngende grund. Psykiatriens praksisser og
institutionalisering i Danmark 1850-1920. Arbejder på projektet Fra me
lankoli til depression? Depressionens historie fra 1880 til i dag, der finan
sieres af Sygekassernes Helsefond og Weimanns legat.

Psykiatriens historie i Danmark er sta
dig et forholdsvis uudforsket felt. En an
tologi, der vil sætte fokus på det forrykte
menneske og den psykisk syge i histori
en over 150 år, er således ikke bare et
ambitiøst men også meget relevant ini
tiativ, der falder på et i bogstaveligste
forstand tørt sted. Antologien er inddelt
i tre hovedtemaer: Den psykisk syge i hi
storien, Hospital & fængsel samt Patien
ternes livshistorie.

Den psykisk syge i historien
Første del indledes af Edith Mandrup
Rønn med artiklen Forrykthed i fornuf
tens felt. Kulturhistoriens rolle i kund
skaben om den psykisk syge i kultur og
samfund. Heri findes en række overve
jelser og programerklæringer om forhol
det mellem psykiatri- og kulturhistorie.
Psykiatrihistorien fremstilles her som
en snæver diagnose- og behandlingshi-
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storie, der kun fokuserer på sygdomme,
skiftende diagnoser, udvikling i behand
lingsformer samt kendte menneskers
sindssygdomme. Heroverfor stiller Mandrup Rønn kulturhistorien, der kende
tegnes ved at fokusere på patienten og
en ”mere holistisk historie om den psy
kisk syge” (p. 19). Indledningens omdrej
ningspunkt er således modstillingen af
psykiatri- og kulturhistorie. Det gøres
klart, at herværende antologi repræsen
terer den fyldestgørende kulturhisto
riske tilgang, men det er mere uklart,
hvem der udgør psykiatrihistorikerne.
Der refereres til Selesnick, 1966, samt
Edward Shorters A History of Psychia
try. From the Era of the Asylum to the
Age of Prozac, 1997, men når forfatteren
hævder, at de senere års psykiatrihisto
rie er blevet mere essentialistisk (p. 23),
underbygges det ikke med referencer til
eksempler på sådanne fremstillinger.
Det hedder ligeledes, at ”[i]nd imellem
læser man psykiatrihistorikere, der sy
nes at mene, at en tilstrækkelig tæt em
pirisk beskrivelse uden ”metapsykiatriske”, litterære, socialpsykologiske eller
kulturhistoriske dimensioner kommer
nærmere på en ”sandhed”, end når for
skeren søger at sætte empiriske data ind
i settings, hvor historien om den psykia
triske patient er meget mere end viden
skabshistorien om hans sygdom” (p. 22).
Også her er det uklart, hvem disse psy
kiatrihistorikere er. Det er et klassisk
og formidlingsmæssigt velfungerende
greb at placere sig selv som modsætning
og nybryder i forhold til tidligere util
strækkelig forskning. En sådan modstil
ling har længe præget den psykiatri- og
medicinhistoriske historiografi, men gør
det siden Roy Porter & Mark S. Micales antologi Discovering the History of
Psychiatry fra 1994 ikke mere. Det kan
derfor undre, at den bliver hevet op af
hatten igen, og at den ene af antologi
ens redaktører vælger denne noget for
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simplede modstilling, der ikke synes at
kunne (eller ville?) rumme hverken den
nyere skandinaviske eller engelskspro
gede forskning og dennes diskussioner
af og opgør med tendensen til at mod
stille lægers og psykiateres Whig-histo
rieskrivning og revisionistiske bidrag,
eller de seneste 10-15 års debatter om
en såkaldt ny psykiatrihistorie med an
dre erkendelsesinteresser og foci.
I modsætning til handicaphistorien
og åndssvagevæsenet som flere af anto
logiens forfattere har arbejdet med, er
dansk psykiatris historie stadig et jom
frueligt felt. At skrive sig ind på og af
dække et felt, hvor der ikke er megen
forskning at læne sig op ad er imidlertid
en svær opgave. Det er et projekt, der
let påkalder sig kritik for prioriterin
ger og udeladelser og anmeldersuk over,
hvad der også kunne have været berørt.
Det mest interessante er imidlertid, om
antologien indfrier, hvad den selv lover
og stiller læseren i udsigt i sin titel og
indledning, og om den leverer en mere
helhedspræget fremstilling frem for den
så forkætrede psykiatrihistorie, der iføl
ge Mandrup Rønn kun giver sig af med
”diagnoser, behandlinger og foregangs
mænd” (p. 8).
Første del om den psykisk syge hi
storie består udover Mandrup Rønns
indledning af kapitler om ”menneskets
menneskeliggørelse”, dansk og tysk psy
kiatrikritik, en introduktion til arkiva
lier med relevans for psykiatrihistoriske
studier samt refleksioner over brugen af
patientjournaler som kilder. Bidragene
er meget forskellige og det er vanske
ligt at se hvordan de alle sammen pas
ser ind i et tema om den psykisk syge i
historien, da de handler om alt muligt
andet end netop de psykisk syge selv.
Verner Beyer Petersen skriver om
den moderne psykiatris fødsel og over
tager ukritisk Harald Selmers opfat
telse af, at det var grundlæggende nyt
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at betragte sindssygdom som sygdom.
Denne selvforståelse blandt den første
generation af læger, der arbejdede på
at befæste psykiatrien som et lægevi
denskabeligt speciale ses ofte videreført
i den klassiske Whig-historieskrivning,
men er efterhånden blevet historiseret
og problematiseret i flere danske psy
kiatrihistoriske studier. Samtidig synes
Beyer Petersen ret ukritisk at gengive
Foucaults tese om den store indespær
ring, og at der skulle have været en stor
sammenblanding af afsindige, krimi
nelle, fattige, forbrydere og løsgængere
i al almindelighed. Også i dette kapitel
er det problematisk, at der ikke refere
res til centrale forskningsdiskussioner
på området, f.eks. Roy Porters arbejder,
der har givet anledning til en række dis
kussioner om indespærringstesens gyl
dighed udenfor Frankrig. Det undrer li
geledes, at forfatteren ikke præciserer,
at der endnu ikke er lavet systematiske
undersøgelser af indespærringstesens
holdbarhed på dansk empiri.
Hans T. Møllers bidrag handler ikke
om de psykisk syge, men om lægfolkelig
kritik af psykiatrien, de psykiatriske an
stalter, centrale psykiatere og behand
lingsmetoder. Hvorfor vi også skal høre
om tyske forhold i en antologi, der har
Danmark som genstandsområde forbli
ver uklart og kapitlet lider under dårligt
underbyggede påstande og vurderinger
af den videnskabelige værdi af datidige
psykiateres publikationer (f.eks. s. 74f).
Der blev i perioden 1852 til 1915 udover
Kurhuset på Set. Hans Hospital (1860)
etableret fem store sindssygeanstalter
med et betragteligt antal sengepladser.
Hvordan forfatteren kan konkludere, at
”herhjemme oplevede vi ikke den kraftige
udbygning af anstaltsvæsenet” (p. 92) er
derfor uklart. Det påstås, at anstalter
ne ikke spillede nogen rolle som forsk
ningsinstitutioner, men det synes ikke
at være undersøgt nærmere. Formule

ringer som ”Den øvrige lægevidenskab
fejrede triumfer igennem hele det 19. år
hundrede” (p. 78) og at ”standarden end
nu [var] meget langt fra vore dages” (p.
79) vidner om, at også Hans T. Møller
plages af Whig-historiske tendenser og
et fremadskridende udviklingssyn, hvor
fortiden modstilles nutiden. Hvordan re
daktørerne har fundet, at det kan hæn
ge sammen med de indledende kulturhi
storiske refleksioner og en passus om at
”vi kan ikke nøjes med en empirisk ud
viklingshistorie af lægemidlernes opda
gelse, ændringen af behandlingen o.s.v.”
(p. 24), er en gåde.
Peter Frandsens bidrag Den arkivalske virkelighed indeholder en meget de
taljeret gennemgang af kildegrupper fra
Middelfart-anstalten og en række oplys
ninger om retskrav på adgang til arki
valier og personfølsomt materiale. Op
lysningerne er utvivlsomt nyttige for
studerende eller slægtsforskere, der vil
i gang med at undersøge dette område
og dets kildemateriale, men spørgsmålet
er, om det kan bære et selvstændigt ka
pitel eller om det med fordel kunne have
været indarbejdet i en introduktion?
Birgit Kirkebæk afrunder antologi
ens første del med en række relevante
refleksioner omkring j ournallæsning.
Kirkebæk henter ikke overraskende ek
sempler fra sit eget forskningsområde,
åndssvagevæsenet. Åndssvage kunne
godt samtidig have tegn på sindssyg
dom, men der var fra omkring 1840 en
skarp og grundlæggende skelnen mel
lem sindssygdom og sindssygevæsen og
åndssvaghed og åndssvagevæsen. Dis
se kategorier og fundamentalt forskel
lige kriterier gør Kirkebæk udmærket
rede for indledningsvist. Hvorfor hen
des kapitel er placeret i temaet Den psy
kisk syge er derfor uklart, med mindre
redaktørerne mener, at kategorien psy
kisk syge kan appliceres på såvel sinds
syge som åndssvage.
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Hospital og fængsel
Antologiens anden del er den del af bo
gen, der tematisk hænger bedst sam
men. Dan Ersted Møller skriver her om
Viborg-anstalten og dens skift fra at
være en anstalt for uhelbredeligt sinds
syge til et sindssygehospital, der også
modtog helbredeligt sindssyge. Forfatte
ren beskriver ideerne bag behandlingen
af sindssyge i anstalten, ikke mindst be
skæftigelsesterapien. Der trækkes linjer
helt frem omkring 1980, og derved bli
ver sidste del af kapitlet noget abrupt
og mildest talt overfladisk. Introduktio
nen af psykofarmakaen i 1950’erne var
utvivlsomt ”epokegørende” (p. 142) for
både patienter, pårørende og personale.
Men med til den historie hører også hi
storier om bivirkninger, antipsykiatrisk
debat og kritik og et fundamentalt æn
dret syn på de store statsanstalter. Er
sted Møller ender i stedet i en temme
lig ukritisk fremskridtsfortælling om Viborg-anstaltens succes. Det er en fortæl
ling der ligger nær op ad anstalternes
selvfremstilling i jubilæumsskrifter, og
som ligeså godt kunne være skrevet af
de i indledningen så forkætrede (pensio
nerede) psykiatrihistorieskrivende psy
kiatere.
Majken Rude Nørups bidrag om
Sindssygehospitalet ved Middelfart in
deholder nogle gode og informative af
snit om anstaltens personale, dagligda
gen på de kroniske afdelinger og patien
ternes værkstedsarbejde. Psykofarmakaens indtog beskrives også her positivt
og der lægges vægt på de efterfølgende
moderniseringer af hospitalet. Udvik
lingen siden 1950’erne frem til ca. 2000
beskrives på en halv side, og man hører
intet om baggrunden for distriktspsy
kiatrien og den markante reducering af
sengepladser. Det er som om forfatterne
er blevet bedt om at favne for meget og
at trække lange linjer frem til i dag uden
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at være blevet udstyret med det nødven
dige antal sider.
Bjørn Hamre har tilsyneladende ikke
haft den samme slags begrænsninger og
kommer vidt omkring i beskrivelserne
af nervøsitet og neurastheni. Hamre kig
ger på enkelte sygdomme og kategorier
og skiftende heri, og bedriver derved lige
præcis ”diagnose- og behandlingshisto
rie” som Mandrup Rønn harcelerer over
indledningsvis. Hamre leverer imidler
tid en spændende og detaljeret analy
se, der illustrerer, hvor nyttigt det kan
være at tage afsæt i en enkelt katego
ri eller sygdomsforståelse og bruge den
som prisme til at kaste lys over en lang
række aspekter af psykiatrisk praksis
og samspillet mellem psykiatrien og det
omgivende samfund. Det kan undre, at
Hamre ikke har trukket på eksisterende
dansk forskning om nervøsitet og neurasteni, ligesom det er uklart hvorfor ka
pitlet er indplaceret i temaet hospital og
fængsel. Diskussionerne om nervesana
torier spiller en mindre rolle og det er ty
deligt, at Hamre brænder mest for kate
gorierne og spørgsmålet om den omsig
gribende nervøsitet.
Egon Petersen leverer i et kapitel om
Sindssygehospitalet i Augustenborg en
mærkværdig blanding af ”undersøgelser,
erindringer og refleksioner”, der først og
fremmest baserer sig på personlige erfa
ringer som hospitalschef. Oral history og
erindringer fra hospitalspersonale kan
være en guldgrube, men kræver stor me
todisk refleksivitet og en præcisering af,
om der er tale om et forsøg på en analyse
eller et erindringsbillede af, hvordan ver
den ifølge Egon Petersen så ud på Augu
stenborg. Kapitlet handler, viser det sig,
også om psykiatrien i Hertugdømmerne
og baggrunden for sindssygehospitalet i
Vester Vedsted (1923) og indretningen
af Augustenborg til sindssygehospital i
1932. Denne redegørelse efterfølges af en
række punktopremsninger vedrørende
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Augustenborgs bygninger og administra
tionshistoriske afsnit om Direktoratet for
Statens Sindssygehospitaler. Herefter
springes til spørgsmålet om vilkårene for
patienterne i sindssygehospitaleme. Pa
tienternes vilkår afgøres på baggrund af
syv kriterier for livskvalitet, som Egon
Petersen opstiller og diskuterer ud fra.
På baggrund heraf ser Egon Petersen sig
i stand til at måle, ”hvorvidt grundlaget
for et indholdsrigt, tilfredsstillende og
lykkeligt liv var tilstede” (p. 216). Konklu
sionen er, at et sådant grundlag var til
stede for patienter indlagt på Augusten
borg, og at det i forhold til i dag ”gav pa
tienterne et livsindhold, der ligger langt,
langt over det mange af dem har i dag i
den tilværelse, de skal prøve at håndtere
ude i samfundet” (p. 216). Det er for så
vidt prisværdigt, at Egon Petersen forsø
ger at belyse og nuancere aspekter af det
institutionsliv i de store anstalter, der
blev gennemkritiseret og efterhånden
erstattet af distriktspsykiatriske tiltag.
Men Egon Petersens mening om og vur
dering af fortidige menneskers livskvali
tet er mildest talt ikke særlig interessant.
Til gengæld er den metodisk dybt proble
matisk, og hvordan de to redigerende et
nologer har kunnet acceptere, dette for
stårjeg ikke.
Antologiens andel del afsluttes med
Peter Scharff Smiths oplysende og velskrevne bidrag om isolationsfængsling
og sindssygdom. Ifølge undertitlen skal
det handle om fanger, fængselslæger og
isolationsfængsel; i praksis handler det
mere om fængselslæger og isolation end
om de fanger, der blev sindssyge af at
sidde i isolation. Man kan derfor også
fundere over, hvor godt dette kapitel og
Scharff Smiths betoning af isolations
fængslingens videnskabshistorie stem
mer overens med antologiens indledning
og afsværgelse af generelle studier af
kategorier, diagnoser, teorier og centra
le psykiatere.

Patienternes livshistorie
Mens det efterlyste patientperspektiv
ikke er særlig tydeligt i antologiens før
ste to tredjedele, udfoldes det i antologi
ens sidste del om patienternes livshisto
rie. Her hører vi i detaljer om en ræk
ke kvinders sygdomsforløb og forfatter
ne er meget optaget af sammenhængen
mellem kvinders sygelighed og deres ar
bejdsmæssige belastninger. Også på det
te felt er der en omfattende især britisk
forskning, der kunne have været med til
at nuancere nogle af de hurtige og ikke
særligt velunderbyggende konklusioner
om årsagssammenhænge, køn og syg
domsmønstre, som især Inger Hartby
bringer til torvs. Den feministiske revi
sionisme og ikke mindst Elaine Show
alters tese om en særlig female malady
er blevet imødegået og problematiseret
i en række studier. Dette synes imidler
tid ikke at have anfægtet Hartby, der i
øvrigt, ligesom Egon Petersen, mener at
kunne udtale sig om fortidige menne
skers livskvalitet.
Hanne Thorup Koudal leverer et kapi
tel om Marie Carlsens livshistorie, der er
baseret på analyser af patientjournaler
fra indlæggelser på Set. Hans Hospital og
hospitalet i Nykøbing Sjælland. Koudals
analyse er noget farvet af, at datidens
journalskrivningspraksis måles i forhold
til senere standarder. Hun bemærker, at
”i journalen, der er meget lang, savner jeg
afsnit som resumé, plan eller konklusion,
der undervejs kunne samle op på, hvor
man var nået til med patientens diagnose
og behandling, og om denne behandling
virkede tilfredsstillende” (p. 258). Nu er
det jo ikke en historikers lod at stille krav
til kildematerialets karakter og udform
ning, og det havde været mere relevant
at fundere over, hvad journalteksten fak
tisk kan bruges til og om dens karakter
kan siges at være repræsentativ for den
eller de respektive journalskrivere og for
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journalskrivningspraksis på den pågæl
dende anstalt.
Koudals fremstilling efterfølges af et
efterskrift af Mogens Bang, barnebarn
til Marie Carlsen, der kommenterer ar
bejdet med at kortlægge mormoderens
sygdomsforløb. Læseren delagtiggøres
her i allehånde genvordigheder i ar
bejdsprocessen; at patientjournaler, lige
som andre håndskrevne kilder, kan være
vanskelige at tyde, at det er vanskeligt
at forstå de lægevidenskabelige forkor
telser og udtryk etc. Vi er efterhånden
en del, der har lidelseshistorier og lange
forhandlinger med overlæger, der vog
tede nidkært over det journalmateriale,
vi selv mente at have åbenlys hjemmel
til at se. Den slags kan man imidlertid
underholde sine medstuderende og kol
leger med over frokostbordet eller be
græde i sit forskningsnetværk frem for
at spilde kostbare tryksider på det.

351 sider senere sidder jeg som læser til
bage med fornemmelsen af, at det mål
tid, der blev stillet i udsigt i antologi
ens titel og indledning aldrig rigtig blev
serveret. Af og til var der smagsprøver,
men mest i form af skueretter, der hur
tigt blev båret ud igen. Det virker som
om redaktørerne ikke har gjort sig helt
klart, hvori antologiens målgruppe be
står. Når der indledningsvis introduce
res så grundigt til feltet og gives detal
jerede introduktioner til kildemateriale,
adgang til og analytisk håndtering af
patientjournaler må det være fordi f.eks.
studerende skulle kunne have glæde af
bogen i forbindelse med opgaveskriv
ning. Men hvis antologiens målgruppe
er universitetsstuderende, hvordan kan
det så være, at den nærmest konsekvent
IKKE forholder sig til eller i det mindste
har referencer til noget af den nyeste og
mest centrale forskning på området?
Det er muligt, at antologiens mang
lende sammenhængskraft i et vist om
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fang handler om en utilstrækkelig redi
gering, og at det har været vanskeligt at
etablere sammenhæng mellem redak
tørernes designer og retningslinjer og
hvad de enkelte forfattere havde på hjer
te eller har formået at undersøge syste
matisk i en vis dybde. Antologiens stør
ste problem er imidlertid, at dens pro
gramerklæring er vanskelig, hvis ikke
umulig at indfri, fordi den baserer sig på
en besynderlig modstilling af psykiatri
historie versus kulturhistorie. En række
af antologiens bidrag illustrerer, at det
er vanskeligt at skrive en bred psykia
trihistorie uden også at kigge på centra
le foregangsmænd, diagnoser, sygdoms
forståelse, behandlingsteknologi og for
andringer heri. Sådanne analyser skal
selvsagt ikke stå alene, men bidrage til
et samlet nuanceret billede af psykiatri
og psykiatrisk praksis og den sociale,
kulturelle og politiske kontekst den ud
foldede sig i. Med andre ord en kulturog socialhistorisk psykiatrihistorie, der
har blik for såvel praksis som teori, vi
denskabshistoriske aspekter, for institu
tioner og individer, sindssygdommenes
årsager, forklaringer, meningstilskriv
ninger, behandling og repræsentationer
og for psykiatriens personale såvel som
patienter. Det er imidlertid som følge af
kildesituationen ikke så enkelt at finde
frem til historierne om ”den psykisk syge
som agerende borger i kultur og sam
fund” og ”den almindelige patients vil
kår og oplevelser som psykisk syg”, som
Mandrup Rønn ønsker sig (p. 7). Den
medicinhistoriske historiografi præges
af en lang række diskussioner af denne
problematik. Indenfor de psykiatrihisto
riske rækker har flere i erkendelsen af
vanskelighederne ved at insistere på et
rent patientperspektiv i stedet interes
seret sig for samspillet mellem patien
ter, familie, lokalsamfund, læger, psy
kiatere og den psykiatriske institution i
det såkaldte medicinske møde (medical
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encounter). Det er der kommet mange
interessante og nuancerede analyser ud
af, ikke mindst Akihito Suzukis Mad
ness at Home. The psychiatrist, the pa
tient, and the family in England, 18201860, fra 2006. Havde Mandrup Rønn
og Hartby ulejliget sig med at kigge lidt
rundt i forskningsfeltet havde de nemt
fundet nogle kokke, der kunne have in
spireret og hjulpet til med at få mere kød
og substans på såvel antologiens indled
ning som dens analyser. I stedet bliver
vi spist af med retrospektive diagnosti
ceringer af fortidige patienters tilstan

de, tendenser til at tale om sindssyg
dom, åndssvaghed, nervøsitet og ”psyki
ske tilstande” som det samme, spekula
tioner om mulige årsagssammenhænge,
personlige meninger, generelle admini
strationshistoriske betragtninger kryd
ret med reminiscenser af historiesyn,
der plejer at være reserveret Whig-hi
storieskrivningen. Måltidet - antologien
- er omfattende og består af endog man
ge retter, men man bliver ikke rigtig
substantielt mæt, og hvad værre er, des
værre heller ikke rigtig klogere på den
psykisk syge i historien.
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Søren Michael Sindbæk: Ruter og rutinisering. Vikingetidens fjernhandel i
Nordeuropa, Forlaget Multivers, 2005.
356 s., 268 kr.
I arkæologen Søren Michael Sindbæks publi
cerede Ph.d.-afhandling, Ruter og rutinisering,
henter arkæologisk analyse og syntese nyttig
inspiration i nyere samfundsvidenskabelig te
oridannelse. Bogen behandler et omdebatteret
og langt fra nyt emne, nemlig vikingernes fjern
handelsruter i perioden 700-1000. Mange vikin
getidsstudier har på mere eller mindre sikkert
grundlag tegnet kort over vikingernes handelsog rejseruter i Europa. Sindbæk søger ved en
grundig gennemgang af arkæologiske materia
le fra handelsknudepunkter at skabe en sikrere
kortlægning af organiseringen og forandringen
af vareudvekslingen i Nordeuropa i denne pe
riode. Geografisk begrænser afhandlingen sig
til Østersø- og Nordsøområdet, det nordlige
Centraleuropa samt det europæiske Rusland.
Kontakterne til Færøerne, Island, Grønland og
Europa syd for Rhinen og England lades ude af
betragtning.
Sindbæk skildrer en periode, hvor Skandina
vien voksede ud af de præhistoriske samfunds
former og fik etableret mere og mere udbyggede
og, som han kalder det, rutiniserede handels
forbindelser rækkende fra London til Staraja
Ladoga ved Ladogasøen i Rusland. Det er en
pointe hos Sindbæk, at denne udbygning skete
ud fra materielle, økonomiske og måske presti
gemæssige motiver, og at kongemagten for det
danske områdes vedkommende først kom ind
som handelsknudepunkternes beskytter sidst
i 900-tallet. I løbet af de tre århundreder blev
det skandinaviske område og til dels Rusland
integreret i det nordeuropæiske handelsnet
værk. Handelsruterne udviklede sig ikke som
resultat af fastlagte strukturelle forhold eller
ved indgriben fra en ordnende centralmagt. De
opstod derimod gradvist som sociale processer
startet af foretagsomme individer og udviklede
sig fra udveksling af nogle få luksusvarer til fa
ste handelsforbindelser. De af Sindbæk udpe
gede handelsknudepunkter blev i visse tilfælde
importsteder, der kunne understøtte den lokale
produktion af visse varer. Denne institutiona
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lisering af fjernhandelsruter over længere di
stancer og på tværs af kulturelle skel kalder
Sindbæk med et term lånt fra en engelske so
ciolog Anthony Giddens for rutinisering.
Sindbæk går til emnet på baggrund af en
bred viden. Han er velorienteret ikke blot i
skandinavisk arkæologi, men også i polske og
russiske udgravninger. Her er det ham en hjælp,
at han behersker russisk. Sindbæk har søgt ef
ter forklaringsmodeller, der kan give nøgler til
en forståelse af fjernhandelsknudepunkternes
funktioner, i samfundsvidenskaberne. Valget er
faldet på Giddens’ strukturationsteori. Giddens
beskriver handel som social adfærd. Han gør
opmærksom på, at der i (handels)relationerne
mellem suveræne nationer findes en accept af
en række institutioner, der eksisterer i kraft af
aktørernes accept af gensidig afhængighed. Til
beskrivelse af sådanne institutioner har Gid
dens defineret tre begreber: Regionalisering,
institutionalisering og rutinisering. Regionali
seringen betegner lokale handelssamfund, der
opstår rundt om et centralsted. Institutionali
seringen betegner alle de faktorer, der fæstner
knudepunktets position som handelssted: In
frastruktur som havneanlæg og vejforbindelser,
voldanlæg, møntslagning og indførelse af vægt
enheder muliggør dannelsen af regulære han
delsforbindelser. Disse to processer danner for
udsætningen for, at der kan ske en rutinisering
af handelsnetværk forankret i en række knu
depunkter. Begrebet rutinisering kan i dansk
oversættelse udmærket spille på både rute og
rutine. Sindbæk søger de tilfælde hvor handels
kontakter og praksis bliver regelmæssige, ac
cepterede og indarbejdede rutiner.
Sindbæk finder under den teoretiske udred
ning anledning til at tage afstand fra sociologen
Karl Polanyis teorier om administreret handel
og gaveøkonomi i fortidige samfund, der angive
ligt ikke kendte til den rene markedsøkonomi.
Der forekom efter Sindbæks mening en regelret
markedsbaseret udveksling af varer over lange
afstande.
Sindbæk må også vejen rundt ad Walter
Christallers centralstedsteori, som han meget
fornuftigt forkaster som uanvendelig for den
ne periode med en henvisning til, at den tidlige
middelalders byer ikke kan sammenlignes med
moderne bydannelser. Der fandtes knap nok
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store byer i Nordeuropa i perioden 700-900. Ad
skillige af de udpegede knudepunkter var hver
ken centralsteder for en region eller midtpunkt
i et byhierarki. Ja, nogle bar næppe præg af
permanent bosættelse. På den anden side skul
le handelsvarerne naturligvis omsættes og for
arbejdes. Bestemmende for fjernhandel var den
topografiske placering. Der skulle være let ad
gang til knudepunkterne udefra, en række ba
sale faciliteter måtte være til rådighed, og der
skulle gå mindre veje eller andre trafikårer til
et opland, eller til et større indre område. Nogle
knudepunkter som det russiske Staraja Ladoga
formodes at have fungeret som stabel- og omla
depladser.
Med den sociologiske ramme på plads kan
Sindbæk da udvikle bogens egentlige ærinde,
en beskrivelse af fjernhandelsstedernes ud
vikling, i nogle tilfælde opståen og død, og søge
dem placeret i en kronologisk ramme. Der fin
des enkelte skriftlige kilder til tidens handel,
men de er mangelfulde. Den oldengelske over
sættelse af Orosius kan skildre rejseveje i Ger
manien og Skandinavien. Heri findes også en
rejseberetning af en vis Wulfstan, der omkring
930 rejste over Hedeby og sejlede langs Øster
søkysten. Polske studier har sandsynliggjort, at
han rejste ad en etableret handelsrute. Adam af
Bremen er senere end den behandlede periode,
men skrev dog i 1070’erne. Han beskrev byer og
veje og angav rejseruter i rejsetid, men er dog
heller ikke nogen givtig kilde til vikingetidens
handelsruter.
De vigtigste kilder er det arkæologiske fund
materiale. Her gør Sindbæk en del ud af at
pointere, at en konstateret lokal udbredelse
af en vare fra et regionalt center ikke nødven
digvis betød, at centret havde en funktion som
fjernhandelsknudepunkt. Den vanskelige øvel
se i studiet er at finde tilstrækkelige udsagn fra
et fundsted, at udskille fundtyper, der kan in
dikere, at dette var et fjernhandelsknudepunkt
og ikke blot et sted, hvor importerede produk
ter forarbejdedes. I øvrigt bringer Sindbæk ikke
nye udgravningsdata. Hans ærinde er synte
sen. I kapitel 5 behandler Sindbæk fire centra
le fjernhandelsknudepunkters handelsgeografi.
Stederne er Hedeby, Birka i den svenske skær
gård, Kaupang i Vestfold i Norge og Staraja La
doga ved Ladogasøen i Rusland. Her konstate
rer han, at disse handelspladser ikke alle var
ideelt placerede som centralsteder for den regi
onale handel, men at de alle lå ideelt som knu
depunkter for nærtrafikale forbindelser. Kun
Hedeby havde ikke en god naturhavn, men den
lå til gengæld, hvor der kun var 17 km fra Sliens munding til flodforbindelser til Nordsøen.
Byen lå nær danernes sydgrænse, Dannevirke
lå tæt ved byen og Hærvejen, der var hovedru

ten nordpå i Jylland, passerede byen. Modsat
Hedeby var der meget let adgang søværts til
øen Birka, der til gengæld ikke havde gode for
bindelser ind i landet. Det gav Birka en vigtig
rolle i handlen i den østlige Østersø.
Det første eksempel på fjemhandelsvarer,
der fremdrages, er metalbarrer, der både tjen
te som råvarer og betalingsmiddel. Fundmate
rialet viser en voksende tendens til at størrelse
og vægt blev standardiseret - og altså hande
len med metalbarerne rutiniseret i Sindbæks
terminologi. De engelske sceats, tidlige mønter,
spredtes til det vesteuropæiske og skandinavi
ske område. Dernæst får en række importva
rer til det vestdanske område særlige kapitler:
Klæbersten fra Skagerrakområdet blev impor
teret som halvfabrikata til gryder. Halvtildannede kværnsten af basalt blev indført fra Rhinområdet. Fra Norge kom andre kværnsten af
granatglimmerskifer. Også fra Norge kom ski
fer til hvæssesten. Rhinsk Badorf-, Tating- og
Pingsdorfkeramik kom til Dorestad og Hedeby
og blev derfra spredt op i Jylland. I Ribe er der
ligeledes fundet store mængder glasskår fra
glasbægre.
Især kapitel 4 kredser om identifikations
problemet. Hvordan skelnes almindelige bebo
elser med tykke lag sortjord eller eventuelt lo
kale handelscentre fra fjemhandelscentrene?
Beviset for, at en udgravet lokalitet var et knu
depunkt for ijernhandel, ligger i fund af en vis
mængde genstande, der ikke havde lokale rød
der, og som kan spores til et bestemt område.
Derved bliver forskeren afhængig af udgravnin
gernes intensitet og grundighed. Udbredelses
kort på basis af fundhyppighed er et gammelt
stridspunkt i arkæologien. Det ved Sindbæk na
turligvis, idet han citerer Olaf Olsen for en ud
talelse om, at der burde indføres 25 års forbud
mod udbredelseskort i arkæologiske afhandlin
ger. Sindbæk er meget bevidst om kildemateri
alets svagheder, men lader sig ikke afskrække
fra at tegne et handelsrutemønster.
Sindbæk bruger en del plads på østeuropæi
ske eksempler, og har her som nævnt den for
del at beherske russisk. Var Wolin og Koloberzg
på den polske Østersøkyst fjernhandelsknudepunkter? Det har polske arkæologer hævdet,
men Sindbæk antager, at de slaviske folk ved
kysten ikke søgte at deltage i fjernhandelen,
og at disse bosættelser derfor ikke havde fjern
handelsfunktioner. Sindbæk mener, at vikinge
tidens Truso er fundet ved en polsk udgravning,
og at den fremstår som et af de få ijernhandelscentre fra 700-tallet i den østlige Østersø.
Meget pelsværk kom formentlig til Birka
fra Staraja Ladoga, som har en meget central
plads i Sindbæks handelsnetværk som porten
til det russiske og orientalske marked. Den blev
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sandsynligvis i 700-tallet et vigtigt transitsted
for pelshandel med et enormt opland i Taigaen. Fra Skandinavien, vel især Sverige, kom til
gengæld jern, som blev forarbejdet i byen. Byen
blev i 800-tallet også en sluse for kontakter fra
Volgaområdet og Kaukasus til Østersøområdet.
De arabiske (kufiske) mønter og russiske varer,
der fra sidst i 700-tallet kom til Skandinavien
i store mængder, kom sikkert hovedsageligt ad
indre russiske handelsruter til Staraja Ladogas skandinaviske købmænd. Sindbæk gør op
med antagelsen om en skandinavisk flodhandel
ad det, der med gamle krønikers betegnelse for
skandinaverne er kaldt de varægiske ruter, i
det nordvestlige Rusland.
De gamle forestillinger om vikingernes Rus
landsruter med direkte forbindelser til Orien
ten hviler på forestillinger om Rusland som et
næsten folketomt og ustyret område. Forestil
linger om, at skandinaviske handelsskibe hyp
pigt besejlede de russiske floder på handels- el
ler erobringstogter må ifølge Sindbæk opgives.
En sådan sejlads måtte være stødt på store ge
ografiske hindringer, som at skulle hale både
over land fra flod til flod. Der findes meget få
fund af klinkbyggede både med køl af vikingetypen langs flodvejene. Vikingeskibe har kun
net gå ind til Staraja Ladoga og et stykke ind
ad nogle flodmundinger, men er næppe kom
met længere. Mere sandsynligt har været brug
af russernes egne fladbundede både og simple
stammebåde. Desuden foregik megen handel i
Rusland om vinteren med brug af slæder.
På den anden side vandt skandinaviske fyr
ster midt i 800-tallet indflydelse i det russiske
område. Der findes i Nestorkrøniken et udsagn
om, at slaviske og østfinske stammer valgte en
vikingehøvding, Rurik og hans to brødre, til at
regere fra enten Novgorod eller Staraja Ladoga.
Fyrster med skandinaviske navne kom siden til
at indgå i stabiliseringen af magtstrukturerne
i det vestlige Rusland. De varægiske ruter gled
ind i et større kompliceret netværk af handels
ruter og rejseruter, som efterhånden blev kon
trolleret af Det oldrussiske Rige. Skandinaver
sad på magtbaser og købmandsrettigheder på
dele af den såkaldte Dnjepr-rute. Ad disse ruter
kom russiske og orientalske varer til Skandina
vien, og skandinaver rejste ad sådanne ruter til
Byzans. Sindbæk betvivler således ikke vikin
gernes handelsaktiviteter i Rusland, men føjer
dem ind i et kompliceret handelsnetværk, hvor
de russiske aktører spiller en vigtigere rolle end
den ældre skole af vikingetidsforskere ville ind
rømme dem.
Sindbæk tegner på basis af arkæologiske
fund af handelsvarer et tydeligt nordeuropæ
isk fjernhandelsnetværk, som baserer sig på
knudepunkter, der var begunstiget af at være
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trafikalt tilgængelige. Sindbæk kan følge tid
ligere forskere som Sture Bolin i sin formod
ning om, at der foregik en vareudveksling mel
lem Østersø- og Nordsøområdet. Han tvivler
på, at udvekslingen er gået over Hedeby, men
mangler en egentligt indikation af, hvilke veje
udvekslingen fulgte. Hvor andre dele af arkæo
logien har høstet en del kritik for inddragelse
af antropologiske og sociologiske metoder, an
vender Sindbæk Giddens’ strukturationsteori
på en frugtbar måde. Måske går begrebet ’rutinisering’ endog ind i den arkæologiske sprog
brug.
Der er tale om en syntese, der modigt ta
ger kampen op mod en række etablerede fore
stillinger, mest radikalt med billedet af vikin
gernes Ruslandshandel. Noget paradigmebrud
i vikingetidsforskningen er der dog ikke tale
om. Dertil er bogen - så vidt en anmelder, der
ikke er vikingetidsforsker, kan se - for meget
forankret i den løbende forskningsdebat. Det er
blevet en noget akademisk og teoristyret bog.
Selvom sproget ikke i sig selv er tungt, er bogen
indholdstung, og den kræver en vis baggrunds
viden. Men den er også nybrydende og svær at
lægge fra sig, når man har arbejdet sig ind i
den. Den vil vække modsigelse og er helt sik
kert ikke det sidste indlæg i debatten om vikin
gernes fjernhandelsnetværk. De mange åbne
spørgsmål, som både de fysiske og skriftlige kil
der efterlader, vil give plads for nye synteser.
Steffen Elmer Jørgensen

Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt(Hrsg.
v.): Geld und Kredit in der Geschich
te Norddeutschland. Studien zur Wirt
schafts- und Sozialgeschichte SchleswigHolsteins, bd. 43, 2006. 279 s., EUR 20.
Det har længe været overset i hvor høj grad
landboøkonomien i historisk tid har været byg
get på penge og ikke kun naturalier, ja at de
overhovedet har haft en monetariseret økono
mi. Bjørn Poulsen har med sit banebrydende ar
bejde ”Bondens Penge” fra 1990 vist vejen og nu
følger forskning i Slesvig og Holsten efter.
Anledningen til dette bind var et møde i 2004
i Plön for danske og tyske eksperter i ”Arbeits
-kreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte”
under ledelse af Klaus-Joachim LorenzenSchmidt, nestor i den slesvig-holstenske økono
mihistoriske forskning.
Det første af Klaus-Joachim LorenzenSchmidts tre bidrag til bindet åbner hele ræk
ken med sin korte, men meget intensive indfø-
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ring i emnet, ”Zur Geld- und Kreditgeschichte
Schleswig-Holsteins seit dem Hochmittelalter”
(s. 7-16). I hans oversigt sammenstiller han
ikke kun hidtidige forskningsresultater og den
relevante litteratur, men han skaffer samtidig
den teoretiske basis for de følgende bidrag, bl.
a. med definitioner af kredit, realkredit og ”per
sonalkredit” (s. 10 f.), rentebegrebet (s. 15 f.) og
definitionen af de kredse, som var involveret i
penge- og kreditvæsen. Allerede på dette sted
ytrer sig et desværre meget almindeligt fæno
men, nemlig at samleværkets enkelte bidrag
kun afspejler forfatternes opfattelser før konfe
rencen, ikke efter diskussionen. Således påpe
ger f. eks. Lorenzen-Schmidt i note 9, s. 9, og på
s. 15 f. meget rigtigt og meget udtrykkeligt, at
det påståede såkaldte kanoniske renteforbud i
højmiddelalderen ikke har eksisteret, men har
været et forbud mod ågerrenter, en opfattelse,
som ikke har vist gennemslagskraft på de øvri
ge bidrag, og som kun er et eksempel på, at for
fatterne ikke har læst deres kollegaers tekster.
Efter denne indledning følger Ortwin Pelc
med et ukendt men meget fascinerende emne:
”Schätze in Norddeutschland. Schatzsagen,
Schatzgräber und Schatzfunde in der Frühen
Neuzeit,“ s. 17-42. Pelc nærmer sig emnet fra tre
forskellige sider. For det første undersøger han
skatte i litteraturen, frem for alt i sagn, deref
ter fokuser han på skattejægerne for til sidst at
betragte fundne skatte fra 1501 til 1850. Bidra
get præsenterer en hel række ukendte aspekter
af skatte og skattefund og viser en forbavsen
de mangfoldighed af kilder og materiale. Men
samtidig mærker man meget tydeligt, at forsk
ningen endnu er i sin vorden, og at der mangler
en teoretisk underbygning og rød tråd, så at det
hele virker lidt essayistisk og sammenstillet.
Efter den mere kuriøse udflugt bliver det i
de følgende fire bidrag dybt numismatisk. Først
beretter Rolf Wiechmann om ”Wandel des Wäh
rungssystems bei den Elb- und Ostseeslawen.
Zur ältesten Münzprägung in MecklenburgVorpommern“ (s. 43-68), et bidrag, som skildrer
overgangen fra gammel tid, præget af arabiske
mønter og sølvstykker, over en mere møntori
enteret periode i slutningen af 900-tallet indtil
en tid, hvor kejserlige mønter blev efterpræget
i det slaviske område. Derefter følger Jørgen
Steen Jensens bidrag ”Münzprägung in Schles
wig vom 11. Jahrhundert bis zum ersten Drit
tel des 14. Jahrhunderts. Was wissen wir und
wo sind die Forschungslücken?“ (s. 69-78). Jen
sen beskriver frem for alt forskningens hidti
dige resultater i et område, hvor der mangler
en dybgående systematiske forskning, og ikke
så meget selve prægningen af mønter i byen el
ler hertugdømmet Slesvig. Her venter et stort
forskningsfelt, frem for alt når man knytter den

historiske og numismatiske forskning sammen.
Michael Kunze kaster derefter blikket fra mid
delalderen til nutiden, fra Slesvig til Mecklenborg, hvor han undersøger ”Münzproduktion
und Schatzbildung in Mecklenburg von 1568 bis
1618” (s. 79-104). I centrum af hans udredning
står møntproduktionen i den såkaldte ”Klip
per- und Wipper”-tid, 1600-tallets periode med
møntforringelser og forfalskninger. Med Mecklenborg som eksempel beskriver han udmønt
ninger og møntproduktion i et lukket møntom
råde. Det numismatiske kapitel afsluttes med
Wolf Karges ”Währungsreform im Deutschen
Kaiserreich von 1871 aus mecklenburgischer
Sicht“ (s. 105-114), som skildrer de rent prakti
ske forhold med møntreformen i Tyskland efter
1871. Indførelsen af Mark som enhedsmøntfod
i Tyskland har normalt været henvist til bisæt
ninger og ikke nærmere undersøgt, men han vi
ser, at kampen om møntfoden varede ved i flere
år, og at den samtidig også var en kamp om at
begrænse Preussens indflydelse i det nye rige.
Fra numismatikken vendes fokus i det føl
gende mod kreditvæsen i Nordtyskland. Den
kendte lokalhistoriker Günther Bock beskriver
grevskabet Stormam i ”Bauer, Geld und Krise
des Spätmittelalters im Hamburger Umland”
(s. 115-142). På baggrund af sine tidligere un
dersøgelser undersøger han rente- og pengefor
bindelser i Klein Hansdorf i Stormam og mel
lem Hamborgere og bønder i Hamborgs opland
i middelalderen. Hans undersøgelse viser, hvor
dybtgående pengeforholdet mellem land og by
og mellem oplandets indbyggere var blandet
sammen, selv om man stedvist savner en dybe
regående, mere abstrakt analyse. Selve analy
sen bliver derimod næsten eksemplarisk præ
senteret af Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidts
”Kredite für Bauern der holsteinischen Elbmarschen (1350-1540)” (s. 143-158), som dybdeana
lyserer forholdet mellem storbyen Hamborg og
dennes omegn og sammenligner det med for
holdet mellem landsbyen Krempe og dennes
opland. Lorenzen-Schmidt belyser mangfoldi
ge aspekter, begyndende med spørgsmålet om,
hvorfor bønder i middelalderen overhovedet har
haft et behov for krediter. Han beskriver deref
ter agrariske krediter i denne periode, kilder
ne, selve forretningerne, rentefod og kreditter
nes omfang. Disse bidrag præsenterer et stort
spektrum af analyseinstrumenter med stor suc
ces og udmærkede resultater. Fra den danske
side følger nu John Christiansen som præsen
terer udsnit af sit magisterarbej de i ”Der Kieler
Umschlag im 16. und 17. Jahrhundert”, (s. 159176). Hans overblik baseres først og fremmest
på sammenstilling af den hidtidige forskning i
omslaget i Kiel, som var senmiddelalderens og
nyere tids vigtigste nordeuropæiske pengemar-
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ked. Selv om resultaterne af hans undersøgel
ser er et vigtigt bidrag til forskningen, så er der
også anledning til at anføre nogle kritikpunk
ter. Hans viden om pengecirkulation og penge
transfer i Nordeuropa er ikke helt a jour, bl.a.
fordi han er blevet hængende i den gamle teori
om et kanonisk renteforbud. Derudover under
søger han ikke den meget spændende sammen
hæng mellem handel og kreditmarked.
Fra Kiel vender bindet sig nu til et andet om
råde, de Nordfrisiske øer, hvor Martin Rheinheimer undersøger ”Das Geld der Kapitäne.
Kapital und Kredit auf den Nordfriesischen In
seln Amrum und Föhr im 18. und 19. Jahrhun
dert“ (s. 177-204). Ganske vist er det velkendt,
at nordfrisiske kaptajner i 1700- og 1800-tallet
tjente en masse penge, men mærkelig nok har
ingen før spurgt, hvad de gjorde af disse penge.
Dette desideratum bliver nu udfyldt af Rheinheimer som også eksemplarisk analyserer pen
ge- og kreditforhold på øerne Amrom og Før un
der søfartens og hvalfangstens højkonjunktur.
Blandt hans resultater er det meget vigtig at
bemærke, at øernes kaptajner var meget kon
servative og at deres penge ikke har medvirket
til at udvikle industrielle forhold eller fabrikker
på fastlandet. De blev mestendels konsumeret
eller investeret i en meget begrænset ramme.
Lige så lidt innovativ var kapitalinveste
ringer og spekulationer i den florissante tid i
hertugdømmerne, som Peter Wulf undersøger i
”Concurs auf eigens Anhalten. Der Konkurs des
Gutsherrn Jens Peter Neergaard im Jahre 1825”
(s. 205-233). Udgående fra hans mange under
søgelser om godsherskab og -drift i denne perio
de beskriver Wulf en af de mest kendte godsspe
kulanters opstigning og fald. Jens Peter Neer
gaard, søn af en sjællandsk godsejer, købte på
kort tid 14 godser, i den forhåbning at kunne
sælge dem med gevinst efter kort tid. Men sats
ningen slog fejl p.g.a. kontinentalspærringen,
og hans på kredit finansierede imperium brød
sammen. Wulf beskriver markedets mekanis
mer og indlejrer dette enkelte tilfælde i en stør
re sammenhæng, dog ikke uden redundanser.
Alix Johanna Cord beskriver i ”Herkunft und
Transfer von Vermögen in zwei Eutiner Bür
gerfamilien des 19. Jahrhunderts” (s. 233-260)
to helt almindelige Eutinske borgerfamilier
Aewerdieck og Harms, som kom til byen i 1800tallet og efter flere år indtog nogle bestemmen
de positioner i byen. Familiernes almindelighed
er det egentlig spændende, fordi de er repræ
sentative for en bredere borgerlighed i hertug
dømmerne og måske også i den helt almindelige
by i Danmark og Nordtyskland i perioden.
Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt afslutter
bindet med at tage tråden op fra sin forrige arti
kel i ”Bäuerliches Kreditverhalten in der Krem
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permarsch im 19. Jahrhundert” (s. 261-276).
Her beskriver forfatteren frem for alt pengefor
hold hos otte bønder fra Elbmarsken i 1800-tallet, en nyttig beskrivelse, da kilderne til dette
emne sjældent er offentligt tilgængelige. Man
savner dog en tilfredsstillende analyse af tal
materialet.
Samlet kan man konstatere, at forskningen i
penge- og kreditmarkedet i Nordtyskland i mid
delalder og nyere tid er kommet et godt stykke
fremad. Selv hvis enkelte bidrag kun sammen
fatter forskningen, giver den samlede mængde
af emner, der behandles i dette bind, et godt
overblik, samtidig med at enkelte artikler in
spirerer til at gå nye veje. Den vanskelige op
gave at bringe numismatikere og historikere til
at kommunikere på samme niveau er lykkedes
i dette samtidigt stimulerende og sammenfat
tende bind.
Carsten Jahnke

Volker Vogel (Hrsg, v.): Holzfunde aus
dem mittelalterlichen Schlseswig. Aus
grabungen in Schleswig, Berichte und
Studien, bd. 17, Wachholtz Verlag, 2006.
312 s., EUR 65.
Siden byen Slesvigs byråd i slutningen af
1960'erne besluttede at nedrive store dele af
den gamle historiske indre by, gælder byen
som et af de bedst undersøgte middelalderli
ge samfund i hele Nordeuropa. Genstandende
som man fandt under udgravningskampagnen
1970-1978 er utallige og tilsvarende stor har
opgaven været at analysere og publicere resul
taterne.
Efter at interessen havde samlet sig om de
klassiske materialetyper som keramik (1958)
eller menneske- og dyreben (1983, 1984, 1986,
1987, 1990, 1995 og 1996) er forskningen nu
kommet hverdagslivet nærmere. I 1992 blev
det slesvigske skotøj undersøgt, 1998 og 2001
andre læderfund, 2000 jernkram, i 2002 glas og
nu følger det næste spændende område: Gen
stande af træ.
At dette område blev behandlet så sent hæn
ger først og fremmest sammen med stoffets
hverdagsagtighed. Træfund er mestendels ikke
spektakulære, men omfatter flere ting fra den
virkelige daglige dag i middelalderen: tallerke
ner og kopper, fade og træbaljer, river og spader,
sadler eller høvle, for blot at nævne nogle få.
Den eneste virkelige spektakulære opdagelse,
som blev gjort, er en helgenfigur som halvfær-
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dig blev smidt væk under reformationen, og den
blev allerede behandlet i en artikel i 2001. Og
nu følger resten af træfundene. Der er ikke tale
om kedelige levninger, som man for systematik
kens skyld har følt sig tvunget til at tage med,
men et virkeligt kerneområde: Livet i middelal
deren, som det i Danmark for ikke længe siden
blev beskrevet af Else Roesdahl, men som ikke
nyder samme interesse i Tyskland. Udgive
ren har valgt at præsentere fundene ikke efter
brugsmønster men efter de tre vanlige fremstil
lingsmåder (dreje, bødkre, snitte) og har bedt
nogle af de store eksperter på dette område om
at give en oversigt over fundene, fremstillingen
og udviklingen.
I det første bidrag behandler Ingrid Ulbricht
alle drejede fund fra udgravningskampagnen
i Slesvig 1970 til 1978, frem for alt fra Schild
og fra Plessenstrasse. Blandt de næsten 10.000
træfund fra denne udgravning finder man 625
drejede objekter fra perioden 11. til 14. århund
rede, byen Slesvigs store tid som internationalt
fjernhandelscentrum. Kunsten at dreje forud
sætter et intimt kendskab til de forskellige træ
sorters egenskaber og en vis teknisk udvikling,
frem for alt drejebænken. I denne henseende
giver Ulbrichts undersøgelser nye, spændende
erkendelser. Forfatteren kan f.eks. vise at spek
trummet af benyttede træsorter blev udvidet i
løbet af tiden. Var det i det 11. århundrede først
og fremmest løn, ask og elletræ som blev brugt,
kom i periodens slutning selv lindetræ til, som
var tabuiseret i de foregående århundreder.
Men hvilke varer blev i middelalderen dre
jet? Her viser undersøgelsen en klar tendens
imod nogle få hverdagsprodukter: først og frem
mest skåle respektive tallerkener, fade eller
terriner, dåser og krukker og kander. D.v.s. ting
som blev brugt i enhver husholdning og i alle si
tuationer og ikke spektakulære luksusartikler.
Moden i middelalderlig service var i det 11.
og 12. århundrede små skåle/tallerkener, dreje
de på både inder- og yderside, mens det i det 13.
århundrede blev almindeligt med (måske billi
gere) skåle, som kun var drejet på indersiden
og tilhugget på ydersiden; et godt eksempel på
de første rationaliseringstendenser i det høj
middelalderlige samfund. Det samme gælder
for trækander, som i begyndelsen af det 13. år
hundrede pludselig helt forsvinder fra fundma
terialet. Her kan Ulbricht vise sammenhængen
med de keramiske fund, idet de keramiske kan
der dukker op på samme tid som trækanderne
forsvinder, og at denne abrupte forandring ske
te på baggrund af en ny lov i byen og ikke som
smagssag (s. 78).
Også næste artikel om bødkrede varer stam
mer fra Ingrid Ulbrichts hånd. Til bødkernes
hovedopgaver hørte frem for alt fremstillingen

af tønder, datidens vigtigste transportcontainer
og - hvad for størstedelen er ukendt - bægre,
skåle og bøtter. Ulbricht kan f.eks. vise, at bød
kerne i Slesvig har lavet deres produkter af hele
træstammer, og de har anvendt rødgran og fyr,
træsorter som ikke forekommer i Sønderjylland
og Holsten. Det er ikke kun en henvisning til
Slesvigs betydning som handelsby, men også til
byens handelsretning, da disse træsorter vokse
de i Nord- og Østeuropa. Ud over det viser nog
le fund af ædelgran Slesvigs handelskontakter
mod syd, hvor denne træsort blev brugt til frem
stilling af vintønder som blev bragt til Slien og
der genbrugt. Det bekræfter den vedtagne anta
gelse, når forfatteren kan påvise denne imports
ophør i 1200-tallet, da Lybæk overtog Slesvigs
rolle som Østersøcentrum.
Spændende er undersøgelsen af de forskel
lige typer bødkerfremstillede bægre og skåle,
som var så almindelige, at selv sølvbægre blev
formet som stavbægre, da det var formen, man
kendte (s. 163). Generelt kan Ulbricht konsta
tere, at bægrenes volumen varierer, men sam
tidig viser det sig, at der i hele perioden blev
fremstillet bægre, som indeholder 0,7-0,8 1. Her
kan man med god grund slutte sig til et helt
almindeligt middelalderligt udskænkningsmål.
Det er ahistorisk at beregne rummålene i fiter,
og man kunne med fordel have angivet dem i
nogle af de mest anvendte skandinaviske eller
slesvig-holstenske enheder fra denne tid. Da vi
ser det sig, at 0,8 1 er en 58. del af en skæppe el
ler en 180. del af en tønde fra Ribe i 1200-tallet
(Kurt Petersen: Mål og vægt i Danmark, Skæl
skør Museum, 2002, s. 54 f.), og måske er det
målet for en gammel enhed vi kalder en ”pot
te”.
Mens de bødkrede fund afspejler periodens
måltidskultur i en nordeuropæisk handelsby, er
manglen på tønder i udgravningerne påfalden
de, og det giver anledning til spørgsmålet om,
hvor de mange tønder, der blev anvendt i han
delen er blevet af, om der f.eks. har eksisteret et
separat handelsområde i byen?
Hilke Elisabeth Saggaus opgave omfatter
alle fund, som ikke er drejet eller bødkret, d.v.s.
alle tilhuggede eller snittede fund, og det giver
100 sider dîner surprise: Knive, skeder, kopper,
spatler, trug, brød- og giødestager, skovle, river,
rokkehoveder, vinder, hegler, legetøj, møbler,
døre, nøgler, væglamper, hamre, flydere, skohæ
le, pile og meget mere. Her finder vi hele spek
tret fra husholdningssager til håndværk, fra fi
skeri til mode. At det kun bliver til en beskri
velse mere end en analyse af mangfoldigheden
er klart.
Men denne manko udlignes med de to af
sluttende bidrag, hvor fire udvalgte fund fra
det sidste kompleks beskrives nærmere. Karl-
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Heinz Gloy beskriver for det første et håndbor
fra det 11.-12. århundrede og to høvle. Gloy har
rekonstrueret boret og vist, at det fungerer fint
i frisk træ. Den ene høvl fra det 12. århundrede
er lavet af taks, og den anden (11.-12. århund
rede) afløn. Også disse værktøjer er rekonstru
eret og har vist sig anvendelige til henholdsvis
grovere og finere arbejde og dokumenterer til
stedeværelsen af snedkerhåndværk i Slesvig.
Afsluttende beskriver Ulrike Mayer-Küster en
næsten fuldstændig og meget sjælden middel
alderlig sadelbom, som viser at Slesvig fulgte
med udviklingen.
Værket giver meget fine eksempler på mo
derne arkæologisk analyse og resultaterne af
omsætning i eksperimentel arkæologi. Vores
billede af det middelalderlige dagligliv er ble
vet beriget med flere facetter, og det viser, at
de hverdagsagtige fund har en berettigelse, der
måske er større end de spektakulære enkelt
fund.
Carsten Jahnke

Ole Færch: Diplomatarium Hornumen
se. Tingsvidner, breve og andre doku
menter fra Hornum herredsting, Nibe og
Nørholm birketing. Bd. 1 1216-1581, bd.
2 1582-1636. Forlag Ole Færch, 2004.
1049 s., 600 kr.
Ole Færch: Herredsfogeder og skrivere
ved Hornum herredsting, Nørholm og
Nibe birketing samt Hornum-Fleskum
herredsting. Forlag Ole Færch, 2006. 96
s., 200 kr.
Smalle publikationer udgivet i yderst begræn
sede oplag, behøver ikke i sig selv at være smal
le, hverken i udstyr eller omfang. Et slående ek
sempel herpå er Ole Færchs monumentale ud
givelse, der geografisk dækker Hornum Herred
i Himmerland. Diplomatarium Hornumense er
tillige en kildesamling for et landområde, hvil
ket i dansk sammenhæng, så vidt det er hervæ
rende anmelder bekendt, er enestående. De hid
til udkomne og betydeligt ældre diplomatarier
fra tidligere og nuværende danske lokalområ
der, har dels dækket hovedstaden, dels Viborg,
Flensborg og Malmø, og er alle udgivet i sidste
halvdel af 1800-tallet. Til denne række, og alli
gevel som en art ”outsider,” føjer sig så Færchs
værk.
Diplomatariet indledes med koncentrerede,
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men informative gennemgange af baggrunden
for og kilderne til diplomatariet, afsnit om Hor
num herred, herreds- og birketingssegl, ting
stederne og deres funktion, ting- og herredsfo
ged, tingsvidner, dokumenternes indhold, ud
formning, pergament, papir og besegling, sprog,
stævning og dom m.v., retsforfølgning, tingbø
ger, tingskrivere og arveembeder, alt klaret s. 521, hvorefter følger selve diplomatariet, som op
tager de følgende godt 900 sider. Værket afslut
tes med fortegnelser over litteratur og forkor
telser samt et register. Slutåret 1636 betinges
af, at rækken af bevarede tingbøger begynder
dette år. Efter 1636 findes altså tingbogsma
terialet samlet. Søger man lokal- og personalhistoriske oplysninger fra det himmerlandske
før denne tid, kan den historisk interesserede
nu gå til Færchs værk, og her finde de originale
tekster, uden at skulle grave sig igennem dyn
ger af dokumenter fra de mange forskellige ar
kivgrupper i Rigsarkivet og Landsarkivet for
Nørrejylland, eller den store gruppe af spredte
udgivelser, hvorfra der også er hentet oplysnin
ger til diplomatariet, om ålestadestridigheder
og aflad, godsfortegnelser, lovhævder m.m.m.
Hertil kommer, at diplomatariet indeholder en
cd-rom med hele materialet, således at man
også kan søge elektronisk, hvis man ikke har
tålmodighed til at anvende bogens register.
På sin vis et biprodukt til diplomatariet, er
samme forfatters bog Herredsfogeder og skri
ver ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm
birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Her er det geografiske område udvidet til også
at omfatte Fleskum herred i Himmerland, og
den periodiske ramme til begyndelsen af 1900tallet. Udgangspunktet for denne bog er, at det
var Færchs hensigt at der i diplomatariet til
lige skulle findes et afsnit med personalhistoriske oplysninger om herreds-, birkefogeder og
skrivere. Dette måtte opgives p.g.a. det omfang,
som diplomatariet antog, men blev altså udgi
vet som selvstændig publikation i 2006. Her
kan man læse mere om nogle af de centrale ak
tører i diplomatariet.
For begge værker gælder, at der er tale om
nyttige bøger for læsere med interesse i Him
merlands historie i særdeleshed, men også for
personalhistorisk interesserede, ligesom bø
gerne vil kunne anvendes i.f.m. Danmarkshistoriske studier, hvor lokale konsekvenser af
centrale beslutninger kan antage eksemplets
karakter.
At der er tale om imponerende publikationer
skal fremhæves. Ligeså at der er tale om smal
le, i en vis forstand, hvilket måske også antydes
af oplaget. Diplomatarium Hornumense er blot
tryk i 200 eksemplarer, mens Herredsfogeder og
skrivere... er trykt i 100. Heldig den historiker,
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som er kommet i besiddelse af Ole Færchs bø
ger.
Henrik Gjøde Nielsen

Lone Leegaard: Pesten - Europa i kata
strofens tegn. Jyllands-Postens Forlag,
2007. 240 s., 299 kr.
Lone Leegaard har med PESTEN - Europa i
katastrofens tegn begået en bog, der har som
mål at beskrive ... hvad der skete med samfun
det, da det blev ramt af katastrofen. Om hvor
dan man kæmpede for at forhindre pesten i at
komme igen, og om hvordan det lykkedes til
sidst (s. 6).
Med bogen ønsker Leegaard således at for
tælle om hele pestens vesteuropæiske historie
- fra den ramte havnebyerne i Italien i 1347 og
til den forsvandt østpå efter en sidste gang at
have raseret Marseille og Provence i 1720-22.
Det er en stor mundfuld, og i indledningen un
derstreges det da også, at forfatteren ikke har
ambitioner om at føre læseren igennem en kro
nologisk gennemgang af denne omfattende hi
storie. Havde hun nu alligevel forsøgt at gøre
det, ville det have været yderst interessant og
banebrydende læsning!
I stedet har Leegaard valgt den mere over
kommelige - og tidligere velafprøvede - form,
hvor hun igennem bogen laver forskellige ned
slag i tid. Disse skal således give læseren ind
blik i, hvordan de gentagne pestudbrud påvir
kede liv, samfund og mennesker i de knap 400
år, den huserede i det vestlige Europa.
De valgte nedslag i tid og sted afspejler na
turligvis det eksisterende kildemateriale, hvil
ket sætter lande som Italien, Frankrig, og Eng
land i højsædet, især i forbindelse med den tid
lige pesthistorie. Således skrives om Den sorte
Død i Firenze, om bondeoprør i England, og om
de første skrappe forholdsregler mod smittefa
re i Venedig og andre af de italienske bystater
samt i England omkring 1600 og senere. Deref
ter følger to kapitler, der beskriver to andre af
samtidens forklaringsmodeller, nemlig begre
bet ”Guds straf” og troen på en astrologisk for
klaring. Herefter vender man blikket mod Dan
mark og beskriver detaljeret pestudbruddet i
København i 1711 for til sidst at slutte af med
Vesteuropas sidste store pestudbrud, der ramte
Marseille og Provence i 1720-22.
PESTEN - Europa i katastrofens tegn er en
populærvidenskabelig gennemgang af pestens
historie - og det er en god ting, eftersom der

mangler dansksproget materiale, der kan give
en overordnet tilgang til problemkomplekset.
Bogen er skrevet i et letlæseligt og let forstå
eligt sprog - om end der til tider er gjort lidt vel
meget ud af forklaringerne. Jeg tror den alment
interesserede læser af denne bog vil være klar
over, hvad tiende er, uden at få det forklaret i
detaljer, ligesom middelalderens tro på helge
ner formentlig også er forholdsvist kendt stof.
Den populære tilgang og ønsket om at skri
ve en bog, som alle kan have glæde af, kan nok
til en vis grad forklare den gennemgående brug
af kendt materiale. Der er ikke meget nyt un
der solen i Leegaards bog, og den litteratur og
de kilder, der benyttes i beskrivelsen af særligt
Den sorte Død, er næsten klassiske. Boccaccios
Dekameron om pesten i Firenze, Petrarca om
Avignon... Fulgte man - som denne anmelder
- med i tv-serien Pest over Europa, som Lone
Leegaard sammen med Mads Baastrup tilret
telagde for DR2 for nogle år siden, genkender
man mangt og meget i denne bog. Men hvis øn
sket er at lokke en bredere skare danske læsere
til at interessere sig for emnet, er det vel egent
lig underordnet, at man kan læse de fleste af
de her bragte pointer, citater og kilder i man
gen udenlandsk pesthistorisk udgivelse. Det er
trods alt første gang, man ser en sådan samlet
fremstilling af emnet på dansk.
Der hvor jeg synes problemet ligger i Lone
Leegaards bog, er hendes behandling af det
danske materiale. Det er jo ingen hemmelighed,
at det ikke bugner med illustrative og farve
strålende beretninger om Den sorte Død i dan
ske arkiver. Ej heller at det danske kildemate
riale til pesten først for alvor bliver rigeligere
efter reformationen, hvor centraladministratio
nens kildemateriale tager til i omfang. Allige
vel synes jeg, det er for uambitiøst udelukkende
at fokusere på de to store yderpunkter i dansk
pesthistorie - Den sorte Død, hvorfra der dog
bringes et par citater, og 1711-udbruddet i Kø
benhavn.
Selvom der i de fleste kapitler pligtskyldigst
skrives lidt om danske forhold, er det nogle gan
ge så småt med oplysninger, at det ligeså godt
kunne have været udeladt. Hvorfor ikke bruge
lidt mere energi på at beskrive danske pest
traktater, når emnet alligevel er oppe (s. 138f),
eller på at berette om danske forholdsregler
imod pesten, når man alligevel hører om karan
tæne, isolation og andre smitteforholdsregler i
kapitel 3?
Det er først i kapitlet om pestudbruddet i
1711, at danske forholdsregler for alvor bringes
i spil - og her betragtes det som en ny ting, at
der findes regler, der kræver at syge isoleres i
eget hus og at døde graves dybt ned for at hin
dre smittefaren (s. 166). Allerede i den første
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permanente Forordning om, hvorledes der skal
forholdes under pest, blodsot og sådanne smit
somme sygers tid fra 1625 er disse tiltag nævnt.
Og det er heller ikke noget nyt, at man lader
sig inspirere fra udenlandske regler - det fin
des tilbage til de tidligste danske forordninger
på området. Om pesten i København i 1711, og
den europæiske epidemi, som udbruddet var en
del af, skriver Leegaard i øvrigt, at det var ”...
et af historiens værste pestangreb i Europa (s.
166). Dette kan vel i bedste fald diskuteres, men
i hvert fald er 1711-epidemien en af de bedst
dokumenterede og mest undersøgte pestepide
mier i historien. Netop kildematerialets mæng
de og omfanget af historisk bearbejdning kan
meget vel have medvirket til at stemple denne
epidemi som særlig slem. Måske er virkelighe
den den, at vi blot ved meget mere om denne
epidemi end om de tidligere.
Hvorom alting er, så ville det have været in
teressant, om Lone Leegaard havde benyttet
lidt mere dansk materiale i sin bog. Der findes
faktisk en del mindre undersøgelse af andre
danske epidemier - og noget sådant ville have
medvirket til at gøre denne danske introdukti
on til pestens historie endnu mere relevant, for
’nye læsere’ såvel som mere garvede udi pest
historien.
Lise Gerda Knudsen

Jens Glebe-Møller: Struensees vej til ska
fottet. Fornuft og åbenbaring i Oplys
ningstiden. Museum Tusculanums For
lag, 2007. 134 s., 148 kr.
Struensees vej til skafottet er en fængende titel,
men efter endt læsning må man konstatere, at
titel og indhold forholder sig til hinanden som
blondinen på køleren af sportsvognen: Struen
see og hans vej til skafottet er først og frem
mest blikfang. Undertitlen ”Fornuft og åbenba
ring i Oplysningstiden” er straks tættere på sa
gen, men ”fransk og tysk oplysning i Struensees
København” eller ”apologi og neologi i Baltha
sar Münters skrift om Struensees omvendelse”
havde nu været mere ærlig snak.
Som det vil være de fleste bekendt, blev
Struensee godt og grundigt forberedt til sin død
på skafottet af præsten ved Sankt Petri tyske
kirke Balthasar Münter. Det blev til i alt 38
samtaler mellem de to i perioden 1. marts til
28. april 1772, og blot et par måneder efter hen
rettelsen udgav Münter et skrift, der refererede
disse samtaler og afsluttedes med Struensees
egen beretning om sin omvendelse.
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Historikerne har hidtil vist den dybeste mis
tillid til Struensees egen omvendelseshistorie,
og heller ikke Glebe-Møller ønsker at røre den
ne tekst med en ildtang. Hans argument mod
skriftets ægthed - at dets opbyggelige og pate
tiske stil slet ikke svarer til det forsvarsskrift,
Struensee samtidigt udarbejdede til sine dom
mere - er ikke særlig overbevisende. Når alt
kommer til alt, ville det vel ikke være så under
ligt, hvis stilen i et religiøst bekendelsesskrift
og i et juridisk partsindlæg adskiller sig mar
kant fra hinanden, i det mindste ikke for reto
risk dannede mennesker som 1700-talletes. Sa
gen er nok snarere den, at vi instinktivt har det
ligesom dronning Caroline Mathilde. Da hun fik
meddelelsen om Struensees omvendelse, havde
hun simpelthen svært ved at tro på, at det skul
le være alvorligt ment. Sådan var den Struen
see, hun og vi mener at kende så godt, ikke.
Tilbage bliver de 38 samtaler, som Münter
refererer. Sandhedsværdien af dem står GlebeMøller også meget tvivlende overfor, selv om
han ikke kan få sig selv til helt at afvise en hi
storisk kerne. Han formulerer sin samlede be
dømmelse på den lidt bagvendte måde, at ”det
selvfølgelig ikke er usandsynligt, at Struensee
i isolationsfængslet har overtaget noget af sin
skriftefaders tankegang og måde at udtrykke
sig på, men længere kan vi heller ikke komme
det”. Et så klausuleret udsagn er det vist svært
at være uenig i. På grundlag af en traditionel
troværdighedsanalyse kommer Glebe-Møller
frem til, at Münters skrift om Struensees om
vendelse egentlig kun er kilde til Münter selv.
Heri er intet nyt.
Det er der til gengæld i Glebe-Møllers næ
ste skridt. Han har nemlig fået den glimrende
idé at se på de ideologiske holdninger og dags
ordener, som Münter gennem skriftet udtrykte
og fremmede. Den følgende analyse viser på al
deles overbevisende måde, hvordan omvendel
sesskriftet fra start til slut er anskuelsesunder
visning i den neologi (tysk, deistisk farvet oplysningsteologi), som Münter abonnerede på. I
modsætning til Frankrig, hvor en kirkekritisk
og antireligiøs oplysning stod stærkt, var op
lysningens brede strøm i Tyskland præget af
en positiv holdning til kristendommen. Man så
kristendommen som den ”fornuftige” religion
par excellence og bestræbte sig på at vise den
fuldkomne harmoni mellem fornuft og åbenba
ring. Samtalerne med Struensee fremstår i det
te lys som et møde mellem den religionskritiske
franske og den religionsvenlige tyske oplysning,
hvor Struensee ved Münters ord og læsning af
god neologisk litteratur skridt for skridt føres
fra gudsbespottelse og forhærdelse til inderlig
tro og dybtfølt anger. Münters bog er med an
dre ord et opbyggeligt skrift, der føjer sig ind
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i en lang tradition af fortællinger om omvend
te (dødsdømte) syndere, men også et apologe
tisk skrift, som forsvarede kristendommen mod
ugudelige filosoffer, og et stykke propaganda for
den neologiske teologi. Dette udvikler GlebeMøller i seks små kapitler, der sammenfatter
og perspektiverer hovedpunkterne i Münters
fremstilling af samtalerne. Det er spørgsmål
om menneskets natur (materiel maskine eller
sammensat af legeme og ånd), sjælens udøde
lighed og moralens grundlag, frygtens rolle i
religiøsiteten og meget mere. Punkt for punkt
konfronteres franske gudsbespottere som La
Mettrie, Voltaire, Helvetius og d'Holbach med
de tilsvarende, dengang meget populære, men
i dag ret så ukendte tyske neologer: Jerusalem,
Hess, Less og flere.
Denne analyse af omvendelsesskriftet, der
af indhold og omfang egentlig blot er at sam
menligne en længere artikel, har Glebe-Møller så udvidet med nogle indledende afsnit om
Struensees og Münters respektive karrierer (s.
1-54) og et morsomt, men i grunden løsrevet ef
terskrift i form af en oversættelse fra tysk af
et lille satirisk stykke om hunde og mennesker,
der med overvejende sandsynlighed kan til
lægges Struensee (s. 109-122). Hvis man tror i
denne bog at erfare nyt om Danmarkshistori
ens nok mest saftige skandale, så må man tro
om, men man får til gengæld en interessant lille
afhandling om Münter som neologisk populari
sator i spændingsfeltet mellem fransk og tysk
oplysning.
Sebastian Olden-Jørgensen

Michael Bregnsbo: Caroline Mathilde.
Magt og skæbne. En biografi. Asche
houg, 2007. 281 s., 299 kr.
For et par år siden hjalp jeg den engelske forfat
terinde Stella Tillyard med de danske kapitler
i hendes bog A Royal Affair. George III and his
Troublesome Siblings, som netop er udkommet
på dansk med titlen En kongelig affære. Bogens
vigtigste kapitler omhandler Caroline Mathilde
og Struensee, og jeg fik lejlighed til både at gen
nemgå meget af kildematerialet og observere,
hvorledes en psykologisk interesseret skribent
med store literære evner gik til værks. Kort før
udgivelsen af Stellas bog mødte jeg Michael
Bregnsbo på Rigsarkivet, og eftersom jeg vid
ste, at han var i gang med en biografi om Caro
line Mathilde, satte jeg ham i forbindelse med
Stella (efter at have fået hendes tilladelse). Vi

er således begunstiget af to moderne, men me
get forskellige, biografier om den ene af hoved
personerne i et af Danmarkshistoriens store
dramaer. Det er ikke mindst heldigt, fordi Asser
Amdisens Struenseebiografi Til Nytte og For
nøjelse trods sine uomtvistelige kvaliteter ikke
var uden mangler.
Bregnsbo gør allerede i indledningen klart,
at han ikke vil søge at forstå Caroline Mathil
des personlighed eller tegne et psykologisk por
træt af hende. I stedet vil hun blive set som
en begivenhed i Danmarkshistorien. Hun var
tegn på, at noget var kommet ud af kontrol, og
Bregnsbo påpeger, at to forhold var afgørende:
Hun tog sig en elsker, hvilket var særdeles pro
blematisk p.g.a. kongefamiliens krav på sikker
hed for eventuelle børns rette paternitet, og el
skeren lod sig ophøje som diktator. Det betød
på den ene side, at elskeren Struensees positi
on var stærk, på den anden, at hvis man ville
fjerne Struensee fra magten, måtte man også
ijerne hende.
På grund af Bregnsbos selvvalgte begræns
ning i forholdet til de psykologiske aspekter af
Caroline Mathildes liv og person, er bogen sna
rere en beskrivelse og analyse af de politiske
begivenheder i årene 1766-72 end en traditionel
biografi, og som sådan er den langt hen ad vejen
rigtig god. Bregnsbo har som den første benyt
tet Caroline Mathildes breve til sin bror Georg
3., men bogens styrke er ikke sensationelle op
dagelser, men nytolkninger og modificeringer af
et allerede kendt begivenhedsforløb. Der er en
fin og forståelig indledning om Danmark-Norges og Storbritaniens struktur, styre og uden
rigspolitik, og fremstillingen af 1760'ernes po
litiske kamp i Danmark-Norge er forbilledligt
klar. Bregnsbo viser overbevisende, at Struen
see var umanerligt uvidende om eller ligeglad
med enevældens politiske system, og at det lyk
kedes ham at få magtfulde grupper som fjender,
mens modstanderne af Bernstorffs og Moltkes
storgodsjerstyre under Frederik 5. ikke slutte
de op om ham, bl.a. fordi hans samliv med dron
ningen udfordrede middelklassens moralske
normer. Han fik ikke skabt sig et eget parti, hel
ler ikke blandt medlemmerne af det reformpar
ti, som placerede ham i kongens nærhed. Om
Caroline Mathildes selvstændige politiske visi
on og indflydelse vurderer Bregnsbo, at der er
indicier, der kan tolkes i retning af hendes ak
tive medvirken i Struensees reformpolitik, men
intet entydigt.
Dette er den bedste og klareste beskrivelse
og analyse af den politiske kamp fra Christian
7.'s tronbestigelse, jeg har læst, hvilket alene
bør gøre bogen til et must for forskere, stude
rende og almindeligt interesserede. Men in
gen roser uden torne. Jeg synes, at Bregnsbo
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undervurderer, hvor galt det kunne være gået
for kupmagerne efter de dramatiske begiven
heder natten mellem 16. og 17. januar 1772.
Caroline Mathilde udtrykte det selv i raseri el
ler fortvivlelse på selve natten, da hun sagde:
”Man behandler mig som et dyr”, og at hendes
bror kongen af England ”skal snart skaffe mig
revange”. Det var jo en enestående situation,
at en engelsk prinsesse blev holdt i fængsel, og
så på Hamlets Kronborg af alle steder, og alfa
og omega for kupmagerne måtte være at skaf
fe en tilståelse om utroskab fra en af parterne
for at undgå en britisk militær intervention.
Hvad var der sket, hvis f.eks. Struensee ikke
var brudt sammen på forhørets 2. dag den 21.
februar, hvor han tilstod sit forhold til dronnin
gen, og at Caroline Mathilde senere lod sig nar
re til at tilstå? Eller hvis Christian 7. i sin ube
regnelighed eller et kort øjebliks klarhed havde
krævet at se sin hustru? Bregnsbo går meget
let hen over de militære oprustninger i England
og den engelske gesandt Robert Murray Keiths
energiske kamp på Caroline Mathildes vegne.
Det kan nævnes, at Georg den 3. og den britiske
regering den 4. april besluttede at udruste en
betydelig flådestyrke på 10 linieskibe, et antal
fregatter og to bombarderskibe, som ville være
udrustet til at sejle til København to uger se
nere. Den 7. april planlagdes en omfattende ak
tion mod Danmark-Norge med både angreb på
København og Helsingør og flådekrig mod den
danske handel og søfart. Da ordren kom den 24.
april om at stoppe udrustningen, var det ifølge
den britiske udenrigsminister Suffolk i sidste
øjeblik, for skibene i Plymouth ville være sejlet
inden for nogle få timer.
Ligeledes synes jeg, at Bregnsbo ikke klart
nok ser, hvor labil og usikker situationen var
med Caroline Mathilde i eksil i Celle i stedet
for det planlagte Aalborg. Hun var det naturlige
udgangspunkt for intriger mod det ny styre, og
nu var hun uden for deres rækkevidde. Hvad
ville der ske, når hendes søn blev myndig - med
en hævngerrig og levende mor, som absolut ikke
havde glemt noget? Nu stoppede historien med
hendes uventede død som 23-årig, og en sam
mensværgelse om et kup i København med eng
lænderen Nathanail Wraxall som mellemmand
kom ikke videre, men for enhver betragter måt
te kuppet i januar 1772 indtil da ses som afslut
ningen på en halvleg, ikke på selve kampen.
Jeg kan ikke afslutte anmeldelsen uden at
kommentere Bregnsbos beslutning om ikke at
analysere Caroline Mathildes personlighed og
psykologi, men derimod se hende som en begi
venhed i Danmarkshistorien. Er kernen i den
ne begivenhed ikke to menneskers tøjlesløse og
særdeles kødelige forgabelse i hinanden, en for
gabelse, som i sit kølvand efterlod både forarge
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de tjenestefolk, tilsølede sofaer og offentlig slad
der? Kan en forfatter bare fravælge dette psyko
logiske fænomen, som er banalt for udenforstå
ende og verdensomrystende for deltagerne, når
det var så afgørende for det politiske forløb? Er
kærlighed eller for den sags skyld liderlighed
ikke også begivenheder i Danmarkshistorien?
Med denne biografi har vi fået en god, klar
og let forståelig skildring af det politiske spil i
tiden før og under Struenses magtperiode, men
jeg synes ikke, at den i sin tilgang og noget tørre
stil lever op til og fyldestgørende forklarer det
psykologiske og politiske drama, der er begiven
hedens centrum og udspring.
Dan H. Andersen

Bent Knie-Andersen: Horsens - købsta
den og guldsmedene 1500-1900. Horsens
Museum, 2006. 340 s., 250 kr.
En stor del af den kunsthistoriske forskning i
Danmark publiceres af museerne, ligesom vær
ker om kulturhistorie, arkæologi og historie i
stort tal udgives i museumsregi. Der ydes be
tydelige økonomiske tilskud fra de offentlige
kasser og fra de almennyttige fonde til disse
bogværker, men alligevel er det kun en brøkdel
af disse stærkt subventionerede, ofte yderst at
traktivt udstyrede publikationer, der anmeldes
i de landsdækkende aviser. Det er i dag almen
politik på dagbladenes kulturredaktioner at
begrænse anmeldelser så meget, som det over
hovedet er muligt, og da fjernsyn og radio for
længst har opgivet at tage kulturlivet alvorligt,
forbliver bøgerne det, som tyskerne kalder ”Ge
heimtipp” uden at nå den læserskare, de hen
vender sig til.
Hvorledes denne misere, som blot vedbliver
at udvikle sig fra ondt til værre, kan modarbej
des, skal ikke diskuteres her, men et digert og
grundigt researchet arbejde som Bent Knie-Andersens værk om guldsmedene (der fortrinsvis
arbejder med sølvet) i Horsens, aktualiserer di
lemmaet. Emnet for den attraktivt illustrerede
bog kan synes smalt, men viser sig dog at have
mange interessante aspekter, og mængden af
bevarede sølvarbejder er imponerende. Forfat
teren er økonom, ikke historiker eller kunst
historiker, men han har undersøgt sine kilder
i både dybden og bredden. Det rige materiale,
som en jysk provinsby kan levere inden for et
betydningsfuldt kunsthåndværk, er fremlagt
i form af dokumenter og informationer om de
genstande af de enkelte mestre, der i dag findes
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i Horsens Museum og i landets kirker. I den be
handlede periode kendes navnene på 71 guld
smedemestre, og af disse kan man registrere
værker af 55.
Som bogens titel angiver, indeholder bogen
også en nyttig, men lidt vidtløftig oversigt over
købstaden Horsens' historie og arkitektoniske
udvikling, samt en lang række grafiske frem
stillinger af økonomiske og sociologiske fak
torer af relevans for guldsmedefaget. Her kan
man af og til trække lidt på smilebåndet, når
forfatteren ud fra nogle ganske få personers
forhold opstiller procentskalaer af temmelig be
grænset værdi, f.eks. hvad ang. mestrenes sta
tus som enten husejere eller lejere. Det havde
været ønskeligt, om der i stedet blev præsente
ret et større materiale til sammenligning mel
lem tilstandende i Horsens og i andre købstæ
der i Danmark. Til gengæld er det relevant at
få at vide, at der i boerne kun kan dokumente
res genstande i ædelt metal efter fem Horsensguldsmede, og at et forbavsende stort antal af
guldsmedene på dødstidspunktet var fattige el
ler direkte insolvente. Man kunne have ønsket
sig mere oplysning om, hvad det betød for guld
smedene, at det af Catharina 2. fordrevne ”rus
siske hof” af prinser og prinsesser, som beskæf
tigede omkring 50 personer, havde sæde i Hor
sens i tiden 1780 til 1807. For at få forbeholde
ne overstået, hvad gælder første dels historiske
indføring i Horsenssølvets plads i kunsthånd
værkets historie, er det heller ikke tidssvaren
de at operere med stilhistoriske begreber som
”Regence officiel” og ”Louis Seize officiel”. Når
Knie-Andersen skriver, at rokokoperioden ”of
ficielt regnes fra 1750 til 1775” må man anføre,
at stilbetegnelserne inden for kunsthistorien i
løbet af det 20. århundrede blev så udhulede,
at de, rent ud sagt, i dag er ubrugelige. Det vi
ste sig med stor tydelighed i ”renæssanceåret”
2006. Kunsthåndværket i guld og sølv er yder
mere oftest så herligt nemt at datere og lokali
sere ganske præcist igennem de stempler, der
angiver byer, mestre og årstal, så oplysninger
om fremstillingsåret burde være alt nok.
Den anden halvdel af Horsens - købstaden og
guldsmedene 1500-1900 vil til gengæld være af
varig nytte for sølvsamlere, museumsfolk og en
hver, der interesserer sig for dansk kunsthånd
værk. Her gives en kronologisk oversigt over
alle kendte guldsmede i byen og deres værker, i
det tilfælde, sådanne kan lokaliseres i dag. Den
ældste mester kender vi kun navnet på, han
hedder Hans, og det ældste kendte Horsens-arbejde er en alterkalk fra byens Helligåndsklo
ster, dateret til 1490, som nu befinder sig i Kul
turhistorisk Museum i Randers. Bent Knie-Andersen har fremdraget en rigdom af arkivalier
vedr. guldsmededynastierne og de enkelte me

stre, hvilket er andendelens store force, og de
enkelte mestermærker er gengivet her, ligesom
Byarkivet i Horsens har bidraget med glimren
de fotografier af relevante købstadseksteriører.
Fotografen Henrik Wichmann tegner sig for ho
vedparten af de mange farvefotografier, der vi
ser Horsens Museums sølvbestand foruden en
kelte genstande i privateje. Det kan dog undre
læseren, at den flittige forfatter ikke har valgt
at inddrage alle kendte værker i offentligt eje
af guldsmedene fra Horsens. Går man f.eks.
til Lise Funders katalog over samlingerne i
Kunstindustrimuseet, ”Dansk sølv 1600-2000,”
finder man der arbejder af Nicolai Brandt, Mo
gens Thommesen Lövenhertz og Moritz Jensen
Angel, der supplerer Bent Knie-Andersens op
lysninger på det bedste.
Charlotte Christensen

Harald Ilsøe: Biblioteker til salg. Om
danske bogauktioner og kataloger 16611811. Danish Humanist Texts and Stu
dies, Volume 31. Museum Tusculanums
Forlag, 2007. 261 s., 298 kr.
Harald Ilsøes bog om danske bogauktioner og
dertil hørende kataloger er ét af de værker, som
man allerede ved udgivelsen kan spå en lang
levetid. Bogauktionskataloger har hidtil været
meget ujævnt og mangelfuldt registreret (i Bib
liotheca Danica og Rex) og har slet ikke været
udnyttet forskningsmæssigt i det omfang, de
fortjener. Det bliver der nu gode muligheder for
at råde bod på. Gennem mange års arbejde med
bog- og bibliotekshistorie har Harald Ilsøe sam
let og bearbejdet oplysninger om materialet, og
det er dette stof, som nu er gjort tilgængeligt i
en smuk og indbydende bog. I ét og samme bind
får læseren både en fremragende historisk in
troduktion til emnet og et uvurderligt opslags
værk. Heldigvis har forlaget sørget for en solid
indbinding, så også af denne grund vil værket
kunne bruges flittigt i mange år fremover.
Den indledende oversigt (36 sider) er infor
mationsmættet og spændende. Her gennemgås
de offentlige bogauktioners historie fra begyn
delsen i 1661 og halvandet hundrede år frem.
Auktionsvæsenet, der blev ganske nøje regule
ret gennem en forordning 1693, bredte sig hur
tigt fra hovedstaden til alle dele af landet. Der
blev tale om en af de vigtigste arenaer for bog
distribution, hvor store mængder af ofte rela
tivt nye bøger kunne skifte hænder på få timer.
I mange tilfælde indgår oplysninger om bog-
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auktioner i det almindelige auktions- og skif
temateriale, der findes på landsarkiverne. Men
ved større bogsamlinger blev det snart almin
deligt at få trykt særlige kataloger, som skulle
informere og lokke potentielle købere til. Som
mange andre af tidens brugstryk er de i vidt
omfang gået tabt. På s. 13 vises en oversigt over
registrerede bogauktionskataloger i Bibliotheca
Danica, og her falder det i øjnene, at der fra åre
ne 1711-20 kendes 74, men fra det følgende årti
kun 25 kataloger. 1751-60 er tallet helt oppe på
110. Katalogerne blev aldrig i samtiden gen
stand for konsekvent indsamling. Heldigvis er
dog ganske mange auktionskataloger fra Kø
benhavns lærde miljø blevet bevaret som dele
af de større private bogsamlinger, der senere
indlemmedes i Det kongelige Bibliotek.
Ud fra katalogerne selv samt arkivalsk ma
teriale kan Ilsøe give et fascinerende billede af
auktionernes organisering og afvikling. De fle
ste blev holdt i private hjem, gerne i afdødes bo
lig, men nogle gange rykkede man f.eks. til Bør
sen eller de store boghandleres domiciler. Selve
katalogerne blev forberedt god tid i forvejen. Det
omfattende registreringsarbejde blev typisk be
troet nogle (mere eller mindre kyndige) studen
ter mod betaling. Udenbys liebhavere kunne
ved hjælp af katalogerne så arrangere sig med
lokale kommissionærer, der sørgede for indkøb
på deres vegne. Også priser og betalingsformer
bliver behandlet, og til sidst kommenteres en
række væsentlige kildekritiske spørgsmål, bl.a.
det forhold, at det jævnligt kun var dele af en
persons bogsamling, der endte på auktion.
Harald Ilsøes indledning er en uomgængelig
introduktion (og metodehåndbog) for alle, der
vil arbejde med auktionskataloger. Men den er
også i sig selv en væsentlig afhandling, der føjer
sig smukt til den i forvejen store buket af for
nemme arbejder om dansk bog- og bibliotekshi
storie, som Ilsøe har lagt navn til. Hovedparten
af bogen (s. 49-231) har dog karakter af et op
slagsværk og udgøres af en kronologisk ordnet
og annoteret oversigt over alle kendte bogauk
tionskataloger fra perioden 1661-1811, i alt ca.
430. Nogle gange fylder oplysningerne blot 2-3
linjer, ikke mindst for de mange kataloger, der
ikke hidtil har været registeret. F.eks: ”Aukti
on over Niels Rømers bøger Bergen 1743 (ikke
i BD). Rømer døde 1742 som kapellan i Bergen.
Et eksemplar af katalogen, der rummer 395
bind, findes i Norge (CPA 245)” [CPA er for
kortelsen for Carl S. Petersen: Afhandlinger til
dansk Bog- og Bibliotekshistorie, 1949]. Men i
mange tilfælde kan Ilsøe ud fra egne studier el
ler sekundærlitteratur tilføje komprimerede be
skrivelser af hovedindhold, d.v.s. forekommende
sprog, emner, forfatterskaber (og dermed give
et signalement af den samlede lærdomshistori
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ske profil), ligesom ejerskab af bestemte hånd
skrifter eller sjældne bøger omtales. Mange af
de skatte, der i dag befinder sig i Det Konge
lige Bibliotek, kan her følges i skiftende bogeje
res samlinger! Beskrivelser af katalogerne ef
ter store bogsamlere som f.eks. Jens Bircherod
(1709), Hans Gram (1748 og 1750), og Wilhelm
August von Osten (1750 og 1764) fylder hver ca.
2 sider, og der henvises løbende til sekundærlit
teratur, der enten omhandler katalogerne eller
titler heri (f.eks. er der godt 20 videre henvis
ninger indeholdt i afsnittet om Gram).
Bogauktionskatalogerne og den her givne
oversigt har stor relevans i forhold til mange
forskellige forskningsfelter, hvoraf lærdoms- og
boghistorie naturligvis er de allermest oplagte.
Hvis man er interesseret i en bestemt lærd per
son, vil man straks kunne kigge efter vedkom
mende i det fyldige navneregister. Her vil en
eventuel hovedindførsel med bogauktionskata
log være klart understreget, men øvrig omtale
er også medtaget (hvis vedkommende er omtalt
i den indledende afhandling eller i forbindelse
med andre kataloger, f.eks. som forfatter, kø
ber eller tidligere ejer af bestemte bøger). Der
er ligeledes et nyttigt register til identificerede
håndskrifter og ældre tryk; d.v.s. at man kan
jagte f.eks. et bestemt nummer i Det kongelige
Biblioteks ældre samlinger og finde frem til de
kataloger, hvor det har været sat til salg!
Men Ilsøes bog vil ikke kun hjælpe den
lærdoms- eller boghistoriker, der i forvejen ved,
hvad han eller hun søger efter. Den vil også
kunne inspirere til nye undersøgelser i mate
rialet. Man behøver blot at læse enkelte af de
mere udførlige katalogbeskrivelser for at kom
me på sporet af mange muligheder. Man kunne
undersøge, hvilke former for bøger som bestem
te grupper eller generationer af gejstlige og an
dre lærde har ejet. Man kunne studere forekom
sten af særlige sprog (hvem læste f.eks. franske
og engelske værker i større omfang?) eller af
bestemte emner, fag eller forfattere. Og man
kunne kortlægge (især hvis man også inddrog
auktionsmateriale i arkiverne), hvilke grupper
af ”bogbrugere” der købte forskellige former for
litteratur på auktionerne - og til hvilke priser.
Mulighederne er nærmest uendelige. For
den studerende, som aldrig har haft en aukti
onskatalog i hånden, kan såvel introduktion
som fortegnelse måske ved første møde virke
overvældende kompakt og noget indforstået.
Men aldrig har det været enklere at finde ud
af, hvad man kan bestille hvor - og at få en for
nemmelse af, hvad stoffet rummer. Det er sådan
set bare om at komme i gang. En stor tak til Ha
rald Ilsøe for at have stillet dette skatkammer
til rådighed for videre forskning.
Charlotte Appel
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Kasper G. Andersson: Til Folkets San
de Gavn - Et dansk numismatisk guld
alder-tidsbillede. Dansk Numismatisk
Forening, 2006. 110 s., 225 kr.
Det er en statelig bog, forfatteren og den lands
dækkende forening har udgivet. Forsiden viser
Bertel Thorvaldsens idealiserede portrætbuste
af Frederik den 6. samt den ene af de to medal
jer, der er bogens hovedtema - og som ”vand
mærke” billedhuggeren H. E. Freunds genfund
ne udkast til den.
Det første kapitel handler om rigets tilstand.
Her skildres bl.a. det paradoksale i kongens
folkelige popularitet set på baggrund af hans
håndhævelse af enevælden og af de ændringer,
der skete med helstaten 1813-15. Frederik hav
de som kronprins fået kredit for sin medvirken
ved landboreformerne under sin fars regime.
Allerede i 1822 blev der på borgerligt initiativ
fremstillet en jubelmedalje i anledning af, at
kongen havde overlevet en livstruende lunge
lidelse.
1833 var det galt igen. Frederik var på en
af sine talrige rejser i Hertugdømmerne blevet
indlagt på sin svigerfars slot, Louisenlund tæt
ved Kiel. Der gik næsten en måned, før han igen
vendte hjem til en stormende modtagelse i ho
vedstaden.
Som et udtryk for borgerskabets hengiven
hed havde en komité planlagt udsendelsen af
en medalje i anledning af helbredelsen. For
mand var numismatikeren, biskop P. E. Mül
ler. Til at udføre arbejdet valgtes den allerede
nævnte Freund, der havde været Thorvaldsens
nære medarbejder i Rom i en halv snes år og
som stadig boede dér. Projektet forløb derfor
ikke uden hindringer og blev temmelig forsin
ket. 1600 borgere i hovedstaden købte medaljen.
Bestillingsliste og regnskab blev offentliggjort i
Adresseavisen. Her kunne alverden inklusive
kongen følge med. Der møder vi guldalderens
feterede mænd, Eckersberg, Oehlenschläger og
brødrene Ørsted, men også mennesker, der var
ramt af enevældens censur - og nu måske hå
bede på amnesti - f. eks. den senere krigsmini
ster A. F. Tscherning og N. F. S. Grundtvig. 24
medaljer blev slået i guld og hovedsageligt ud
delt til den kongelige familie.
Men inden den københavnske medalje frem
kom, havde kongens svigerfar, den gamle land
greve og formelle statholder i Hertugdømmer
ne, Carl af Hessen, udsendt en alternativ hel
bredelsesmedalje. Kunstneren var Albert Ja
cobsen, der ligesom Freund var professor ved
Kunstakademiet i København. I modsætning til
den ”danske” medalje havde landgrevens natur
ligvis tysk tekst. På bagsiden fremgår, at den

var præget af NEU PLATINA. Det gjaldt næ
sten hele oplaget og havde sin baggrund i gre
vens store interesse for alkymi og for at promo
vere egne landvindinger indenfor fremstilling
af nye metaller.
Hermed er vi nået til bogens mest indholds
rige kapitler. Det er tydeligt, at metallurgi har
forfatterens interesse. Efter en redegørelse for
Carls baggrund ved det danske hof, berettes om
hans kemiske forsøg med metaller på sit labora
torium. En interesse han havde ”arvet” fra sin
far. Der gøres deltaljeret rede for, hvordan god
troende og grådige fyrster gennem århundreder
var blevet betjent af alkymister. I slutningen af
1700-årene var naturvidenskabelig viden dog
så udbredt, at deres muligheder var begræn
sede. Carl karakteriseres dog som en forbenet
mystiker, der holdt fast ved guldmageri. I 1825
mødte han geologen og kemikeren J. G. Forch
hammer, og fra da af blev bestræbelserne mere
målrettede. Resultaterne blev bl.a. afprøvet ved
fremstilling af en mængde afslag af aktuelle og
ældre mønt- og medaljestempler. Bogen bidra
ger til oplysning om mange af dem.
Efter et kapitel om avisanmeldelser af de to
konkurrerende medaljer og ét om medaljeværkstedet sluttes bogen af med en historisk epilog,
der beskriver de sidste år af kongens regerings
tid til hans død i 1839. Her omtales bl.a. Uwe
Jens Lornsens slesvig-holstenske oprørsskrift
og virksomheden i ”Selskabet til Trykkefrihe
dens rette Brug” samt andre demokratitiltag.
Helbredelsesmedaljerne fra 1833 blev enevæl
dens numismatiske svanesang.
Værket er ualmindelig pænt sat op af Tor
ben Juul Hansen; andre af foreningens besty
relse har også bidraget med kompetent arbejde.
Næsten alle billeder er perfekt gengivet, beskå
ret og placeret. Mange af billedteksterne er ud
videt og sat sammen til selvstændige temaer,
der sætter lys på emner og tid fra endnu flere
vinkler. Nederst på hvert opslag er bogens fulde
titel gengivet på den ene side og på den anden
kapitlets navn - oftest et enkelt ord - samt et
lidt længere citat. Det kan virke lidt krukket
med en sådan ”pegepind” trykt med kapitæler.
Men anmelderen overgav sig på side 80, hvor
det hedder ”en liden lysestage af jern” har til
syneladende været eneste lyskilde - i landets
førende medaljeværksted. Bogen har gode refe
rencer, engelsk resume og et personregister.
Finn Grandt-Nielsen
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Anne Løkke: Patienternes Rigshospital
1757-2007. Gads forlag, 2007. 120 s.,
229 kr.
Det kongelige Frederiks Hospital, nu Kunst
industrimuseet, blev det første civile sygehus i
Danmark. Hospitalet åbnede i 1757 og har som
institution lige siden modtaget patienter til be
handling. Anne Løkke præsenterer i Patienter
nes Rigshospital dets lange, foranderlige histo
rie og løfter samtidig en flig af et internationalt
unikt kildemateriale, nemlig 250 års bevarede
hospitalsjournaler fra flere millioner patient
forløb. For at strukturere institutionens lange
udvikling og det store materiale, har Anne Løk
ke valgt tre nedslag med 100 års mellemrum:
1797,1897 og 1997.
I 1797 fungerede Frederiks Hospital pri
mært som et sygehus for de fattige, som blev
behandlet på det offentliges regning. På den tid
var hospitalet en flot og meget respekteret in
stitution i hovedstaden og der er næppe tvivl
om, at de tre daglige måltider, roen og den for
holdsvis rene seng har været befordrende for de
fattige patienters helbredelse, når man betæn
ker, hvordan Københavns slumkvarterer så ud
på den tid. En af bogens mange patientskæb
ner, en 20-årig murerdreng, kan meget vel have
reddet livet eller sin arbejdsduelighed, da han
blev indlagt og behandlet for et gammelt sår på
hånden, som ikke ville hele. Ubehandlede sår
var potentielt livstruende og sårbehandling var
dengang hovedopgaven på den kirurgiske afde
ling, mens operation var undtagelsen. Hospi
talet havde dog også betalende patienter. Der
eksisterede et sindrigt system af ydelser, som
kunne tilkøbes, herunder bedre kost, fødsel hos
oveijordemoderen, fritagelse for at være under
visningsobjekt, enestue samt det ultimative: En
herskabelig sygelej lighed, som kostede en min
dre formue. Hospitalet spejlede den tids meget
klasseopdelte samfund og det er tankevækken
de for læseren, at de tider måske er på vej til
bage i dag, hvor private sygeforsikringer vinder
frem og priviligerer nogle samfundsgrupper.
Igennem bogen analyserer Anne Løkke udvik
lingen i sygdomsbehandlingen og sygdomsbe
grebet godt. Jeg studsede dog over, at teorien
om de fire legemsvæsker nævnes som grundla
get for overlæge F. L. Bangs og den generelle
sygdomstænkning omkring 1800. Legemsvæ
skerne og dermed sygdom blev næppe opfattet
så ortodokst på den tid og havde fået følgeskab
af andre sygdomsopfattelser knyttet til bl.a.
nerve- og karsystem.
Hundrede år senere, i 1897, repræsenterede
Frederiks Hospital ikke længere det ypperste i
det danske sundhedsvæsen. Hospitalet var ned
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slidt og honorerede ikke de nye krav om hygi
ejne i patientbehandlingen. Indretningen af
hospitalets ”tekøkkener” illustrerede den ald
rende institutions alvorlige skavanker. Det lille
rum tjente både som køkken (inklusive opvask
af service, spyttekrus og urinkolber), gardero
be for personalet, linnedsdepot, rengøringsrum
samt lokum. Samtidig var hospitalet plaget af
overbelægning, som betød, at patienterne blev
lagt ”dobbelt”, d.v.s. to i hver seng. Hospitalet
oplevede dog et lyspunkt inden for kirurgien,
hvor anæstesigasser og netop hånd- og sårhy
giejne havde fremkaldt en revolution. Et skifte,
som i bogen er smukt illustreret af et fotografi
med et hold kirurger, som står i hvide skjorter,
vest og slips og skrubber fingre med sæbe og
neglebørste foran hver deres vaskefad.
I 1910 flyttede hospitalet til nye bygninger
på Blegdamsvej og fik indlagt vand, elektricitet
og wc’er med afløb til kloak. 11970 blev bygnin
gerne revet ned og erstattet af et moderne høj
husbyggeri, som fik en kortvarig glansperiode
førend det tørnede ind i de nuværende omskif
telige tider i sundhedsvæsenet og på hospitalet
selv. Gode resultater var der ellers nok af. Fra
1897 til 1997 var produktiviteten blevet 50-doblet og gennemsnitsliggetiden reduceret fra 40
dage til 5 dage. En række uhelbredelige og far
lige sygdomme var blevet til medicinske rutine
opgaver og dertil kom nye behandlinger, f.eks.
hjertetransplantationer og reagensglasbefrugt
ning, som i 1897 ville have været utænkelige.
Men Rigshospitalet, ligesom resten af sund
hedsvæsenet, er i tiltagende grad kommet i of
fentlighedens søgelys. Sundhedsydelserne skal
måles, herunder patienternes tilfredshed, som
er blevet et vigtigt succeskriterium. Rigshospi
talet opfattes som en ”servicevirksomhed”, hvor
den syge er ”kunde”, og hospitalet er for nylig
begyndt at lave systematiske undersøgelser af
patienternes oplevelse af hospitalsopholdet.
Anne Løkke har skabt en bog, som dels er
rigtig flot illustreret, men som også formår at
fortælle en kompleks historie igennem 250 år.
De tre nedslag fungerer godt. De giver nogle
interessante øjebliksbilleder og de indflettede
patientskæbner giver fortælllingen substans.
Nedslagene fungerer samtidig som indgangs
vinkler til tre forskellige tidsaldre, som får lov
til at spejle sig i hinanden. Fortællingen er til
med underbygget af en række letforståelige ta
beller og figurer om primært patientmaterialet.
Anne Løkke fortæller en levende historie, som
kan læses af alle med interesse for sygdoms- og
sundhedshistorie.
Morten A. Skydsgaard
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Irene Hellvik, Per Grau Møller, Hen
rik Vensild og Holger Villumsen (red.):
Landbrugshistorien på museum. Beret
ning fra et symposium afholdt den 27.28. oktober 2005. Landbohistorisk Sel
skab, 2007. 175 s., 158 kr.
En gang var landbruget ikke blot et hoveder
hverv, det var også i egen og andres opfattel
se et hovedelement i landets kulturhistoriske
identitet. Landbruget spillede derfor sammen
med de gamle byhåndværk en stor rolle i den
museale grundlæggelsesperiode i slutningen af
1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet. Pa
rallelt hermed har landbrugshistorien været et
af de store temaer i dansk universitets- og ar
kivforskning, og landbrugshistorien fik tidligt
sit eget selskab. Men i dag siver landbruget ud
af museerne; tidligere landbrugsmuseer omde
finerer sig til egnsmuseum, transportmuseum
eller ”Historiens Hus” - eller lægger den land
brugshistoriske formidling ud til en open air
aktivitet, en gård eller et kulturlandskab (til
gengæld er der opstået en underskov af små
nostalgiske privatsamlinger). Heller ikke land
brugshistorien er den samme som før - så der
var god mening i, at tre hovedkræfter, Landbo
historisk Selskab, Dansk Landbrugsmuseum,
Gammel Estrup og museernes landbrugspulje
i 2005 tog initiativ til et symposium om land
brugshistorien og museerne. De mange bidrag
er nu samlet i en interessant antologi.
Formanden for Landbohistorisk Selskab, Per
Grau Møller, lægger i forordet ud med det me
get relevante spørgsmål om, hvorfor vi fortsat
skal satse på landbrugshistorien, når erhver
vet i dag er reduceret til under 5 % af den er
hvervsaktive befolkning. Ud over, at landbruget
stadig er et vigtigt eksporterhverv, peger Per
Grau Møller her især på, at en væsentlig del
af det danske kulturlandskab er skabt af land
brugserhvervet fra oldtid til nutid, hvor 60 %
af landet stadig er landbrugsjord. I de senere
år er det da også landskabshistorien, der i høj
grad har stået i centrum, ikke mindst i de sto
re forskningsrådssatsninger i 1990'erne (”Det
agrare landskab”, ”Foranderlige landskaber”
m.fl.), hvori også museerne har deltaget. Per
Grau Møller omtaler ejendommeligt nok slet
ikke denne væsentlige side af landbrugshistori
en, selv om han selv var en central aktør i flere
af disse projekter. Alligevel må man sige, at an
tologien afspejler, at interessen for landbrugets
historie på mange måder er gledet fra erhver
vets mennesker og produktioner til dets kultu
relementer: bygningerne, haverne, husdyrene
og landskaberne.

Kun et af bidragene fortæller om en egent
lig samtidsundersøgelse af landbruget, nemlig
Hanne Christensens artikel om en undersøgel
se af landboliv i Midtsøndeijylland, hvor foran
dringerne fra 1950 til i dag i produktion, byg
ninger og hverdag, blev dokumenteret ud fra
et etnologisk livsformsperspektiv. Til gengæld
handler hele to bidrag om de haver og planter,
som før i tiden var helt fraværende, når land
bruget og dets bygninger skulle udforskes. Gert
Poulsen fra Nordisk Genbank fortæller om prin
cipper for indsamling og bevaring af ældre nyt
teplanter, mens Helle Ravn, Langelands Muse
um, fortæller om landbohaverne. Begge bidrag
afslører dog i og mellem linjerne, at Danmark
på dette område står langt bag Norge og Sve
rige. Indsamling og bevaring er kun i sin vor
den, og var det ikke for museerne, ville stort set
ingen mark- eller haveplanter være bevaret på
roden, fra roerne på Vestfyns Hjemstavnsgård
til de alt for ofte nedprioriterede haver på fri
landsmuseerne. Også i bygningsfredningen er
haverne nu med, dog kun med 11 landbohaver
i forhold til 82 landbobygninger. Det fremgår af
bidraget fra Lisbeth Brorson fra Kulturarvssty
relsen, der også handler om mulighederne for
bevaring af ikke-fredede landbrugsbygninger
og om styrelsens temagennemgange, der afslø
rede uventet store egnsforskelle (hvor hun går
let hen over, at egnsforskellene også afslørede
væsentlige svagheder i den nuværende elitære
fredningspraksis, der dog ikke skal lægges bi
dragyderen til last). Endvidere er der et interes
sant indlæg om husdyrene på museer af Niels
Bendsen, Vendsyssel Historiske Museum, der
bl.a. kommer ind på de etiske spørgsmål vedr.
dyr på museum. Er det dyrplageri at holde sun
de dyr i en gammeldags stald? Og forstår en by
bofamilie, at en drillet tyr kan stange, selv om
der et trådhegn mellem publikum og dyr? Og
endelig er kulturlandskabsforskningen her re
præsenteret ved det europæiske hedeprojekt
Heathcult med dansk forankring på GrindstedVorbasse Museum (Holger Villumsen).
På den måde kan man sige, at museernes
forskning, indsamling og bevaring til gengæld
for den skrumpende traditionelle kerne i land
brugshistorien: landbrugerne og deres redska
ber - har fået nyt liv gennem en udvidet bredde
i temaerne. Samtidig viser bidrag af bl.a. Irene
Hellvik og Charlotte S. H. Jensen, at museerne
også i formidlingen tager nye udfordringer op,
som bl.a. gives af, at landbruget ikke mere er en
selvfølgelig forståelsesramme for befolkningen.
Til gengæld savner man to andre temaer.
Det ene er forholdet mellem landbrugshistorie
og landbohistorie, et fælles problem både for
museerne og de universitære forskningstradi
tioner. Jens Aage Søndergaard, Dansk Land-
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brugsmuseum, er i sit bidrag om museets ind
samlingspolitik inde på, at museets virkefelt
er blevet omdefineret fra landbrugshistorie
til landbohistorie, parallelt med at selskabet
hedder Landåohistorisk Selskab. Men hvad er
egentlig ”landbohistorie”? Er det bare landsby
undersøgelser eller undersøgelser af et fortidigt
andels-Danmark? Eller er det en ny kulturhi
storisk dimension, hvor man med inspiration
fra sociologiske og etnologiske forskningstradi
tioner eftersøger urban-rural modsætningspar
ret i nutidens kultur og livsformer med kritisk
lys på myterne om, at den fysiske urbanisering
til enhver tid også betyder de urbane livsfor
mers sejr? Og hvorfor har vi så få landskabs
udstillinger og landskabsmuseer? Det andet
tema er den mere museologiske diskussion om
branchemuseernes krise: Er det rimeligt, at for
tidens erhverv lever videre i så mange land
brugs-, søfarts- og fiskerimuseer i forhold til an
tallet af industri-, service- eller informations
samfundsmuseer? Eller ligger problemet snare
re i forholdet mellem specialmuseet og museet,
der ser helheden, også land og by, ud fra lokale,
regionale, nationale og internationale synsvin
kel? Det er temaer, som burde tages op af andre
symposier.
Peter Dragsbo

Niels Frederiksen: Et liv til søs. H. P.
Thomsens erindringer om livet på havet
1874-1917 med kommentarer og supple
rende bemærkninger indbefattende en
maritim ordliste, der forklarer ord og
vendinger. Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Esbjerg, 2006. 313 s., 148 kr.
Hans Peter Thomsen (1858-1935) var født på
Fanø og blev sømand. Han nåede at sejle på
seksten sejlskibe og senere på fem dampskibe,
inden han gik i land som 59-årig. Det meste af
tiden var Thomsen afsted på langfart i årevis
uden at være hjemme. Med sejlskibene, der tit
udgik fra Hamborg, gik han ofte i den bekendte
fart på Sydamerika, men kom desuden rundt i
Europa, Sydafrika og Indonesien. I kortere pe
rioder mellem hyrerne arbejdede han hjemme
ved familiens landbrug eller andet forefaldende
arbejde på land. Thomsen blev med tiden selv
parthaver og fører af et barkskib, men måtte i
1904 p.g.a. økonomiske problemer med skibet
i stedet søge over i andres dampere som styr
mand. Alt i alt en almindelig og solid sømands
karriere i overgangsperioden mellem sejl og
damp, nøgternt berettet uden de store armbe
vægelser.
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Med støtte i dagbøger og andet løbende ned
skrevet materiale har den gamle søulk sat sig
og med sin tydeligvis ikke skrivevante hånd
nedfældet sine erindringer. Udgiveren har valgt
at gengive Thomsens tekst med stavefejl, hal
tende sprog og usikker grammatik. Dette gør
læsningen til lidt af en prøvelse. I stedet burde
udgiveren have gjort både den gamle sømand
og den nutidige læser den tjeneste at frisere og
normalisere teksten.
Selve erindringerne fylder kun lidt under
halvdelen af bogen. Hovedparten af resten ud
gøres af en hundrede sider lang maritim ord
liste med yderst detaljerede forklaringer à la
den store Ordbog over det Danske Sprog. Det
te virker voldsomt, og ord som kaffe og bryst
svag er vel ikke særlig maritime. Desuden brin
ger bogen forskelligt materiale om H. P. Thom
sens familie, hans hus i Nordby (som i dag er
Fanø Museum), data på de skibe, han har sejlet
med, samt spredte oplysninger om ladninger og
driftsresultater for nogle af hans skibe.
Bogen er gennemillustreret og nydeligt lay
outet, men det kan ikke nægtes, at det samlede
indtryk af bogen er noget flimrende med dens
mange forskelligartede, tilsyneladende tilfæl
digt fremkomne og ikke særlig samarbejdede
bestanddele. En resolut forlagsredaktør burde
have grebet behjertet ind og styret projektet
mere sikkert i havn.
Erik Gøbel

Hans Thomsen: Jens Bjerg - en saga
blot. Lokalhistorisk Forlag for Bording
Sogn, 2007. 163 s., 160 kr.
”Rejs du hare, din fyr! Prøv om du kan få det
bedre!” Sådan lød faderens besked, afleveret
med de obligatoriske ørefigener, da den 17-årige
Jens Bjerg (1879-1928) ytrede ønske om at rej
se hjemmefra for at realisere sine drømme om
en karriere inden for handel og business. Jens
Bjerg var ældste søn fra en hedegård i Hamme
rum herred og som sådan uundværlig som ar
bejdskraft derhjemme. Han købte sig fri ved at
hyre en karl i sit sted og drog, som så mange an
dre fra egnen havde gjort før ham, af sted som
uldkræmmer. I 1902 kunne den driftige iværk
sætter opbygge en mindre tekstilvirksomhed i
Bording Stationsby, et foretagende som lovede
godt, men endte skidt. Husspektakler i Jens
Bjergs nystiftede familie førte til opbrud fra
Bording, derefter en mislykket løbebane som
hotelvært og fabrikant forskellige steder i Jyl
land, konkurs og skilsmisse, og på ny en tvivl
som eksistens som omvandrende uldkræmmer,
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denne gang på Færøerne. Her var markedet dår
ligt (færingerne gik i folkedragt!), så Jens Bjerg
rejste videre til Reykjavik, hvor han i løbet af få
år skabte sig en ny og lovende karriere som for
retningsmand og hotelejer. Han døde pludseligt
i en alder af 48 år, på et tidspunkt, hvor alt teg
nede lyst for ham og hans nye familie.
I årene 1907 til 1910, på bunden af tilværel
sen, satte Jens Bjerg sig for at skrive sine erin
dringer, ”Min Levnedsbeskrivelse fra jeg var 10
Aar”. Disse erindringer har Hans Thomsen be
arbejdet og udgivet i fyldige uddrag i sin 163
sider store bog, der i kraft af et fint udvalg af
fotos fra datiden samt fra nutidens Bording og
Reykjavik tager sig indbydende ud. Men skin
det bedrager. I virkeligheden udgør Jens Bjergs
erindringer kun en fjerdedel af stoffet, svaren
de til 25-30 normalsider. På trods af deres korte
omfang giver disse sider dog et kulturhistorisk
interessant indblik i, hvordan en begavet bon
deknøs forsøgte at skabe sig en karriere inden
for en vanskelig og usikker erhvervsbranche.
Desuden har Hans Thomsen skrevet en fin ind
ledning til Bjergs erindringer.
I modsætning hertil er anden halvdel af bo
gen, Hans Thomsens skildring af Bjergs kar
riere på Island, ikke noget vellykket projekt.
Bortset fra enkelte avisartikler findes der kun
sporadisk kildemateriale om emnet. Dette ma
teriale, relevant såvel som irrelevant, fremlæg
ges stort set in extenso i bogen. I tilgift får læ
seren en række mere eller mindre uvedkom
mende rejseskildringer fra Island samt flere
sider uddrag af kendte sagatekster, illustreret
med farvefotos af diverse sagalokaliteter. Ikke
kun Jens Bjerg, men også hans forældre, ind
hylles i alt for megen sagamytologiske nimbus:
Bjergs gamle fader kom sig ikke over ”sønnetabet”; hans moder blev en kendt ”sagafortællerske” o.s.v. Det havde klædt fremstillingen, hvis
Thomsen havde holdt sig til emnet og i stil med
indledningen skrevet en kortfattet og sammen
hængende afslutning.
Asger Simonsen

Hanne Thomsen og Jytte Thorndahl: El
og gas til danske kommuner. Elmuseet
og Gasmuseet, 2007. 342 s., 199 kr.
Vi savner den virkelig først, når den ikke er her.
Elektriciteten. Og for 80 år siden kunne man
sige det samme om gassen. Ingen varme, lys,
madlavning og kraft i store dele af de stadig
voksende byer. Forsyningsvirksomhedernes hi
storie bliver sjældent anset for at være fængs

lende, men alligevel har både el og gas siden
midten af 1800-tallet i stigende grad været en
uundværlig del af hverdagen og genstand for
heftige politiske slagsmål. Med andre ord ligger
der masser af materiale, der viser vejen frem
til vores moderne levevis. Forudsætningerne for
en større undersøgelse er derfor til stede - ikke
mindst i lyset af at 2007 var industrikulturens
år. Museumsinspektør Jytte Thorndal fra El
museet og museumsleder Hanne Thomsen fra
Gasmuseet modtog i 2004 støtte fra Kulturarvs
styrelsen til tre nærstudier af elektricitetens og
gassens udviklingshistorier i Viborg, Aalborg og
Århus kommuner fra midten af 1800-tallet og
til i dag. Projektet er ambitiøst anlagt med fo
kus på både empiri og lange linjer, teknologihi
storie, kulturhistorie, lokalhistorie, politisk hi
storie og økonomisk historie.
El og gas til danske kommuner har to primæ
re formål. For det første ønsker forfatterne at
finde forskelle og ligheder i de to energiformers
udviklingshistorier og navnlig undersøge den
indbyrdes konkurrence. Både el og gas havde
hver for sig potentiale til at dække 1900-tallets
behov for varme, lys og energi i byernes boliger
og fabrikker. For det andet anskues både el- og
gasforsyningen som et socioteknisk system, der
ikke alene afhænger af den teknologiske udvik
ling, men påvirkes aktivt af politikere på lokalt
og nationalt plan, fagfolk og forbrugere. Begge
præmisser danner udgangspunkt for en inte
ressant analyse, hvor elektricitetens ubestridte
dominans over gassen bliver set kritisk efter i
sømmene.
El og gas til danske kommuner har store am
bitioner, der langt hen af vejen også indfries.
Bogen kommer hele vejen rundt om emnet fra
husmoderforeningernes rolle i salget af el til de
internationale konjunkturers påvirkning af rå
varepriserne. Især er bogens struktur en styr
ke, idet den giver læseren plads til fra- og til
valg. Man kan vælge overblikket i de indleden
de afsnit om forsyningssystemernes teknologi
ske og politiske præmisser på landsplan, eller
dykke ned i de empiriske afsnit om enten gas
sens historie, elektricitetens historie, eller en af
de tre byers forsyningshistorie. Dog behandles
gennemgående træk såsom gassens og elektri
citetens funktion i hjemmet ikke i dybden i alle
kapitler - her ville referencer i teksten eller et
register have været en hjælp.
El og gas i danske kommuner imponerer især
ved det store kildearbejde, der er lagt til grund
for undersøgelsen. Kildetyperne spænder vidt
og afslører et omfangsrigt arbejde i indsam
lingsfasen - især fordi perioden strækker sig
over mere end 150 år, hvor langt de fleste kilde
typer findes i hele perioden i alle tre byer. Der
er benyttet byrådsforhandlinger, forsyningssta-
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tistikker, regnskaber, årsberetninger, fagtids
skrifter, aviser, aktionsgruppers analyser, breve
og meget andet. Denne diversitet afspejler for
fatternes ønske om at vise forsyningsvirksom
hedernes historie så bredt som muligt. Heri
gennem demonstrerer forfatterne, at det lokale
politiske klima og de enkelte byers interne er
hvervsfordeling samt almene samfundsstruk
turer havde en ligeså stor - og om muligt større
- betydning i den ene forsyningsforms succes
over den anden end de rent teknologiske mu
ligheder.
De tre kommuner, Viborg, Aalborg og Århus,
havde meget forskellige indstillinger til offent
lig drift og differentieringen af priser på elek
tricitet og gas. Fra Viborg kommunes forholds
vis sene interesse for selv at overtage driften af
gasværket fra Det Danske Gaskompagni i 1924
til Århus og Aalborg kommuners meget målret
tede fokus på optimering og udvidelse af den lo
kale energiforsyning i årene omkring århundre
deskiftet. Det er naturligvis en pointe - selvom
forfatterne ikke selv nævner den - hvor forskel
ligt forsyningsvirksomhederne i tre kommuner
kunne udvikle sig, selvom de lå forholdsvis geo
grafisk tæt. Men ud fra en faglig synsvinkel vil
le det have klædt forfatterne at uddybe valget
af netop disse tre kommuner og konsekvenser
ne af valget, udover at alle tre kommuner tid
ligt fik både gas- og elværk.
Overvejende er bogen velskrevet, om end
den høje informationstæthed sætter sin natur
lige begrænsning for, hvor meget man kan læse
ad gangen. Forfatterne har som museumsfolk
på henholdsvis Gas- og Elmuseet stor eksper
tise på området, men det forleder dem ikke til
at skrive indforstået. Enkelte steder glipper
det dog med et lidt for teknisk ordvalg med be
tegnelser som f.eks. snitbrændere (s. 67) eller
buelamper (s. 175). Her ville en velanbragt il
lustration hjælpe den alment interesserede læ
ser. Bogen har kun få illustrationer, men bort
set fra ovenstående indvending har de relevans
og ligefrem humoristisk karakter. Hvem vidste
f.eks., at man på Århus Bade- og Lysanstalt om
kring 1910 for kun 1,50 kr. kunne få et elektrisk
karbad med frottering (s. 218) - datidens vej til
sundhed - og sandsynligvis ikke helt ufarligt.
Alt i alt er El og gas til danske kommuner et
solidt studie, der giver en bred men også detal
jeret introduktion til elektricitetens og gassens
historie i Danmark. Ligeså værdifuldt er bo
gens bud på, hvordan forsyningssystemers hi
storie kan skrives uden at forfalde til den klas
siske fremskridtsoptimisme, og med en proble
matisering af at der heller ikke ved teknologihi
storie er meget, der er ”naturgivent” bedre end
noget andet.
Nina Seirup
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Inge Adriansen og Hans Schultz Han
sen (red.): Sønderjyderne og Den store
Krig 1914-1918. Museum Sønderjylland
& Historisk Samfund for Sønderjylland,
2006. 373 s., 298 kr.
Åh nej, ikke endnu en bog om Sønderjylland,
lød det fra en af mine venner, da hun så bogen.
Det vil dog næppe skræmme den trofaste skare
af læsere, der er specielt interesseret i lands
delens historie. Bogen har imidlertid så mange
kvaliteter, at den appellerer til et endnu bre
dere publikum.
Udgangspunktet er dystert med over 5.000
faldne sønderjyder under 1. verdenskrig, tu
sindvis af sårede, flere årgange af unge mænd
for hvem skyttegravskrigens rædsler aldrig
slap sit tag, med de følgevirkninger det gav for
hele landsdelens indbyggere.
Forlægget for antologien var en foredrags
række, Historisk Samfund for Sønderjylland
holdt i 2005. Bogen består af en indledning,
tidstavle, 15 tematiske kapitler, fakta- og citat
bokse udarbejdet af i alt ni forskellige bidrags
ydere. Forfatterne har deres forankring i muse
ums-, undervisnings- og arkivverdenen. Det, at
forsøge at gøre en succesfuld foredragsrække til
en antologi, kan være særdeles problematisk,
men i dette tilfælde er det lykkedes særdeles
godt. Redigeringsarbejdet må have været bety
deligt, ikke mindst arbejdet med de mange fine
illustrationer både i s/h og i farver.
Efter devisen, alle nye læsere kan begynde
her, giver seminarielektor Jørn Buch på 40 si
der en indføring i 1. verdenskrigs årsager, for
løb og konsekvenser. René Rasmussen skriver
veloplagt og med blik for det væsentlige om
Sønderjylland ved krigens udbrud og fortsæt
ter med interneringen af dansksindede ledere.
Forløbet gav ikke anledning til de rædselsscenarier, som krigen i de efterfølgende år skulle
afstedkomme. Populært sagt dokumenteres det
tydeligt, at det første offer ved krigsudbruddet
igen var ”sandheden” - og det er jo slet nok. I
et senere kapitel skriver René Rasmussen om
sønderjyder i allieret krigsfangenskab. Her er
tonen til tider nærmest munter, og han slutter
af med, at der endnu i dag er eksempler på for
bindelser i tredje og fjerde generation mellem
efterkommere af sønderjyske krigsfanger og
efterkommere af bønder i Frankrig, hvor fan
gerne tjente. Elendighed er der derimod rigeligt
af i Martin Bo Nørregårds kapitel om sønderjy
derne ved fronterne samt i Sven Falkner Søren
sens kapitel om faneflugt. I forhold til de beret
ninger, der tidligere er blevet udgivet samt den
eksisterende litteratur, er det begrænset, hvor
meget nyt disse kapitler fremkommer med,
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hvilket også gælder Birgitte Vestergaard Fut
trups bidrag om de sønderjyske krigsinvalider.
Måske er det også et urimeligt krav at stille i en
antologi af denne karakter. Desto mere impo
neres man over Inge Adriansens bidrag. Hver
dagslivet i Sønderjylland skildres med empati
og faglig indsigt. Det gælder, hvad enten hun
skriver om hjemmefronten eller allierede krigs
fanger. Her er mange små historier, som virke
lig bevæger én, skrevet uden skygge af senti
mentalitet. Endnu mere fortjenstfuld er det,
at formidlingen er sober men med bid, så man
uvilkårligt reflekterer over det læste. I hendes
bidrag om mindesmærker i Danmark for faldne
sønderjyder samt om sønderjyske soldatergra
ve i Frankrig og England præsenteres vi for de
meget kontante realpolitiske overvejelser, der
ligger bag opførelsen og frem for alt selve isce
nesættelsen af mindesmærker. Mens de lokale
mindesmærker over faldne i sognet omtales
yderst respektfuldt, er tonen hård over for Min
deparken i Marselisborg. Her havde der fundet
en selektion sted efter nationalt sindelag, såle
des at faldne hjemmetyskere ikke blev medta
get. Hendes dom lyder da også, at hele anlæg
get er overflødigt, da de faldne jo allerede var
mindet med erindringssteder lokalt.
Antologiens nok mest specialiserede kapi
tel om sikringsstilling Nord, Zeppelinbasen ved
Tønder og andre militære anlæg har flere for
fattere og virker lidt usammenhængende, hvil
ket nok skyldes, at en af hovedkræfterne døde
inden fuldførelsen af sit bidrag.
Hans Schultz Hansen tager sig i et kort kapi
tel af grænsespørgsmålet under krigen, og Axel
Johnsen følger trop med en udførlig analyse af
krigens afslutning og revolutionen i november
1918. Endnu engang en periode i den sønderjy
ske historie, der er særdeles kaotisk og vanske
lig at overskue, men det lykkes ham elegant at
udrede trådene for læseren. Antologien mangler
naturligvis heller ikke en omtale af DSK, For
eningen af Dansksindede Sønderjydske Krigs
deltagere 1914-18. Den står Hans Schultz Han
sen for. Foreningen, som blev oprettet i 1936,
forblev frem til 1988 foreningen, der på godt og
ondt holdt minderne om krigen i live. Den tid er
nu forbi, men mit bud er, at også DSK’eme ville
have været særdeles tilfredse med bogen. Når
man selv er opvokset i et sønderjysk sogn og i
slutningen af 1960’erne og 1970’erne fik fortalt
historier af eller med udspring i DSK’ernes be
retninger, kan det kun glæde, at det er lykke
des forfatterne at skabe en kollektiv fortælling
om landsdelens svære år under den store krig.
Hæver man sig op over det personlige plan, kan
alle glæde sig over, at de fleste bidragsydere er
eksperter, der har påtaget sig at formidle deres
forskningsbaserede studier i en ny og lettilgæn

gelig form. Bogen kan varmt anbefales til alle
historisk interesserede, hvad enten der er tale
om lærd eller læg.
Peter Fransen

Helle Reinholdt: Hugo Matthiessens
Skanderborg. Fotograferet september
1918. Forlaget Hikuin, 2007. 68 s., 120
kr.
Kulturhistorikeren Hugo Matthiessen (18811957) er nok mest kendt for sine velskrevne
skildringer af forgangne tiders bødler, tyve, pro
stituerede, Limijord og Hærvej, der fortsat hø
rer til blandt perlerne i dansk kulturhistorisk
forskning. Al rosende omtale af denne omfat
tende bogproduktion til trods er Matthiessens
største præstation uden sammenligning de sy
stematiske fotograferinger af danske købstads
miljøer fra Skagen til Nexø, som han foretog
1913-22, inden kameraet i det næste årti blev
rettet imod danske vej strøg og herregårde.
11987 påtog Højbjerg-forlaget Hikuin sig den
store opgave at publicere Matthiessens utallige
fotografier fra de danske købstæder. Med fag
lig og økonomisk bistand fra lokale museer og
fonde er fotografierne fra de enkelte købstæ
der lokaliseret i Nationalmuseets arkiv og lø
bende publiceret. Nyeste skud på stammen er
så Skanderborg, hvis huse, gader, gårdmiljøer
og gadedøre Matthiessen fotograferede i sep
tember 1918. Før man kommer på sightseeing
i Skanderborg er man blevet introduceret til
mennesket og fotografen Hugo Matthiessen og
Helle Reinholdt, museumsinspektør ved Skan
derborg Museum, har opridset den lokale bag
grund for Matthiessens visit i 1918 og skrevet
de ledsagende billedtekster. Hertil kommer lit
teratur- og kildeoversigt samt bykort og motiv
liste, så interesserede læsere har mulighed for
at orientere sig yderligere.
Fotografierne bærer vidnesbyrd om et ene
stående stykke dokumentationsarbejde fra
Matthiessens hånd. Bogen vil således være til
gavn og fornøjelse for alle med interesse for by-,
arkitektur-, kunst-, slægts- og lokalhistorie i al
almindelighed og Skanderborgs historie i sær
deleshed. Fotografierne bliver ikke mindre rele
vante af, at mange af de pågældende bygninger
og gårdmiljøer i dag er blevet kraftigt restau
reret, eller for længst er bukket under for det
fremskridt, der sjældent levnede plads til top
pede brosten og dueslag på gavlen.
Matthiessen så helst, at der ikke optrådte
mennesker på hans fotografier, men både Skan-
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derborgs indbyggere og deres høns har dog ofte
sneget sig med alligevel, ligesom hestepærer er
en obligatorisk rekvisit, når der er taget bille
der af gade- og vejstrækninger. Sådanne ”for
styrrende” elementer gør dog ikke bog eller fo
tografier ringere - tværtimod!
Jakob Ørnbjerg

Bent Vedsted Rønne: Mellem to fronter.
Arbejderbevægelsens historie i Hader
slev 1873-1940. Haderslevs historie bd.
1. Haderslev Byhistoriske Arkiv, 2005.
319 s, 298 kr.
Det er både et spændende emne og en vigtig bog
der her præsenteres for læseren, og stadsarki
var Bent Vedsted Rønne har gjort et stort arbej
de ved udarbejdelsen af denne fremstilling, der
langt hen bygger på arkivalsk materiale, samt
omfattende og dermed tidskrævende studier i
lokale aviser m.v. Emnet er i sig selv spænden
de, fordi vi her har at gøre med en arbejderbe
vægelse, der fra starten skulle forholde sig til
to typer af kollektive identiteter, dels den so
cialistiske og dels den nationale. Skulle danske
arbejdere prioritere det nationale over det so
cialistiske, når de nu var borgere i Preussen og
del af det tyske kejserrige, eller skulle de tage
udgangspunkt i virkelighedens verden og enga
gere sig fuldt og helt i den tyske arbejderbevæ
gelse? Det var et centralt spørgsmål for arbej
dere i Haderslev før 1920.
Emnet bliver selvfølgelig ikke mindre spæn
dende af, at det nordslesvigske område skifte
de nationalt tilhørsforhold efter 1. verdenskrig.
De mest interessante afsnit af bogen er måske
dem, hvor vi følger de tyske socialdemokraters
overgang fra at være en del af SPD til at bli
ve en del af det danske Socialdemokrati og de
tyske fagorganisationers tilsvarende skifte fra
tysk fagbevægelse til den danske fagforenings
struktur. På begge områder skete det med tøven
og nogen modvilje, fordi der var tale om at flyt
te fra noget, der var bedre end de nye forhold,
de skulle vænne sig til. Tone og tradition var
meget forskellige i det danske og det tyske So
cialdemokrati. De sønderjyske partiforeninger
måtte indordne sig under den centralistiske or
ganisationsform i det danske Socialdemokrati,
skriver forfatteren. I SPD havde partimedlem
mer og foreninger i højere grad været vant til at
præge debatten og beslutningerne. På lignende
vis måtte de faglige organisationer omstilles til
forholdene i dansk fagbevægelse; således skul
le det tyske bygningsarbejderforbund deles op
på fag - murere, tømrere, murerarbejdsmænd
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o.s.v. - og under de danske forhold skulle fagfor
eningerne koncentrere sig om det faglige (løn og
arbejdsforhold) og ikke diskutere politik, som
de tyske arbejdere havde været vant til under
tyske forhold. Interessant at se den danske or
ganisationsmodel i det lys.
Socialismen kom til Haderslev i begyndel
sen af 1870’erne og da i Lassalles udgave, d.v.s.
ADAV (Allgemeiner Deutscher Arbeitervere
in), og de første fagforeninger blev også opret
tet her. Overraskende er det at møde svenske
August Palm i Haderslev, men han var der også.
Det var dog først fra 1890’erne, efter socialist
lovens ophævelse, organiseringen rigtigt kom i
gang, og de nordslesvigske områder blev ikke et
af det tyske Socialdemokratis stærke områder.
Frygten for udvisning holdt nogle tilbage, og for
andre gik det nationale forud for det sociale og
politiske. Det er interessant at bemærke, at det
var en kreds af arbejdere, der i begyndelsen af
det 20. århundrede tog fat på organiseringen af
danske arbejdere på et selvstændigt nationalt
og dansk grundlag; det blev i 1911 til Dansk Ar
bejderforening for Nordslesvig, som var vendt
imod Socialdemokratiet. Fra 1890’erne blev der
dannet fagforeninger i større omfang, og fagbe
vægelsen opstod her som en blanding af indu
striforbund og fagforeninger. Haderslev fik med
det såkaldte Fagforeningernes Kartel fra 1898
en lokal faglig fællesorganisation i byen. Det
blev Fagforeningernes Kartel sammen med So
cialdemokratiet, der markerede arbejderbevæ
gelsen i politiske sager før verdenskrigen.
Vendepunktet blev selvfølgelig 1. verdens
krig, som for den almindelige tysker blev en
hård tid, efterhånden som krigen trak ud. Det
er ikke til at sige ud fra bogen, om forholdene
var værre eller bedre i Haderslev end andre ste
der. Vi får også historien om Haderslev i revo
lutionsårene 1918-20. Fra november 1918 blev
der dannet arbejderråd og soldaterråd i Hader
slev. Men udtryk for revolutionære strømninger
var det ifølge Bent Vedsted Rønne ikke. Afstem
ningen i Nordslesvig gav dansk flertal, og vi for
står til fulde, at de tyske socialdemokrater, der i
1919 endelig var sluppet af med det preussiske
monarki og havde fået den republik, de havde
kæmpet for så længe, ikke var udelt begejstret
for at skulle forlade den nye republik og flytte
over i det gamle danske monarki.
Fra 1920 bliver arbejderbevægelsen i Ha
derslev så et stykke Danmarkshistorie. Sær
lig interessant er her selvfølgelig perioden fra
1930’erne, hvor kampen mod nazismen kom i
forgrunden. Kommunisterne førte deres egen
kamp mod nazisme og fascisme, mens socialde
mokraterne talte for et samarbejde med andre
partier i kampen mod de danske og tyske na
zister. En af de kendte socialdemokrater blev
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ekskluderet og etablerede en forening til kamp
mod nazismen på et rent nationalt grundlag.
Det er ikke de litterære blomster eller sprog
lige finurligheder, der præger Bent Vedsted
Rønnes fremstilling; vi er tæt på kilderne; nogle
steder måske for tæt, måske for beskrivende og
nærmest leksikalsk, f.eks. hvor vi bevæger os
igennem alle de socialdemokratiske organisati
oner. Mange personnavne forbliver navne, som
vi ikke forbinder noget med. Jeg havde gerne
set lidt mere om konteksten, herunder Hader
slev by, om byens arbejdere og byens arbejds
pladser. Det er i udpræget grad en organisati
onshistorie og bevægelsens historie, Bent Ved
sted Rønne fortæller. Man kunne nok også have
ventet, at den historiske kontekst ville være
mere nærværende i en bog med dette emne. For
min skyld måtte første del frem til 1920 gerne
være skrevet mere eksplicit som et stykke ”tysk
historie”. Især perioden under Wilhelm II var
en vigtig periode i tysk historie og i tysk arbej
derbevægelses historie. Det kan eksempelvis
undre, at Köller-politikken i begyndelsen af det
20. århundrede behandles så kortfattet, når nu
nationalisme-socialisme- problematikken er en
af de centrale i bogen. Man ville vel også have
ventet, at socialdemokraterne i Haderslev for
holdt sig til de diskussioner, som blev ført i det
tyske Socialdemokrati i perioden, f.eks. reform
debatten i forlængelse af von Volmars politik i
Bayern eller diskussionen blandt de preussiske
socialdemokrater om kampen mod treklassevalgretten, for slet ikke at tale om den heftige strid
om krigsbevillingerne i 1914. Jeg havde gerne
set Haderslevs arbejderhistorie skrevet ind i
den bredere tyske historie. Disse bemærknin
ger rokker imidlertid ikke ved bogens mange
fortjenester og det gode arbejde, Bent Vedsted
Rønne har lagt for dagen. Der er meget nyt at
hente i bogen, og det er en særdeles informativ
bog, som med garanti vil blive konsulteret, når
emnet er arbejderbevægelsen i Søndeijylland,
og som også kaster interessante vinkler over
dansk arbejderbevægelse i det hele taget.
Knud Knudsen

Henrik Lundtofte (red.): Samarbejde og
sabotage - seks mænd 1940-45. Histo
risk Samling fra Besættelsestiden 19401945, 2006. 271 s., 200 kr.
Historisk Samling fra Besættelsestiden har ud
givet dette lille, velbearbejdede værk i anled
ning af sit tyveårs-jubilæum. Man har valgt at
forme jubilæumsskriftet som en antologi over
seks meget forskellige personligheder, der på

hver deres vis har sat sig spor i besættelsesti
dens historie. Nogle har gjort det tydeligt, an
dre af dem er knapt blevet bemærket, og det
er denne bogs store fortjeneste at bringe også
disse sidstes historier frem i lyset. Mens social
demokraten H.C. Hansens og den tyske rigsbefuldmægtigede dr. Werner Bests aktiviteter
under krigen formentlig er kendt af de fleste, i
hvert fald i en vis udstrækning, er dette næppe
i samme grad tilfældet for så vidt angår de fire
andre aktører.
Niels Wium Olesen beskriver i sit kapitel om
H.C. Hansen en stræbsom og succesrig social
demokratisk leder, der besidder alle de for en
politisk førerskikkelse nødvendige kvalifikatio
ner, herunder en vis kynisme. Der tegnes et le
vende og i mange henseender sympatisk portræt
af Hansen, og ikke mindst beskrivelsen af hans
aktivitet under departementschefsstyret 194345 vidner om en pragmatisk, men mål- og an
svarsbevidst politiker, der virker for Danmarks
såvel som for sin egen og sit partis sag. Mens læ
seren på det første par sider kan få indtryk af
en fremstilling, der synes set gennem socialde
mokratiske eller måske endog hansenske briller,
vinder portrættet i nuance og alsidighed efter
hånden som læsningen skrider frem. Balancen
mellem samarbejdspolitik og national interesse
og den meget langsommelige bevægelse fra den
for Tyskland fordelagtige pragmatisme til en for
sigtigt pro-britisk holdning, beskriver Wium Ole
sen fint i sin skildring af forholdet mellem Han
sens og Christmas Møllers syn på sidstnævntes
virksomhed i London.
Landstingsmanden og landbrugspræsiden
ten Henrik Hauch hører utvivlsomt til en af da
tidens glemte politikere, og i sit kapitel gør Mo
gens Rostgaard Nissen et vellykket forsøg på at
rette op på denne mangel. Man får herigennem
indtrykket af en vilje- og principfast person, der
afviser at stille sig i spidsen for en national sam
lingsregering, og som forfægter liberale syns
punkter uden at tabe nødvendigheden af det
parlamentariske samarbejde af syne. Rostgaard
Nissen skildrer medrivende, hvorledes Hauch
under de vanskelige vilkår i krigens første år
formår at varetage dansk landbrugs eksportin
teresser, og ride stormen af overfor kritik fra det
stærkt højrenationale LS såvel som hans egen
partifælle Madsen-Mygdahl, der havde rettet
skarpe anklager mod ham for ikke tilstrækkelig
effektivt at fremme landbrugets interesser. Rost
gaard beskriver Hauch som en stærk personlig
hed, der både var åben for andres (end landbru
gernes) berettigede krav på at blive tilgodeset, og
én som, når det gjaldt, var villig til at forhandle
med hvem som helst - endog med besættelses
magten — hvis han anså det for at være til gavn
for dansk landbrugs interesser.
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Henrik Lundtofte beskriver en anden af de
sjældent omtalte skikkelser fra besættelsesti
den, overretssagfører Ejnar Krenchel. Krenchel
påkaldte sig megen vrede for i tale og skrift at
tage til orde imod sabotagen og for at gøre det
gennem et vel aktivt opsøgende samarbejde med
besættelsesmagten. Dette var sådan set i god
overensstemmelse med, hvad ledende politike
re havde lagt op til, men Krenchels selvstæn
dige og øjensynligt helt unødvendigt pro-aktive
initiativ blev ikke værdsat, og blev i følge Lund
tofte af samtiden fundet mindre undskyldeligt.
Krenchel lå ellers forsvarspolitisk tæt op af tre
divernes radikal-socialdemokratiske holdnin
ger. Han var en ægte discipel af Hørup og der
med formentlig anti-militarist af samme princi
pielle årsager som den mangeårige udenrigsmi
nister, dr. Peter Munch. Dertil kom, at Krenchel
efter april 1940 hørte til blandt de mest tilpas
ningsivrige og tysk-positive meningsdannere,
og hyldede den opfattelse, at man skulle lade
stormagterne udkæmpe deres indbyrdes krig,
uden fra dansk side at tage del i deres væbnede
opgør. Overretssagfører Krenchels lange række
af radioforedrag, hvori han undsagde sabota
gen, gav ham tilnavnet ”den danske Goebbels”,
og den illegale presse rettede massive smædekampagner mod hans person. Heri blev hans
troværdighed systematisk undergravet ved an
klager for pædofili, homoseksualitet i alminde
lighed, tyskvenlighed og nazi-sympatier. Lund
tofte beskriver Krenchels agitation og de ille
gale avisers modpropaganda som udslag af en
intens psykologisk krigsførelse, som blev fejet
ind under gulvtæppet af efterkrigstidens kon
sensus om det enige Danmark, der stod forenet
bag Modstandsbevægelsen og samarbejdet med
England.
En nærmere præsentation af den tyske rigsbefuldmægtigede dr. Werner Best er næppe på
krævet. John T. Lauridsen føjer imidlertid in
teressante detaljer til det kendte billede af le
gemliggørelsen af den tyske side af samarbejds
politikken i doktorens skikkelse. Vi får beskre
vet en ambitiøs embedsmand, der går sine egne
veje både i forhold til Wehrmacht og i forholdet
til Berlin, hvor Auswärtiges Amt synes at være
hans talerør overfor, såvel som i nogen grad
skærm imod, rigets ledelse. Bests evne og vilje
til samarbejde med danske myndigheder og en
keltpersoner i bestræbelsen på at få sin egen
”danske løsning” til at fungere og derved skaffe
Tyskland de for krigsførelsen nødvendige forsy
ninger er grundigt beskrevet, men Lauridsen
giver tillige læseren et godt indblik i denne løs
ningsmodels begrænsninger. Bests forsøg på at
få Wehrmachts øverste repræsentanter i Dan
mark, og herunder navnlig general von Hanneken, til at indse, at sabotagen skulle bekæmpes
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som alle andre lovovertrædelser med politi, ef
terforskning og kriminalpræventiv indsats er
velbeskrevet. Kapitlet konkluderer, at Best til
det sidste og trods al modgang formåede at fast
holde sin personlige approach, der sigtede mod
at bruge færrest mulige tyske ressourcer på
besættelsesadministrationen af og kontrollen
med Danmark. Best fastholdt det standpunkt,
at tyske interesser i Danmark skulle vareta
ges gennem danske myndigheder, idet ethvert
brud med de eksisterende forhold ville udgøre
et unødigt dræn af tyske kræfter.
Lulu Anne Hansen og Mona Jensen beskri
ver to kommunistiske modstandsfolk, der vel
nok er ukendte navne for de fleste: Hans Pe
ter Poulsen og Frants Gertsen. Der er tale om
Esbjerg-lokal-historie, hvad beretningerne dog
ikke bliver mindre interessante af. Til gengæld
er det to ”mikro-historier”, der ser begivenhe
derne næsten udelukkende med de portrætte
redes og deres partis egne øjne. Det gør ikke hi
storierne mindre interessante, men det er som
om, de hænger frit svævende uden sammen
hæng med det omgivende samfund, besættel
sesmagten eller for den sags skyld SOE. Skønt
disse strukturer er nævnt i beretningerne, sy
nes det at ske sporadisk og uden nærmere ana
lyse af sammenhængen med de to hovedperso
ner og modstandsbevægelsens overordnede po
licy. Begge portrætterne er skrevet med empati
og under fremdragelse af mange velvalgte de
taljer i de to modstandsfolks psyker. Konklude
rende skriver forfatterne, at Poulsen og Gert
sen, ”Bernhard” og ”Keld” som de betegnedes,
personificerede henholdsvis initiativ og evnen
til at skaffe opbakning, og at de var ”loyale par
tiarbejdere, der hver for sig besad de kvalifika
tioner, der krævedes for at udfylde DKP’s for
skellige funktioner i modstandsarbejdet”
Sammenfattende må bogen Samarbejde og
sabotage - seks mænd 1940-45 anerkendes for
at samle seks interessante og velskrevne per
sonskildringer og for gennem tilførelsen af vi
den om nogle sjældent omtalte aktører på fin
måde at udvide de fleste læseres besættelses
tidshorisont.
Kjeld Galster

Hans V. Poulsen: Den gode vilje. En hus
mandsdreng fra Tåsinge fortæller om
opvækst og ungdom. Landbohistorisk
Selskab, 2007. 150 s., 178 kr.
Rundt omkring i landet udkommer der mellem
år og dag ganske mange erindringer. De fleste
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egner sig kun for en snæver familiekreds el
ler et mindre lokalområde, og så er der en del
af erindringslitteraturen, som fortjener større
udbredelse. Hans V. Poulsens erindringer hø
rer ganske afgjort hjemme i den sidste kate
gori, for med disse optegnelser bliver fortiden
næsten lyslevende. De er skrevet med stilfær
dighed og beskedenhed, men også med engage
ment og stolthed over, at det gik trods små kår.
For et ungt menneske som undertegnede er det
mest iøjnefaldende den omstændighed, at bo
gen handler om en forholdsvis nær fortid, men
under nogle forhold, man umiddelbart troede
hørte den ijeme fortid til. Ved nærmere efter
tanke ved man dog godt, at det rindende vand,
toiletter, isolering, landbrugets tekniske hjæl
pemidler og ikke mindst velstanden i samfun
det ikke er så forfærdelig gammel, men det hele
bliver jo alt for nemt til en ren selvfølgelighed,
og så er det godt at stoppe op og få tingene sat
i perspektiv.
Hans V. Poulsens barndom og ungdom
blev tilbragt på Tåsinge - han blev født i 1933
- og det er primært her, erindringerne udspiller
sig, selv om tiden som soldat og de første år på
Bornholm også hører med til historien. Vi hører
om foreningerne, om kammeraterne, konfirma
tionsforberedelsen, de første forelskelser og høj
skoleophold, men først og fremmest om det lille
husmandssted og det daglige slid for at få til
dagen og vejen. Om drengens ansvarlighed, da
hans far bliver syg, og om de drøje år, da den nykonfirmerede Hans Poulsen skal ud at tjene for
bønder. Vi er med, da traktoren holder sit ind
tog, og da Hans Poulsen som ung husmand må
se i øjnene, at landbruget alene ikke kan brød
føde familien. Det er det 20. århundredes store
industrielle og teknologiske udvikling, der af
spejles i Hans Poulsens erindringer om det lille,
nære samfund som en uløselig del af den omgi
vende verden.
Hans Poulsen kan skrive, så man får lyst
til at læse det. Der er ikke mange tyngende års
tal i fremstillingen, men i bogens sidste kapitel
sættes alle årstallene på plads i en komprime
ret oversigt over levnedsløbet. Man kan disku
tere, om kapitlet havde gjort mere gavn forrest i
bogen, men det er en bagatel. Korrekturlæsnin
gen lader en del tilbage at ønske, men stavefejl
rokker ikke ved, at Den gode vilje er en skil
dring af det 20. århundredes landbrugshistorie
i vadestedet mellem Danmark som landbrugs
samfund og Danmark som industrination. Gode
bøger af den slags er ikke hyldevarer, men de er
nyttige for forståelsen af en tid, hvor det i høj
grad var den gode vilje, det kom an på.
Karsten Hermansen

Henrik Gjøde Nielsen: Øster Hassing
Kirke. 1880 - 29. august - 2005. Hals
Museum, 2005. 80 s., 98 kr.
Den lille bog, som er udgivet i anledning af
125-års jubilæet for opførelsen af Øster Has
sing Kirke, er den g erde i en serie om kirkerne
i Hals Kommune (nu Aalborg Kommune), som
Hals Museum har udgivet de seneste år. Heraf
har museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen
forfattet de tre. Bøgerne er udformede som en
slags sognehistorier, der tager udgangspunkt
i kirken, men i lige så høj grad beskriver livet
omkring den og søger at forbinde det med de
større linier i dansk (kirke)historie.
Forfatteren går kronologisk frem og vender
sig efter en kort præsentation af sognet og kir
ken mod middelalderen. Den nuværende Øster
Hassing Kirke havde nemlig en forgænger, op
ført omkring år 1300 og nedrevet i 1880. Des
værre er kendskabet til den ældre kirke be
grænset: Nationalmuseet berejste først sognet
efter nedrivningen, og ifølge forfatteren findes
der end ikke et fotografi af kirken. Enkelte in
ventargenstande er bevaret, deriblandt døbe
fonten og prædikestolen, som anvendes i den
nuværende kirke. Mest berømt er bronzehjor
ten fra Øster Hassing, en hjorteformet lysesta
ge af malm, som fandtes indmuret i alterbordet
ved nedbrydningen af kirken (nu i National
museet). Disse genstande får naturligt nok en
særlig omtale i bogen, men ellers fokuserer af
snittene om forholdene i den ældre tid mest på
mere farverige begivenheder i sognets historie:
Vi hører om hekseprocesser og kejserkrigens
plyndringer, om barnemordersker og slagsmåj
om stolestader.
I 1877 styrtede kirkens østgavl ned, og efter
afsløringen af adskillige lignende svagheder i
murværket besluttede man at opføre en helt ny
kirke i sognet frem for at istandsætte den gam
le. Det skete ikke uden trakasserier af økono
misk og anden art, men 29. august 1880 kunne
den nye kirke, tegnet i romanske former af ar
kitekt J. E. Gnudtzmann, indvies. Gjøde Niel
sen opridser forløbet og beskriver derpå kirkens
inventar samt de to renoveringer, den har gen
nemgået siden opførelsen. Sidst i bogen er lister
over præster og kapellaner ved gammel og ny
Øster Hassing Kirke samt litteratur- og kilde
lister. De regnskabsbøger for perioden 16721880, som er bevaret i Landsarkivet for Nørre
jylland, omtales dog ikke. Man kan ikke forven
te et så omfattende materiale gennemgået til en
publikation af denne type, der ret beset handler
om den nye kirke, men det havde nok været re
levant at nævne regnskabsbøgernes eksistens,
idet indholdet af dem uden tvivl vil kunne kaste
mere lys over den forsvundne kirkes historie.
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Gjøde Nielsens bog er husstandsomdelt i
Øster Hassing Sogn i anledning af jubilæet og
må siges først og fremmest at være relevant for
læsere med særlig interesse for netop denne lo
kalitet. Det er en sognehistorie, fortalt i et let
forståeligt sprog med blik for de gode historier,
og den giver en udmærket indføring i emnet for
den lokalhistorisk interesserede. Bogen er illu
streret med sort/hvide fotos af vekslende kva
litet.
Rikke listed Kristiansen

Lise Skjøt-Pedersen: Porcelænsfabriken
”Danmark” 1936-1969. Kjøbenhavns
Porcellains Maleri. Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kom
mune, 2006. 227 s., 158 kr.
For tredive-fyrre år siden kendte alle danskere
til produkter fra porcelænsfabrikken i Lyngby.
Måske ikke af navn. Men de fleste havde kend
skab til hjem, hvor man anvendte store kaffeog spisestel som Rosenborg, når der skulle dækkes op til gæster, eller kendskab til hjem, hvor
man gjorde flittig brug af de ildfaste fade fra
Dan-ild-serien i den daglige husholdning. Der

for har en bog om fabrikken og dens produkter
et potentielt stort publikum.
Bogen er også indbydende at bladre i med
de mange farvestrålende illustrationer. Og den
har guldkorn, som dette udsagn leveret af den
administrerende direktør: ”Det folk vil have, er
seks flade, seks dybe og en scooter” - 1950’erne
på kort form. Men desværre ligger hovedvæg
ten på opremsninger af udsagn om arbejdet på
fabrikken med for mange gentagelser i irrele
vante sammenhænge. Og i sidste del af bogen
gennemgås stel efter stel uden synderlige sam
menfatninger. Det bliver næsten uoverkomme
ligt. Der er ellers gode oplysninger her og der,
som man ikke vil kunne finde i andre udgi
velser. Som grundlag for videre studier er der
altså noget at hente, hvis man er tilstrækkelig
ihærdig og kan forlige sig med den manglende
systematisering. Men det er ikke en bog for de
mange.
Det er trist, at det er endt sådan, for der er
gode hensigter: Forfatteren har haft ambition
om at komme hele vejen rundt om produkter
ne, fra designidé over udformning, produktion,
markedsføring, distribution og butikssalg til
forbrugerens valg og håndtering af genstanden.
Det er modigt at forsøge at gabe over så meget.
Men det er altså ikke vellykket i resultatet.
Tove Bendtsen

English Abstracts of Articles in the Present
Volume of “Fortid og Nutid”
Translated by Jørgen Peder Clausager

Arthur Arnheim:

The Danish Royal House of Glücksburg and the Russian Jews
It has been known since 1912 that in 1907 the Danish King Frederik VIII made an
attempt at stopping a wave of persecutions of Jews, then breaking out in Russia. An
appeal to the King’s nephew, Czar Nicholas II, appears to have had a positive effect.
This appeal, however, was merely the last of a series of approaches that had been
made by the Danish royal family since 1882, in order to influence the Romanoff dy
nasty to adopt a more tolerant policy towards the Jews in Russia. The prompting to
act in the tnatter came from Jewish circles at home and abroad. The secrecy which it
was necessary to observe in the treatment of these matters has meant that the source
material is slender and has to be searched for in many different places.

Bertel Nygaard:

Frederik Schiern and Universal History
The Danish historian Frederik Schiern (1816-82) is one of the most important examp
les of how the inspiration from Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s philosophy of history
shaped the development of historical studies in Denmark in the 1830s and -40s. Du
ring these years and until his death Schiern developed his ideas on historical science
and the philosophy of history and about universal history beyond the framework of
nations. For later generations of historians this has constituted a body of ideas that
was not only something to be rejected, but also something that could serve as inspi
ration. By looking more closely into these ideas it is possible to introduce light and
shade into the understanding of the development of historical science in Denmark.
Perhaps it is even possible at the same time to challenge the theoretical and metho
dological considerations which lie at the root of modern historians’ conception of their
subject.
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