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Kan ting tale?
Om museers formidling af fortiden ved hjælp
af genstande
Jette Holmstrøm

Fortid og Nutid juni 1998, s. 83-105

Alle der har arbejdet med museumsudstillinger ved, hvor svært det er at få
sagt det, som man gerne vil sige og at undgå at sige noget, som man ikke
vil sige. Med andre ord er det svært at styre genstandes udsagn. I artiklen
forsøges ved hjælp af den semiotiske tegnteori at identificere og karakteri
sere den betydningsdannelse, der finder sted i mødet mellem genstanden
fra fortiden og museumsgæsten i nutiden. Det sker ved at se på museums
genstande og museumsudstillinger som tegn, sprog og kommunikation. Ar
tiklen handler både om det særegne ved museers formidling af fortiden, de
originale genstande og deres betydningsproduktion, og den »metabetydning«, der dannes, når de indgår i en sammenhæng, dvs. i en udstilling.
Jette Holmstrøm, f. 1965, cand.mag. i historie og dansk, arkivar på Rigsar
kivet. Har været ansat som om- og underviser på Nationalmuseet og
Københavns Bymuseum, bl.a. som formidler ved Bymuseets udstilling Un
der København. I 1996 udarbejdede hun specialerapporten Museer, semio
tik og Peirce.

I forbindelse med julen 1992 skulle
Københavns Bymuseum lave en sær
udstilling. Sammen med to andre blev
jeg sendt på magasin for at finde det
gamle julepynt frem. Ingen vidste præ
cist, hvor det befandt sig, og vi måtte
åbne mange kasser, før vi fandt ju
lepynten. Heldigvis, - for det gav en
helt speciel oplevelse. Ud af en ganske
almindelig brun papkasse dukkede
nogle fremmedartede genstande fra re
næssancen frem: Høje strikkede hat
te, hvor toppen var lukket af på sam
me måde som hjemmestrikkede sok
ker.
Jeg fandt dem morsomme, men jeg
blev også præsenteret for et stykke af
fortiden, som jeg ikke anede eksistere
de. Dette stykke fortid var virkeligt og
håndgribeligt i ordets bogstaveligste
forstand, for jeg holdt det i hånden. I et
kort øjeblik var det som om jeg opleve

de, sansede, fortiden. Og så var den
væk igen. Jeg blev usikker på oplevel
sen: Hattene var godt nok anderledes
og fremmede for mig. Hvordan kan jeg
opleve fortiden ud fra en død gen
stand, og oplever jeg ikke genstanden
anderledes end renæssancens menne
sker? Under alle omstændigheder
ændrede oplevelsen mit billede af re
næssancen, fordi jeg nu ved, at den
gang gik man med høje strikkede hat
te. Og det ved jeg på en helt anden må
de, end hvis jeg havde læst om det i en
bog.
Kulturhistoriske museer arbejder
med og formidler fortiden ved hjælp af
genstande som hattene. Den museale
kildetype er fortidige menneskers ma
terielle omgivelser som bohave, red
skaber, tøj, bebyggelse osv. Museums
formidling adskiller sig fra den traditi
onelle historieformidling, der normalt
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arbejder med skriftlige kilder og også
formidler dem skriftligt. Selvom de
færreste kan have et så umiddelbart
møde med fortidens efterladenskaber,
som jeg havde med hattene, gør det
samme sig gældende for genstande i
udstillinger: Det er en oplevelse af for
tiden, der adskiller sig fra en skriftlig
formidling af fortiden.
Men der sker også noget andet og
mere end den umiddelbare oplevelse. I
udstillinger anbringes en genstand
sammen med andre genstande, bille
der, modeller, tekster mm. De indgår i
en sammenhæng, som påvirker ople
velsen af genstandene, og som styrer
genstandenes udsagn. Hattene vil for
tælle noget forskelligt alt efter, hvilken
sammenhæng, de indgår i. De kan
f.eks. placeres sammen med et par is
landske vanter (strikkede vanter med
to tommelfingre. Når vanten blev våd i
håndfladen, kunne man vende den) og
andre beklædningsgenstande fra slut
ningen af 1500-tallet. Det lille sæt kan
igen være en del af en udstilling, der
handler om livet for byens borgere i
den tidlige renæssance. En anden mu
lighed kan være, at hattene sammen
med et par strikkepinde fortæller om
deres tilblivelse i en udstilling om han
del og produktion i renæssancen. Hat
tene kan også sammen med store af
faldskrukker indgå i en udstilling, der
fortæller om fundet af dem i 1960’erne.
Blot for at nævne tre ud af mange mu
ligheder.
En genstand har mange potentielle
betydninger, og med den valgte sam
menhæng sorteres der i disse betyd
ninger; nogle vælges fra og andre væl
ges til. I de nævnte eksempler virker
det som en rimelig enkel proces, men
alle der har arbejdet med udstillinger
ved, hvor svært det er at styre gen
standes udsagn. F.eks. i den tænkte
udstilling om livet for byens borgere i
den tidlige renæssance. Hattene ser
hjemmestrikkede ud og redegøres der
ikke for, at det var organiseret produk
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tion, vil de fleste idag tro, at det var
mutter, der havde strikket dem til sin
mand.
Artiklen har fået titlen: Kan ting ta
le? Det er for så vidt et retorisk spørgs
mål, fordi det mener jeg de kan i den
forstand, at de danner betydning, når
vi ser på dem. Hvordan det sker vil jeg
her forsøge at beskrive ved at se gen
stande og udstillinger som sprog og
kommunikation, nærmere betegnet
ved brug af den semiotiske tegnteori.
Semiotik er en teori om, hvordan be
tydning produceres, og hvilke mulig
heder for aflæsning en sådan produk
tion giver. Dens filosofiske udgangs
punkt er, at mennesket er symbolbru
gere, dvs. at mennesket bruger symbo
ler til at forstå og erkende verdenen. I
semiotikken kaldes symboler for tegn
og sprog, og hermed menes ikke kun
det menneskelige sprog, men alle for
mer for tegn- og sprogsystemer. Semio
tik er tværvidenskabelig, og alt kan
studeres semiotisk. Ifølge semiotikken
består enhver menneskelig realitet af
tegn, og alle kulturelle manifestatio
ner kan betragtes som tegnsystemer.
Det gælder også museet: Det er en kul
turel manifestation med et bestemt
tegnsystem, der kan beskrives semio
tisk, og de vigtigste enheder i dette
tegnsystem er de originale genstande.

Udstillingstyper
Der findes flere typer af udstillinger,
dvs. forskellige måder at ordne gen
standene på. Siden 1800-tallet har to
hovedprincipper ligget til grund for
museers udstillinger. Det ene er det vi
denskabelige princip, hvor genstande
ne ligger på rad og række i montrer
ordnet i typologiske, kronologiske eller
geografiske serier. Denne udstillings
type henvender sig hovedsageligt til
fagmanden. Det andet er interiørprin
cippet, hvor genstandene sættes sam
men til et tidstypisk miljø. Det tende-
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rer fiktionen, fordi genstandene for
tæller en historie ved deres sam
mensætning, og udstillingstypen hen
vender sig mere til et almindeligt pub
likum. Begge typer blev udviklet med
baggrund i tidens dominerende viden
skabsteori, evolusionismen. De origi
nale genstande blev omdrejnings
punktet, eksistensberettigelsen, for de
historiske museer, og genstandene
skulle vise menneskehedens eller et
folks udviklingsforløb. Genstandene
havde en udsagnskraft i sig selv, og
blev udstillet som enkeltstående ele
menter i rækker, der dokumenterede
udviklingen fra det primitive til det
teknisk avancerede og stadigt højere
kulturformer, f.eks. udviklingen fra
ard til plov, fra sejl til le. Eller de kun
ne i et interiør vise bondekulturens
materielle genstande i deres oprinde
lige sammenhæng: en bondestue, en
stald eller hele bondegårde som på
Frilandsmuseet.
I modsætning til den videnskabelige
udviklingsrække viser de interiørori
enterede udstillinger den sammen
hæng, som genstandene engang var en
del af. Dette, at se genstandene i deres
oprindelige sammenhænge, vandt
langsomt indpas over for den viden
skabelige med den serielle opbygning,
og toppede med Bredeudstillingerne i
1970’erne og 1980’erne. De bestod af
rekonstruerede miljøer, originale gen
stande, kopier, billeder og udstillings
tekster, der tilsammen udgjorde en
gennemført fortælling. Det var pæda
gogiske udstillinger, der forsøgte at
forklare genstandenes sociale og kul
turelle sammenhænge, så museums
gæster uden forudsætninger kunne få
et større udbytte. Man kan sige, at
Bredeudstillingerne - i forhold til in
teriørprincippet - vægtede fortællin
gen højt; genstandene var nu blevet til
illustrationer i en forklarende fortæl
ling.
I dag findes der mange forskellige
udstillingstyper. I denne pluralisme

kan der dog spores en ny tendens til,
at genstandene igen sættes i centrum
og præsenteres uden forklarende tek
ster. Fortællingen og fortolkningen er
ikke længere en væsentlig del af ud
stillingen, og tendensen kan ses som
en reaktion på de pædagogisk forkla
rende udstillinger.1 I f.eks. National
museets etnografiske samlinger er gen
standene igen præsenteret på rad og
række i en sirlig orden. Men i modsæt
ning til de videnskabelige udstillinger,
hvor genstandene er ordnet i serier,
præsenteres de forskellige etnografika
i flotte specialdesignede montrer og
med effektfuld belysning. De etnogra
fiske genstande er blevet til kunstgen
stande i en udstillingstype, hvor æste
tiseringen er det bærende element.
Æstetiseringen har afløst fortællingen
som det element, der binder udstillingens forskellige dele sammen. Arsagen
til denne udvikling kan bl.a. findes i,
at post-modernismen har meldt sin
ankomst i museumsverdenen.2 Man
tror ikke længere på, at der findes en
sand viden om fortiden, og udstillinger
kan derfor ikke give en fortælling om
genstandene. Fortællingen vil være en
tids- og stedbunden tolkning og altså
lige så gyldig eller ligegyldig som en
hver anden. Ved at udstille genstande
som kunstgenstande uden forklarende
tekster undgår udstillingen at foregi
ve, at den giver et sandt billede af det
repræsenterede, og den undgår at
komme til at sige noget forkert.
Nationalmuseets æstetiserende ud
stillinger er ét bud på, hvordan man
kan lave udstillinger i en post-moder
ne verden. En anden mulighed er at
lave udstillinger, der ikke giver færdig
pakkede modeller af fortiden, men te
matiserer, stiller spørgsmål og stimu
lerer til associations- og betydnings
dannelse. Udstillingen opererer måske
stadig med en kronologi og en vis for
tælling, men gør det åbent og uden at
give det en entydig betydning: »Frem
tidens museer skal måske i sin tanke
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Figur 1. Plan over udstillingen »Under København«. Rummet er aflangt og med små skillevægge, der
adskiller de forskellige temaer fra hinanden. Hvert tema er ligesom udstillingens titel angivet i bøjet
kobbersnor. Selvom det ikke fremgår direkte er udstillingen delt i tre større dele: »Byens Åre«, »Under
jordisk Liv« og »Det Fortrængte og Glemte Liv«. »Byens Åre« handler om de rør og ledninger, der ligger
nede i jorden som kloakrør og hybridnet mm. »Underjordisk Liv« handler om det liv - både dyrs og
menneskers - der foregår under jorden, og »Det Fortrængte og Glemte Liv« handler om liv, der ikke kan
tåle »at komme op i dagslyset«: Prostititution, Kriminalitet, Subkulturer og så videre. Ved siden af er
placeret en lille udstilling om en arkæologisk udgravning - et andet aspekt af »under jorden«. Den for
tæller om en enkelt matrikelgrunds historie ved at se på, hvad der gemmer sig under jorden.

snarere ligne en svamp end et rør - en
porøs struktur med mange åbninger og
forbindelser, der bringer fænomener,
der ligger hinanden fjernt i tid eller
rum i kontakt, hvis de deler andre væ
sentlige egenskaber end tiden og ste
det«.3
Udstillingen Under København på
Københavns Bymuseum kan karakte
riseres som en sådan post-moderne
udstillingstype. Udstillingen åbnede i
1992 som første del af en række nye
permanente udstillinger. Hvor de ef
terfølgende er en kronologisk fortæl
ling om Københavns historie, giver
Under København en lidt anderledes
fortælling om byens historie. Som det
fremgår af titlen handler udstillingen
om, hvad der er underjorden i Køben
havn, og det gælder både konkret som
vandrør og el-ledninger og - i overført
betydning - f.eks. prostitution og kri
minalitet. Udstillingen er inddelt i for
skellige temaer (figur 1).
Med den tematiske opbygning er ud
stillingen inddelt i små selvstændige
dele, der handler om hvert sit aspekt
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af »under jorden«. Under København
giver ingen sammenhængende fortæl
ling og herme^ heller ingen færdig
pakket model af fortiden. Genstande
ne står som hovedregel alene uden for
klaringer og uden præsentation af den
sammenhæng, som de engang var en
del af. Genstandsteksterne oplyser
fakta som navn og årstal, og herved si
ges der ikke noget forkert - men heller
ikke noget rigtigt og oplysende. Gen
standene er ordnet efter samme prin
cip som temaerne: De fortæller som
hovedregel ikke en sammenhængende
historie, men er forskellige aspekter af
det tema, som de er en del af.
Genstandene præsenteres »som de
er« uden et fortolkende, formidlende
mellemled - ligesom kun få genstande
er »pakket ind« i montrer. Umiddel
bart, for det er kun ét niveau i udstil
lingen. Ved valget af genstande og af
temaer er genstande og temaer med
andre betydninger valgt fra. Med den
betydning der skabes med de udvalgte
enheder og deres sammenstilling, har
udstillingen et andet niveau, der er en
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Figur 2. Temaet »Subkultur«. Udstillingsteksten fortæller: »Kælderen er et skummelt, odiøst og lidt far
ligt område. I København trives en stor variation af livsformer, der nyder det samme rygte som kælde
ren. Fra denne uorden udspringer ofte det, som mange uden for København forstår ved København. Det
er ikke noget nyt for København at rumme miljøer, der er i opposition til den bestående samfundsorden.
Liberale ideologier trivedes i Dreyers Klub i slutningen af 1700-tallet trods censur og enevældens forsøg
på at undertrykke dem. Den vigtige debat om samfundets værdinormer udspringer ofte af disse under
grundsmiljøer i København i den grå zone mellem rødder og græsrødder«. (Foto: Københavns Bymu
seum).

fortælling om og en fortolkning af for
tiden. På det niveau handler udstillin
gen om udviklingen til det moderne in
dustrialiserede samfund. Det er en ci
vilisationskritisk fortælling om urba
niseringen og om udviklingen af den
storbykultur, der blev kernen i den
moderne europæiske kultur.
Udstillingen beskæftiger sig med en
periode på 500 år - fra middelalder til
nutiden, men viser ikke en kronologisk
udvikling. Den er blandet tidsmæssigt
og slutter i temaet Forsørgelse, hvor
den begynder med Vand,', middelalde
ren. I sin fortælling om fortiden tager
den udgangspunkt i nutiden, bl.a. ved
at fortolke fortiden med nutidige be
greber som f.eks. subkultur. Subkultur
er et moderne begreb, hvorunder

udstillingen samler BZ-bevægelsen,
slumstormere, Drejers Klub og det
jødiske mindretal i 1800-tallet (figur
2).
Drejers Klub og det jødiske mindre
tal var ikke subkulturer i samme mo
derne betydning som BZ’erne og
slumstormerne. Der var ikke - som
udstillingsteksten taler om - noget
farligt, skummelt og odiøst ved disse
delkulturer. De liberale i Drejers Klub
var byens fremtrædende borgere, der i
slutningen af 1700-tallet dyrkede den
liberale ideologi og kæmpede for at
løsne enevældens begrænsende bånd.
Det jødiske mindretal var ikke sam
fundskritisk eller i opposition til sam
fundet som ungdomskulturene og Dre
jers Klub var. Når udstillingen sam87
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menstiller fire historiske delkulturer
under et moderne begreb og ikke for
klarer forskellene, risikerer den, at
f.eks. Drejers Klub tillægges moderne
egenskaber. Idet udstillingen ikke ta
ger højde for forandringer over tid,
universaliserer den gennem tiden.
Men med de fire eksempler fortæller
udstillingen også, at København som
en storby indeholder miljøer, der ved
at være samfundskritiske eller bare
anderledes end den dominerende kul
tur sætter en diskussion igang om
samfundets værdinormer.
Under København har en videnska
beligt korrekt formidling af fortidens
genstande kombineret med et sym
bolsk niveau, der fortolker samtidskul
turen. Det fortolkende niveau frem
står ikke åbenlyst i selve udstillingen,
men ligger mere som perspektiver en
aktiv læser kan folde ud. Det giver en
diffus fortælling, der ikke understøtter
tolkninger af henholdsvis det ene eller
det andet (om udviklingen til det mo
derne industrialiserede samfund var
af det gode eller onde), men som med
sin »porøse« struktur har åbninger
til forskellige associations- og betyd
ningsdannelser.

Udstillingssprog
Museers udstillingssprog er anderle
des end det sproglige tegnsystem, fordi
det er visuelt og sanseligt: Det drejer
sig om en organisering af rum med for
skellige former for udstillet materi
ale.4 Enhederne er primært museums
genstande, men kan også være udstil
lings- og genstandstekster og modeller,
kopier, fotografier mm. Derudover kan
udstillingssproget indeholde elemen
ter som farver, lyde, lugte og audiovi
suelle midler som video, lysbilleder og
interaktiv video.
Hver enhed er udvalgt blandt andre
og sat sammen på en bestemt måde for
at fortælle noget - ligesom ord udvæl
88

ges og kombineres til en menings
bærende sætning. Alle tekster indehol
der en udvælgelse og en kombination.
Indenfor semiotikken taler man om, at
der findes to grundlæggende måder,
som tegn kan være organiseret på: pa
radigme og syntagme.5 Et paradigme
er et system eller sæt af enheder, hvor
fra den ønskede enhed vælges, f.eks.
alfabetet. Enhederne er bogstaverne,
som deler karakteristika, men samti
dig er forskellige og tydeligt adskilte
fra hinanden: a og b er begge bogsta
ver, men forskellige bogstaver. I et pa
radigme er enhederne hovedsageligt
bestemt af, hvordan de adskiller sig
fra hinanden, a og b kan sættes sam
men med e til et syntagme, abe. Et syn
tagme er en kombination af paradig
matiske enheder, der udgør en medde
lelse eller en tekst. Enhederne i syn
tagmet kombineres efter konventio
nelle regler som - for sprogs vedkom
mende - syntaks eller grammatik.
En traditionel tekst, som f.eks. en
bog, er inddelt i kapitler og afsnit. Mu
seumsudstillinger er en anden form for
tekst, der er organiseret på forskellige
niveauer. Udstillingen Under Køben
havn er som sagt inddelt i tre udstil
lingsdele, der igen er inddelt i forskelli
ge temaer. Udstilling, udstillingsdel og
tema er på hvert sit niveau et syntag
me, hvis enheder er valgt fra forskelli
ge paradigmer. Udstillingen er et syn
tagme, hvis forskellige enheder er
valgt ud fra paradigmet Hvad er der
underjorden. I udstillingsdelen Under
jordisk Liv er enhederne valgt ud fra
paradigmet Liv under jorden. De en
kelte temaer er også syntagmer, hvis
enheder er valgt fra temaets paradig
me: Dyr & Planter's enheder er valgt
fra paradigmet Dyr og planter i jorden
under København osv.
I både udvælgelsen fra paradigmet
og kombinationen til et syntagme lig
ger en række valg. De er med til at
skabe tekstens betydning, og fortæller
også om afsendernes holdninger og in-
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tentioner. F.eks. syntagmet Kælderliv,
der handler om livet i byens kældre ca.
1850-1950. Selvom det er en periode,
der om nogen indeholdt forandringer,
fortæller temaet ikke om kælderlivets
udvikling eller om forandringer over
tid. Det handler om værtshuse, under
jordiske toiletter, præservativautoma
ter og om liv forbundet med lav status
(figur 9): De fattigste boede i kælder
lejligheder, ligesom det var her, at man
kunne finde kvindeerhverv som rulle
forretninger og vaskekoner. Ved kun at
vise kvindeerhverv og ikke mandeerhverv som blikkenslagere eller lignen
de fremhæves, at kvinders arbejde er
dårligere lønnet end mænds, og at de
kun har råd til de billige kælderrum.
Temaet udtrykker her en kønspolitisk
pointe. På samme måde fortæller Kæl
derliv ikke om hyggelige stunder på et
værtshus eller om betydningen af, at
byen fik offentlige toiletter med træk
og slip. Ved fravalget af positive ek
sempler og valg af negative fortælles
om fortrængt liv med lav status.

To grundlæggende måder at
danne betydning på
Ifølge sprogforskeren Roman Jacobson
findes der to grundlæggende måder,
som mennesket danner betydning el
ler kommunikerer på: Enten ved at
udvælge og erstatte eller ved at kombi
nere og sætte i sammenhæng. De to
måder kæder han sammen med de re
toriske figurer metafor og metonymi.6
Metaforen sammenbinder ting, der
ikke umiddelbart har nogen direkte
forbindelse. F.eks. er New Yorks øge
navn The big Apple en metafor, hvor
forbindelsen mellem det faktiske sub
jekt (New York) og den metaforiske er
statning (The big Apple) er postuleret.
London kaldes The Smoke, fordi røgen
engang var en karakteristisk del af by
billedet, og dette øgenavn er en meto

nymi. Metonymien arbejder ved at la
de en del eller en egenskab stå for hel
heden. Der er en beslægtet forbindelse
mellem det faktiske subjekt (London)
og den metonymiske erstatning (The
Smoke).
Som tidligere nævnt er alle budska
ber konstrueret ved en udvælgelse af
enheder fra paradigmer og en kombi
nation af enhederne til et syntagme.
Den udvælgende, associerende proces
giver sig udslag i lighed (en enhed er
lig en anden) og arbejder metaforisk.
Eller sagt på en anden måde, så arbej
der metaforer paradigmatisk, fordi de
sætter noget usagt eller ukendt ind i
en nyt paradigme, som så er med til at
give det dets nye betydning: I metafor
en » skibet pløjede havet« er det usagte
»sejlede« sat ind i paradigmet »måder
at adskille solidt materiale« (skære,
save, rive osv.). Læseren er så nødt til
omsætte både paradigmets generelle
karakteristika og den valgte enheds
mere specifikke for at give det usagte
»sejlede« en ny betydning. At læse me
taforer kræver fantasi, en aktiv og kre
ativ afkodning, hvor læsere finder de
karakteristika, som det giver mening
at omsætte.
Den kombinerende syntagmatiske
proces giver sig udslag i nærhed, be
røring (en enhed placeres ved siden af
en anden) og arbejder metonymisk.
Hvor metaforer er typiske for poesi, er
metonymi typisk for prosa, især reali
stiske romaner.7 Metonymi kræver, at
læseren konstruerer resten af helhe
den, syntagmet, ud fra den del, som
læseren præsenteres for. Metonymi gi
ver en »realistisk« effekt, fordi en del
af »virkeligheden« står for helheden,
og metonymi tages ofte for givet, fordi
de virker så naturlige (modsat metafo
rer, der ofte åbenlyst er kunstige). Der
for er man ofte ikke bevidst om, at en
anden metonymi fra den samme hel
hed måske vil give et andet billede af
helheden.
Ligesom metafor og metonymi er ka-
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rakteristisk for hver sin genre inden
for litteratur, kan de også karakterise
re forskellige genrer eller typer af ud
stillinger.
I udstillinger, der viser tidstypiske
interiører, er genstandene placeret i en
sammenhæng, hvor deres forbindelse
til hinanden bygger på en nærhed og
ikke lighed: F.eks. en kaffekop sam
men med en underkop og en sidetaller
ken - og ikke sammen med andre kaf
fekopper. Interiørudstillinger arbejder
metonymisk og syntagmatisk, og giver
indtryk af at vise, hvordan der virkelig
var i fortiden. De virker naturlige, for
di de originale genstande er placeret i
realistiske sammenhænge - der er en
direkte forbindelse mellem udstillin
gen og den fortidige virkelighed. Men
de har også et vilkårligt element i, at
det er nutidige museumsfolk, som har
genskabt miljøet, og måske har de ikke
fået alle genstande med eller det har
af praktiske grunde ikke været muligt
at placere dem som oprindeligt. På den
måde kan interiørudstillinger og den
metonymiske og syntagmatiske stil
»snyde« med den realistiske effekt.
Andre udstillinger arbejder metafo
risk og paradigmatisk. I den videnska
belige udstilling er genstandene place
ret sammen med lignende genstande i
serier: Kaffekopperne sammen, under
kopperne sammen osv. Nu er disse vi
denskabelige udstillinger ikke lige
frem poetiske og fantasifulde, men de
res forbindelse bygger på lighed og ik
ke nærhed, og de er mere krævende
end interiørets sammenhængende for
tælling.

Under Københavris udstillings
sprog
Udstillingssproget i Under København
er også metaforisk og paradigmatisk.
Genstandene er her ikke ordnet i seri
er, men i temaer, hvis enheder er ud
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valgt og kombineret. Men enhedernes
forbindelse er primært lighed og ikke
nærhed, og temaerne er opbygget pa
radigmatisk: Et sæt af enheder, der de
ler karakteristika. I temaet Vand dre
jer det sig om genstande der har med
Københavns vandforsyning at gøre.
Samtidig er de forskellige fra hinan
den: en brønd, en vandpumpe, en
vandhane osv. Det samme gør sig gæl
dende for udstillingen. De forskellige
temaer udgør et sæt af enheder, der
deler karakteristika: Hvad er der un
der København - som udstillingens ti
tel angiver. Men prostitution og krimi
nalitet foregår ikke under jorden. Ud
stillingen postulerer hermed, at tema
erne i udstillingsdelen Det Fortrængte
og Glemte er »underjordiske« aktivite
ter.
Ved indgangen til udstillingen giver
en tekst en bestemt indfaldsvinkel til
udstillingen, nemlig at sammenligne
byen med mennesket: »Ligesom men
nesket har København under overfla
den det fortrængte og det glemte. Når
det har nået en vis alder, graver vi det
op igen og finder det interessant. Lige
som mennesket har byen under overfla
den et netværk af årer, der får byen til
at fungere«.
At sammenligne byen med menne
sket er en metafor, og den fungerer
som en fortælling, der kæder udstillin
gens forskellige dele sammen; en poe
tisk rød tråd. På den måde kædes så
forskellige temaer som byens vandfor
syning, kælderliv og prostitution sam
men; temaer der ellers ingen umiddel
bare berøringsflader havde. Prostitu
tion foregår ikke under jorden, men
kædes sammen med de øvrige temaer
via sammenligningen mellem by og
menneske: Det fortrængte er i under
bevidstheden = under jorden. Udstil
lingsdelen Det Fortrængte og Glemte
har et metaforisk forhold til de to øvri
ge, hvis indhold konkret handler om
under jorden. Temaerne er altså ikke
udvalgt fra paradigmet Hvad er der
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under København, men fra et andet
paradigme Forskellige aspekter af un
der jorden.
I enhedernes postulerede forbindel
se tages der ikke direkte højde for det
historiske forløb; både genstandene og
temaerne er blandet tidsmæssigt.
Denne types modsætning er som sagt
interiørudstillinger, hvor enhederne
kædes sammen i et fortællende forløb i
kraft af deres nærhed. Selvom inte
riørudstillingen ikke viser en historisk
udvikling, så er det klart, at det drejer
sig om ét tidspunkt i det historiske for
løb, der adskiller sig fra andre. Det er
ikke tydeligt i Under København. I By
ens Åre kan der spores en vis kronolo
gi: For det første fortæller genstande
ne om forandringer over tid, fordi te
maerne handler om udviklingen til det
moderne industrialiserede samfund:
Jorden under byen er i dag fyldt med
ledninger og rør, der er med til at gøre
livet i byen nemmere og mere behage
ligt. Hvert hjem har vandhaner med
både koldt og varmt vand, elektriske
pærer lyser op og radiatorer giver
rummet den ønskede temperatur. Med
hybridnettet kan man kommunikere
med både den nære og den ijerne ver
den via telefon, computer, tv og radio,
og med busser og tog kommer man
hurtigt både rundt i og ud af byen. For
det andet angiver temaernes række
følge en kronologisk udvikling, fordi
temaet Vand kommer før El, der kom
mer før Hybridnet.
Resten af udstillingen har ingen
kronologi hverken i temaernes opbyg
ning eller i deres placering i forhold til
hinanden. Faktisk slutter udstillingen
som sagt med temaet Forsørgelse tids
mæssigt, hvor den begynder med
Vand\ middelalderen. Underjordisk
Liv og Det Fortrængte og Glemte hand
ler om konsekvenserne af udviklingen
til det moderne industrialiserede sam
fund. Livet er på mange måder blevet
bedre, men også mere menneskeskabt
og fremmedgjort - naturen fortræn

ges. Menneskets aktiviteter tager bog
staveligt talt al pladsen under jorden,
og der er ikke længere plads til dyr og
planter. Den indre natur fortrænges
også - og det handler resten af udstil
lingen så om. Instinkter og deres be
hov henvises til kældrene og det un
derjordiske liv, som Kælderliv fortæl
ler om. Den indre natur i form af vold
somme følelser fortrænges også f.eks. forholdet til døden. Temaet Be
gravelse er placeret i udstillingsdelen
Det Fortrængte og Glemte, fordi døden
er blevet tabu. I Prostitution taler ud
stillingsteksten om den syndige by i
modsætning til landlig uskyld, og te
maet Kriminalitet fortæller om den
godtroende bonde, der i byen blev
»bondefanget« og franarret sine penge
(figur 3).
I dette paradigmatiske, metaforiske
udstillingssprog spiller de originale
genstande en væsentlig rolle. Hvad er
det de kan; hvordan danner de betyd
ning og hvad betyder det for udstillin
gers betydningsdannelse?

Genstandssprog
»Materiel kultur er den del af menne
skets fysiske omgivelser, som det har
skabt efter en kulturelt dikteret plan«.8
Materiel kultur indbefatter ifølge den
ne definition enhver menneskelig på
virkning af den fysiske verden lige fra
dyr og planter, som mennesket har
påvirket, til sang og tale som resultat
af manipulation af luft og muskel.
Genstande er tredimensionale og
optager deres eget rum. De opleves via
sanser, især syns- og følesansen, og vi
er nødt til at forholde os og tage hen
syn til dem i vores liv. Hvis vi ikke ori
enterer os om, hvor lange, høje eller
hårde de er, kan det gå grueligt galt.
En vigtig del af barndommen handler
om at lære den fysiske verden at ken
de. Hvad kan der klatres på; hvad sker
der, hvis man lægger noget tungt på
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Figur 3. Temaet »Kriminalitet«. Den lille trækas
se er en model afen lejlighed omkring århundre
deskiftet (Politimuseet). Godtroende mænd blev
lokket indenfor med løftet om, at de mod betaling
kunne se en nøgen kvinde. De skulle stikke hove
det gennem et hul i væggen, men idet de gjorde
det, lukkede en hjælper i det andet rum en bom
over nakken på gæsten. Han sad så fast, og de
kunne tømme hans lommer. (Foto: Københavns
Bymuseum).

noget skrøbeligt osv. Vi er nødt til at
acceptere deres fysiske karakter og ar
bejde med og ikke mod dem. Denne
læreproces fortsætter ind i voksenli
vet, når vi arbejder med forskelligt
materiale, og det gælder både vores
egen eller dyrs muskelkraft eller avan
ceret teknik. Det er så selvfølgelig og
indlysende en omstændighed, at vi of
te glemmer, hvilken grundlæggende
betydning genstande har for vores liv.
Af samme grund bliver genstande
ofte overset i den traditionelle filosofi
ske debat. Samfundsvidenskabelige og
filosofiske studier har givet sproget
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rollen som det primære medium for so
cial kommunikation og socialisering.
Sproget ses som indeholdende en
gruppes traditioner, og når et barn
lærer sproget, lærer det på samme tid
traditionerne. Heri ligger også den an
skuelse, at en genstand først får liv,
når den får et navn i sproget. Der er
imidlertid situationer, hvor sproget ik
ke kan følge med genstandes evne til
at kommunikere. F.eks. er det både
problematisk og omstændeligt at be
skrive forskelle på farver, former og
mønstre, hvor øjet til gengæld straks
vil kunne genkende og skelne. Gen
stande kommunikerer non-verbalt
gennem kanaler, der er multi-dimensionale.
Der er en afstand imellem at opfatte
en genstand og så vores evne til sprog
ligt at udtrykke, hvad vi ser. Kombina
tionen af øjet, hånden og kulturel hu
kommelse er vigtig i konstruktionen af
den sociale verden. Det er på den må
de, at vi forholder os til og vælger de
fysiske omgivelser, og derved også den
form vores sociale liv tager. At produ
cere en verden af genstande er en
grundlæggende del af dét at skabe et
socialt liv og at føle sig hjemme i det.
Sådan er det også i børns leg, hvor
genstande kommer før sproget som
»vigtigste midler til at udtrykke følel
ser og behov«.9 Genstande skaber
kendte rammer af referencer; følelsen
af at være »hjemme«. Hvert hjem er en
helt speciel samling, der udtrykker,
hvem vi er - ligesom tøj. I den forstand
er genstande ikke passive. Jvf. et
dansk tv-program, der gik for nogle år
siden, hvor en reklamemand ud fra et
hjem fortalte ofte ganske præcist om
de mennesker, der boede der. Et tomt
rum med kun en båndoptager, der for
tæller, hvad der her var af ting, ville
give en ganske anden oplevelse end
det møblerede rum.
Genstandes materialitet har en an
den betydning. De er konkret, fysisk
tilstede, og den omstændighed deler de
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med alt levende, bl.a. mennesket. Lige
som mennesket kan genstande kun
være ét sted ad gangen, dvs. de er til i
tid og rum, og følgelig har de en histo
rie. De er ikke til for evigt, men kan
være det længere end mennesket, og
på en eller anden måde har de evnen
til at bære fortiden ind i nutiden. Det
sker i kraft af deres »virkelige« forhold
til fortidens begivenheder. En gen
stand er en del af en begivenhed i for
tiden. Den er den eneste overlevende i dens fysiske realitet. Museer er sam
linger af sådanne genstande, og det er
deres »virkelighed«, der giver museer
ne deres særegne funktion.

Den museale værdi
Genstande kan ejes, samles på, opbe
vares og gives fra én person eller insti
tution til en anden som gave, betaling
mm. Alt dette sker, fordi de er værdi
fulde. Ejerløse genstande er lidt af en
modsætning, med mindre de er blevet
defineret som affald. Ejerløse genstan
de får da også ofte en ny ejer, f.eks. mu
seer, der er en af de store genstandse
jende institutioner. Her får de en helt
speciel værdi. Det, der kommer på mu
seum, tillægges en betydning, som det
ikke havde før. Selve udvælgelsen er
en rite de passage, hvor stykker af den
fysiske verden tilskrives en kulturel
værdi. Museumsgenstande kan være
kostbare (f.eks. i kraft af en kunstne
risk værdi eller af materialets værdi)
og næsten intet værd; men de har alle
en åndelig og videnskabelig værdi.
I forhold til andre værdifulde gen
stande er museumsgenstande i prin
cippet fjernet fra den verdslige mar
kedsplads, hvor varer udveksles. Mu
seer holder genstandene ude af cirku
lation - ikke kun for en begrænset pe
riode, men for altid. De er adskilt fra
hverdagslivet: Togene på Jernbanemu
seet kører ikke mere, og nøglerne
åbner og låser ikke længere døre. Der

med får de samme status som kunst,
der ikke produceres med et specielt
brug for øje. Disse unyttige, men alli
gevel værdifulde, genstande bygges
der huse til og rum indrettes for, at de
kan tage sig bedst ud. De behandles
med en uendelig omsorg: beskyttes
mod skadeligt lys, fugt og restaureres
omhyggeligt, når de går i stykker.
Denne særlige museale værdi har
den tjekkiske museolog Z.Z. Strånsky
gjort til omdrejningspunktet i sin
forskning: Det drejer sig om en be
stemt menneskelig holdning, der får
det til at erkende og udvælge genstan
de fra både den naturlige og menne
skeskabte verden. Genstandene ud
vælges, opbevares, undersøges og for
midles, fordi de repræsenterer en
særlig værdi for mennesket og dets
samfund. Det er en kulturel værdi,
hvor de ses som repræsentanter for en
samlet virkelighed. Eller sagt på en
anden måde, så ses genstandene som
bevis på en samfundsmæssig virkelig
hed. Det handler om en speciel forbin
delse, som mennesket har til virkelig
heden, og Strånsky kalder den musealitet. Museumsgenstande er ifølge
Strånsky bærere af musealiteten.10
Kulturhistoriske museer beskæfti
ger sig med genstande fra fortiden,
men den værdi, som de tillægges,
hører til nutiden og ikke fortiden. Her
med gør museet noget synligt, som el
lers ikke ville være synligt: »Museet er
en måde at se på, i den dybe betydning
at det åbner vores øjne for kvaliteter
ved tingene, som uden for museet ville
forblive skjult for os«.11
Både museumsgæsterne på en ud
stilling og museumsinspektørerne, der
forsker i genstande, opfatter ikke kun
museumsgenstandene som ren form,
materiale eller lignende, men læser
dem som betydende noget. De læses på
en sådan måde, at de henviser til no
get andet end sig selv. Museumsgen
standene bliver til tegn. Som bærere af
musealiteten er de udvalgt til at re93
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præsentere en kulturel værdi, hvor de
ses som repræsentanter for eller bevi
ser på den fortidige virkelighed, som
de engang var en del af.

Museumsgenstande som tegn
Et tegn er »noget, der for nogen står for
noget, i en vis henseende eller egen
skab. Det taler til nogen, det vil sige
skaber et ækvivalent tegn i den pågæl
dende persons bevidsthed [...]Det tegn,
som det skaber, kalder jeg interpretanten af det første tegn. Tegnet står for no
get, dets objekt«.12 Sådan definerede
den amerikanske semiotiker Charles
Sanders Peirce (1839-1914) sit tegnbe
greb, hvis komponenter kan ses som
tre punkter i en triangel (figur 4).
Museumsgenstande som tegn står
for et objekt (en fortidig virkelighed),
der kalder på en interprétant hos læ
seren. Som tegn kan de kun repræsen
tere og fortælle om objektet, og i sig
selv har de ingen betydning, men skal
fortolkes af en læser. Derudover re
præsenterer tegnet kun bestemte
egenskaber ved objektet, og Peirce
skelner derfor mellem to objekter. I
kraft af tegnet fremtræder et særligt
objekt, det umiddelbare objekt. Det er
ét aspekt blandt mange ved det dyna
miske objekt, som er kilde til et ube
stemt antal aftegn. Det dynamiske ob
jekt er ikke lig med de enkelte tegn,
men er uafhængig af dem. I udstillin
gen Under København indgår f.eks. et
fotografi af en vaskekone (1912). Det
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repræsenterer vaskekonen på et gan
ske bestemt tidspunkt, i en bestemt
vinkel, lys osv., og på baggrund af disse
omstændigheder fremtræder det umid
delbare objekt. Det dynamiske objekt
er kvinden i det hele taget, uafhængig
af diverse fotografier samt kundernes
syns og hjernes repræsentation af hen
de.
Museumsgenstande skal fortælle
om den fortid, som de engang var en
del af. I forhold til tegnbegrebet hand
ler det om, på hvilken måde genstan
dene fortæller om eller henviser til den
fortidige virkelighed. Peirce skelnede
her mellem tre måder: den ikoniske,
indeksikale eller symbolske relation.13
Et ikon er et tegn, der ligner sit ob
jekt i en eller anden forstand. I Under
København er der f.eks. både et foto
grafi og en model af en brønd, og de er
to forskellige ikoniske tegn for samme
objekt. Udstillingen er holdt i jordbru
ne farver, og det er et ikonisk tegn for
»under jorden«. Et indeks er et tegn,
der har en direkte forbindelse med sit
objekt. Der kan være en årsagssam
menhæng, hvor tegnet står for objek
tet i kraft af en påvirkning fra det.
F.eks. fodspor i sneen, som er sat af og
kan lede til objektet. Museumsgen
stande er spor, som er forårsaget af
fortidige menneskers interaktion med
deres omgivelser. En anden type af in
deksikale tegn betegner og udpeger
objektet - de retter opmærksomheden
mod objektet. I udstillingen er hvert
tema angivet med et skilt; skiltene ud
peger temaets objekt: F.eks. at en træ
vandpumpe, trætønde, træspand mm.
handler om og har Vand som fælles ob
jekt (og ikke træ). For begge typer af
indeksikale tegn gælder, at de repræ
senterer objektet i kraft af en sam
menhæng, berøring eller nærhed med
det. Et symbol er et tegn, der repræ
senterer objektet i kraft af konventio
ner, og dets betydning afhænger af
dets vanemæssige anvendelse. Der er
ingen sammenhæng, påvirkning eller
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lighed mellem tegn og objekt, og sym
bolet kommunikerer kun, fordi menne
sket aftaler, at det skal stå for noget.
Sproget er det vigtigste symbolske
tegnsystem.
Et tegn i den virkelige verden er al
drig udelukkende ikonisk, indeksikal
eller symbolsk. I den konkrete fortolk
ningssituation vil alle tre betydnings
mekanismer (lighed, sammenhæng og
konvention) være med til at give teg
net dets mening. Et fotografi har f.eks.
stærke indeksikale træk pga. fremstil
lingsprocessen, og det kan måske di
skuteres, om fotografier er ikoniske
tegn med indeksikale træk eller indek
sikal træk med med ikoniske træk.
På samme måde indeholder mu
seumsgenstande både ikoniske, indek
sikale og symbolske træk. En mu
seumsgenstand er revet ud af sin(e)
oprindelige sammenhæng(e), er re
staureret og er på mange måder ikke
sig selv mere; det er blevet til et slags
ikonisk tegn på sig selv. Dette træk er
tydeligst ved genstande i en udstilling,
hvor de også arbejder som billeder på
et stykke fortidig virkelighed. Men
som ikoniske tegn er museumsgen
stande mere motiverede af deres ob
jekt end f.eks. tegninger, og det er på
grund af deres indeksikale træk.
Som indeksikale tegn har museums
genstande en direkte forbindelse til
objektet, en fortidig virkelighed. De er
i kraft af en påvirkning fra fortiden; de
er spor, som fortiden har sat i tiden.
Det er dette træk, der er det særegne
ved museumsgenstandes formidling af
fortiden. Som museumsgenstande er
de også udvalgt til at repræsentere en
bestemt samfundsmæssig virkelighed,
og herved peger på og retter de op
mærksomheden på fortiden. Dette
træk er tydeligst i udstillinger, der i
sig selv har en betydelig betegnerfunktion.
Den betydning vi danner af mu
seumsgenstande er ikke nødvendigvis
den samme som fortidens. Museums

genstande er symbolske tegn, når de
res betydning afhænger af deres vane
mæssige anvendelse. Heri ligger også,
at det museale samfund forbinder dem
med elementer, som de ikke har noget
direkte forhold til. Forholdet mellem
tegn og objekt er menneskekonstrue
ret og uden nogen naturlig forbindelse,
men vi reagerer på det, som var det
sandt.
Museumsgenstandes
betydnings
dannelse har del i mindst to samfund:
Det oprindelige samfund, der gav gen
standen dens første betydning, og det
museale samfund med museet, muse
umsinspektører og gæster. Genstan
dens betydning i det oprindelige sam
fund og i det museale samfund kan
være fuldstændig forskellig. Ikke kun
fordi samfundet har ændret sig, men
også fordi museumsgenstanden er re
vet ud af dens originale og aktive sam
menhæng og anbragt i en ny og passiv.
Dens oprindelige betydning kan for
søges oversat, men det er ikke nemt,
fordi den opstår ved en vekselvirkning
mellem genstanden og personen, der
ser på den.
Museumsgenstande fortæller en hi
storie om fortiden ved, at vi som »læse
re« skaber vor egen forklarende histo
rie om dem ud fra, hvad vi har set, læst,
hørt og husker. Hver gang vi forholder
os til en museumsgenstand affødes et
nyt tegn, som så igen afføder et nyt osv.
Det gælder i alle sammenhænge: Når
museumsinspektører udvælger en gen
stand til museumsgenstand, når de for
sker i genstande eller, når musems
gæster ser den i en udstilling.

Metafor og metonymi i
genstandssproget
Det særegne ved museumsgenstande
er, at de har været en del af en fortidig
virkelighed. De er udvalgt til at stå for
denne helhed, dvs. de er metonymi el-
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Figur 5. 1860-1903 fik
København kloakker,
og de, der havde råd,
kunne nu forrette de
res nødtørft ved brug
af de moderne »Vandclosetter«. De fattige
måtte fortsat klare sig
med de fælles latriner.
Billedet i midten vi
ser, hvordan dagreno
vationen tømte latri
nerne ved at øse ind
holdet over i bærbare
tønder. (Foto: Jette
Holmstrøm).

1er har et metonymisk forhold til det
oprindelige samfund. Samtidig bety
der selve udvælgelseshandlingen, at vi
i det museale samfund tilføjer noget til
deres natur. Ved at være valgt og løftet
ud af deres oprindelige sammenhæng(e) får de et repræsentativt eller
metaforisk forhold til det oprindelige
samfund. De bliver til billeder på,
hvad vi i det museale samfund tror, at
helheden er.14
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Ethvert samfund har en række mu
ligheder, hvorfra det vælger, hvad dets
individuelle natur skal være. Valget
skifter med tiden, og mulighederne
struktureres efter regler, der er enig
hed om og har bred social støtte. Disse
regler og rækken af muligheder udgør
- med et begreb fra semiotikken samfundets langue. Langue giver sam
fundet en række kommunikationsmu
ligheder, deriblandt en materiel kul-
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Figur 6. Omkring 1600 begyndte man at hente vand ind fra omkringliggende søer som Damhussøen og
Lersøen til København. Vandet blev ført til Set. Jørgens Sø, Peblingesøen og Sortedamssøen via åer og
fra de to sidste søer videre ind til byen i udhulede træstammer med koblingsled af blyrør som disse fra
1700-tallet. Vandforsyningssystemet varede helt frem til 1859, da byen fik sit første vandværk. (Foto:
Københavns Bymuseum).

tur, og denne er også struktureret efter
regler. F.eks. er en officersjakke udfor
met så den angiver rang i et hierarki.
Den enkelte jakke er parole, dvs. en
konkret og individuel brug af det po
tentielle system, langue. I Under Kø
benhavn indgår en flot dekoreret
vandhane, og langue/parole kan belyse
dens betydningsdannelse.
Parole arbejder ikke i adskilte dele,
men i sæt, hvor betydning er afhængig
af deres forhold til hinanden. Kombi
nationen af genstande, i dette tilfælde
badeværelsesgenstande, i sæt udeluk
ker andre, der så vil danne deres egne
sæt. Vandhanen indgik i forrige år
hundrede i et sæt med en ligeså flot
dekoreret wc-kumme, badekar på løve
fødder osv. Dette sæt adskiller sig fra
et mere fattigt og sparsomt indrettet
badeværelse uden f.eks. træk-og-slip,

med et trækar som badekar osv. Hvert
sæt er en metonymisk helhed og for
holdet imellem dem er metaforisk.
Som parole udtrykker disse sæt deres
samfunds langue med hensyn til f.eks.
klasseforskelle (figur 5).
Vandhanen er et metonymisk tegn
på den helhed, den engang var en del
af. Det samme er et andet eksempel
fra udstillingen, en trævandpumpe
(1700-tallet) (figur 6 og 8). Den var en
gang en del af Københavns vandforsy
ning, og i udstillingen fortæller et ma
leri (1844) om den sammenhæng og
det liv, en sådan vandpumpe indgik i:
Den stod på Højbro Plads som én af
byens offentlige vandposter, hvor kvin
derne hentede vand til husholdningen.
Men trævandpumper har med tiden
fået tillagt andre betydninger. De bli
ver forbundet med betydninger, som de
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ikke har noget direkte forhold til, men
er menneskekonstrueret og en kultu
rel vane. Det hænger sammen med, at
fortidens parole hele tiden bliver til en
del af nutidens langue, som igen om
formes til at udtrykke nutidens parole
osv.
Fra i det oprindelige samfund at
være en almindelig og praktisk brugs
genstand bruges vandpumpen i dag
som prydsgenstand i en særlig have
stil sammen med møllehjul og andre
genstande. Disse genstande fra forti
den er blevet til metaforer på en ro
mantisk forestilling om »de gode gam
le dage« og landlig idyl, hvor livet var
enklere, roligere og mere naturligt.
Det samme udtrykkes i små provins
byer, hvor byens torv stadig har en
vandpumpe stående, måske malet i en
kæk rød farve el.lign. Samtidig har
vandpumpen et metonymisk forhold
til fortiden, fordi den var en del af by
ens vandforsyning.
Når trævandpumpen er endt som
museumsgenstand, bærer den et re
præsentativt eller metaforisk forhold
til den helhed, den engang var en del
af. Den museale samling, som den nu
er en del af, har et metaforisk forhold
til den tid eller kultur, som museums
genstandene kommer fra. Sidste stop i
den museale omfortolkning er udstil
lingen, der ligeledes har et metaforisk
forhold til samlingen og til den pågæl
dende tid eller kultur. Det metaforiske
indhold er ikke statisk, men kan blive
ved med at bære nye fortolkninger.
Museumsgenstande har i kraft af
deres materialitet en evne til at over
leve, og derved bevarer de en forbin
delse til deres oprindelige sammen
hæng. Det er dette, som vi oplever som
museumsgenstandes særlige kraft eller med Walther Benjamins ord - au
ra: Genstande udstråler et Her og Nu,
der skaber en sam-tidighed og en samrummelighed. Den overleverer sin hi
storie og sit liv gennem sig selv, og med
synet kan vi give os hen til tingen og
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lade den »rene« tanke og følelse møde
genstanden, så den afleverer sit Her
og Nu. Samtidig er fortiden ijernt fra
os i nutiden. Men, siger Benjamin,
genstande arbejder gennem sin aura i
skueren og gør det fjerne så nært, som
det kan komme.15
Museumsgenstande har denne for
underlige evne til både at bære et
stykke af fortiden ind i nutiden, bringe
fortiden nær, i kraft af deres metony
miske forhold til denne fortid og sam
tidig være en kilde til evig metaforisk
omfortolkning på grund af ijernhedsaspektet. Det er kernen i museums
genstandes specielle og flertydige be
tydningsproduktion.

Genstandssproget i
udstillingssproget
Museers formidling af fortiden giver
mulighed for det personlige møde med
fortidens efterladenskaber; for fascina
tionen af de originale genstande og for
spændingen mellem nærheds- og fjernhedsaspektet. Formidlingen af fortiden
er ikke ren faktuel, og man involveres i
et direkte forhold til fortiden.
Der er stor forskel på at læse om
f.eks. et vandrør af træ og så at se det
originale trævandrør i virkeligheden.
En udhulet træstamme som vandrør
er en fremmed og nærmest eksotisk
genstand for os i dag. Oplevelsen af
den originale, fysiske genstand gør, at
man erkender dens eksistens - træ
vandrøret bliver virkeligt. Men denne
oplevelse kan ikke stå alene. Genstan
de alene fortæller ikke om deres histo
rie eller om sammenhænge, som de en
gang indgik i; deres udsagnsevne og kraft skal ekspliciteres og støttes for,
at de fungerer optimalt i en udstilling.
F.eks. ville et fotografi af et trævand
rør i jorden forankre erkendelsen (fi
gur 6). Under København indeholder
mange »tekniske genstande« som de to
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genstande til højre for vandspandene
på billedet ovenfor. Genstandstekster
ne oplyser kun, at det drejer sig om en
underjordisk brandhane med et på
skruet standrør til brandslanger fra
1859 og en skruenøgle til at åbne for
vandtilførslen fra den underjordiske
brandhane. Genstandene forudsætter
en teknisk viden, og har man ikke den,
forbliver de lukkede og uforståelige.
Når genstande ikke præsenteres,
kræver udstillinger både forhåndsvi
den og kreativitet af museumsgæster
ne. Under Københavris metaforiske og
paradigmatiske stil betyder, at gen
standene står lukkede og uforklarede,
når de i sig selv ikke er genkendelige
eller, hvor udstillingen ikke på en eller
anden måde giver de nødvendige op
lysninger. Men det ligger også i udstil
lingstypen, at man godt kan springe de
lukkede genstande over uden at miste
forbindelsen til udstillingens fortæl
ling. Den associerer og har ikke som
mål at give en sammenhængende for
klaring. Samtidig er det indlysende, at
er man nødt til at springe for mange
genstande over, så mister man interes
sen for udstillingen.
Det handler ikke kun om at identifi
cere en genstand. Det drejer sig også
om at formidle en viden om genstan
dens oprindelige sammenhæng og
dens betydning i det oprindelige sam
fund. Ellers laver museumsgæsten sin
egen historie, som giver mening for
den pågældende. Som f.eks. en gruppe
kvindelige pensionister jeg engang vi
ste rundt i udstillingen. De var meget
begejstrede for at gense køkkenred
skaber fra deres yngre dage; især en
gasbageovn, som mange af dem havde
fået i bryllupsgave. Da de senere fik en
rigtig ovn, brugte de den i sommerhu
set til at varme gifler om søndagen.
Deres læsning af udstillingen gik ud
på at genkende og huske fra deres eget
liv eller hvad deres forældre havde for
talt, og det havde betydning for deres
livshistorie (figur 7).

Når genstandene ikke præsenteres
sammen med oplysninger om deres
sammenhænge og betydning i det op
rindelige samfund, dannes deres be
tydning udelukkende i det museale
samfund. I temaet Kælderliv indgår en
vaskebalje og et vaskebræt. I dag va
sker vi ikke vores tøj på den måde, og
vaskebaljen kunne give romantiske as
sociationer som billeder af den fyldt
med blomster i haven, hvis ikke det
var for et fotografi, der viser en udslidt
kvinde vaske tøj i den.
Vaskebaljen og fotografiet er et ek
sempel på én måde at vise genstande
nes oprindelige sammenhæng på. Ud
over fotografier kan også modeller, ko
pier, tekster og andre genstande præ
sentere denne sammenhæng. Under
København’s metaforiske og paradig
matiske stil brydes ind imellem af små
metonymiske sammenspil mellem gen
stande. F.eks. trævandpumpen og ma
leriet af Højbro Plads (se figur 6 og 8),
der viser den sammenhæng, som vand
pumpen indgik i: Midt på Højbro Plads
står en lignende vandpumpe med
kvinder omkring, der er ved at hente
vand, og pladsen myldrer af hverdags
liv for 150 år siden. De to genstande
supplerer hinanden godt. Med den ori
ginale genstand får man en fornem
melse af at opleve et stykke fortidig
»virkelighed«. Vandpumpen arbejder
metonymisk, og det forstærkes af, at
den har tydelige spor af at have været
brugt. Maleriet viser den fortidige hel
hed, som den var en del af, og man får
at vide, at den var en naturlig del af
hverdagen.
Vandpumper har i dag tilknyttet ro
mantiske myter om landlig idyl, hvor
livet var enklere, roligere og mere na
turligt. Trævandpumpen er stor, rå og
slidt, men kalder alligevel på myten.
Maleriet er ikke kun med til at vække
myten, men udtrykker den også: Stem
ningen er meget rolig og tempoet lang
somt: Der er åben plads imellem de
forskellige grupper af mennesker, og
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deres skygger i den stærke sol er lan
ge, hvilket vil sige, at dagen er ved at
være slut, og det er snart fyraften. In
gen er ved at dø af stress, i modsæt
ning til nutidens Højbro Plads, hvor
biler, busser, cyklister og fodgængere
kæmper om at komme til. Det er selv
følgelig en fortolkning ud fra nutiden,
men selv i 1844 har tempoet været hur
tigere og stemningen mere urolig end
på billedet. Det fortæller ikke kun om
vandpumpens oprindelige sammen
hæng; der er også tale om en fortolk
ning af denne sammenhæng.
Vandpumpen og maleriet er eksem
pel på et andet problem for udstillin
ger: Hvordan viser man en fortidig
holdning uden at gøre den til udstillin
gens? Billedet er fra midten af forrige
århundrede - et tidspunkt hvor sam
fundet var på tærsklen mellen en ny
og gammel livsform, og den gamle blev
omfattet af nostalgi og paradistabs-følelser. Når billedet bruges til at fortæl
le om vandpumpens metonymiske
sammenhæng, og dets romantiske as
sociationer får lov til at stå alene og ui
modsagt, så bliver billedets udsagn til
udstillingens udsagn - hvad afsender
nes intention end var. Måske blev ma
leriet endda valgt, fordi det var det
eneste man havde med en trævand
pumpe. Det vil sige, at maleriet ikke
blev valgt på grund af de romantiske
og nostalgiske associationer, men at
den betydningsdannelse simpelthen
bare fulgte med.
Eksemplet er en del af et mere over
ordnet problem, nemlig at det er svært
at styre genstandenes udsagn. Udstil
linger kan ikke undgå at give mulig
hed for betydningsdannelser, der ikke
er intenderede. Alt har betydning - i
modsætning til sproglige tekster har
udstillinger potentielt mere, der giver
betydning, og mange praktiske om
stændigheder kan afstedkomme be
tydningsdannelser, som afsenderne ik
ke er herre over. F.eks. er organiserin
gen af rummet også bestemt af selve
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rummets størrelse og form. Bymuseets
kælderrum er aflangt og smalt, og det
giver en anderledes fornemmelse af at
være i jorden end et kvadratisk rum
med megen plads ville give. Eksemplet
er i overensstemmelse med udstillin
gens fortælling, men det kunne have
været anderledes. Andre praktiske
omstændigheder kan også være et pro
blem. Det er f.eks. ikke altid muligt at
realisere den planlagte fortælling, for
di man ikke kan skaffe og udstille de
ønskede genstande.
Det er ikke til at vide, om Køben
havns Bymuseum nogle steder i ud
stillingen havde planlagt en anden for
tælling, men måtte ændre den, fordi de
ikke havde de nødvendige genstande.
Men man kan ane et lignende problem
i temaet Tog og Sporvogn. Det er pla
ceret i udstillingsdelen Byens Åre, der
med udgangspunkt i rør og ledninger
fra undergrunden fortæller om udvik
lingen af det moderne industrialisere
de samfund. Men København har ikke
en undergrundsbane (endnu); kun
strækningen mellem Hovedbanegård
en og Østerport station, som temaet
fremhæver som berøringspunkt med
de andre. De fleste genstande i temaet
handler om toge og sporvogne oppe på
jorden, fordi det ikke har været muligt
at finde genstande, der kunne give
samme fortællestruktur som i de an
dre temaer. I den situation har man så
valget mellem at ændre på sin fortæl
ling eller »bøje« genstandene, så de
passer til fortællingen. Det møderne
og offentlige trafiksystem er en vigtig
del af det moderne industrialiserede
samfund, og udstillingen har valgt den
sidste løsning.
I temaet Vand har det ikke været
muligt at udstille en original brønd. I
stedet viser udstillingen et fotografi og
en model af en brønd, og de supplerer
hinanden (fig. 8). Fotografiet er todi
mensionalt, men viser en original
brønd (fra Absalons borg under Chri
stiansborg). Et fotografi af en original
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Figur 7. Gasbageovnen anbringes under gasblusset. København fik sit første gasværk i 1859 og gader
nes tranlamper erstattedes afgaslamper. Indførelsen afgas - og senere elektricitet - revolutionerede bå
de hjemmet og produktionen. (Foto: Københavns Bymuseum).
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Figur 8. Genstandene ved den lille sidevæg fortæller, hvad der skete med vandet efter at kvinderne hav
de baret det hjem: Det blev opbevaret i trætønder med låg og øst op med en træøse. (Foto: Københavns
Bymuseum).

genstand virker mere autentisk end
en model af samme. Her arbejder mus
eumsgenstandes metonymiske forhold
til fortiden gennem fotografiets indeksikale træk - som var kameraet vores
øjne, og fotografiet derved et blik fros
set fast i tiden. Modellen er kun en lil
le model af en brønd fra 1700-tallet:
Men den er tredimensional, hvilket i
en anden forstand gør den mere fysisk
virkelig. Det er nemmere at forestille
sig, hvordan det har været at hente
vand i en brønd. At det er to forskellige
brønde, der er afbilledet har ikke den
store betydning - udover at brønden i
mange år var vandforsyningen i byen,
fordi det primære her er brønden som
én af byens former for vandforsyning.
F.eks. ville to fotografier af to forskelli
ge brønde ikke give den fysiske eller
konkrete fornemmelse af »virkelig
hed«. Ligesom to modeller ikke ville gi
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ve følelsen af »autencitet«; af at se den
fortidige virkelighed.
I kraft af at alt har betydning i ud
stillingssproget, har man også mulig
hed for at styre betydningsdannelsen.
Med små virkemidler kan man angive
den kontekst, fortælling, som genstan
dene skal læses i. F.eks. er Under Kø
benhavn holdt i jordfarver, og væggene
er kælderens rå mursten. De er tegn
på, at man befinder sig under jorden,
så at sige »i jorden«, og giver også asso
ciationer af noget råt og simpelt. Det
går igen i præsentationen af genstan
dene. Meget få genstande er »pakket
ind« i montrer, men præsenteres for
museumsgæsten uden et glas-mellem
lag. Derved er de mere tilgængelige,
konkrete og direkte, og det passer bed
re til livet under jorden. Det er ikke
forfinede og kostbare genstande bag
glas og lås, men robuste sager, som
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Figur 9. Temaet »Kælderliv«. Den aflange genstand i midten er en præservativ automat fra ca. 1960, og
nedenunder ses et fotografi af offentlige toiletter, kaldet »Den underjordiske« på Amagertorv. Det åbne
de i 1902 som den første af sin slags. Øverst til højre et fotografi fra 1982 af én af byens sidste rullefor
retninger. (Foto: Københavns Bymuseum).

kan klare det barske liv underjorden.
Den samme effekt opnås med gen
standsteksterne. De er klistret på små
metalstykker, og nogle hænger i kæder
fra genstandene. For at læse dem er
man nødt til at løfte metalstykket med
hånden og derved mærke, hvor tungt
det er. At placere teksterne på denne
måde giver en fornemmelse af noget
robust, rustikt og råt. Her finder man
ikke forfinede, kultiverede og lette
genstande, som mere hører hjemme
oppe på jorden i menneskets civilisere
de liv.
Med de styrede medbetydninger læg
ges nutidig fortolkning »ned over« de
originale genstande. Det sker altid,
hvad enten det foregår bevidst eller
ubevidst. Under København gør det be
vidst ved meget klart at tage udgangs

punkt i nutiden i sin fortolkning af for
tiden. Med moderne begreber som sub
kultur, lav status og det civilisationskristiske »blik« fortolkes byens fortid,
og ud af det kommer en fortælling, som
kaster lys på nye aspekter af Køben
havns historie. Det er aspekter, som
fortiden selv måske ikke så; som ikke
var en del af dens selvforståelse: Ved
f.eks. at se på fire forskellige historiske
delkulturer som subkulturer fortæller
udstillingen, at København som en mo
derne storby rummer miljøer, der sæt
ter en debat i gang. Selvom eksemplet
også fortæller om faren ved at gøre det,
nemlig at man tillægger fortiden mo
derne egenskaber, så fortælles ikke de
sto mindre også om aspekter af den for
tidige virkelighed.
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Museumsudstilling - en kom
munikationssituation
Udstillingen Under København ud
trykker en historiebevidsthed, der
vægter nutidsdimensionen, og det er
karakteristisk for den udstillingstype,
jeg kalder post-moderne udstillinger.
Deres udstillingssprog er udtryk for en
erkendelse af, at en udstilling er et
sprog om virkeligheden; et billede af
fortiden skabt i nutiden. Post-moderne
udstillinger vil ikke styre museums
gæstens billed- eller betydningsdan
nelse, fordi den ene persons opfattelse
er lige så god som den andens; forskel
lige fagfolk har forskellige subjektive
opfattelser. Paradoksalt nok postule
res hermed indirekte, at det er muligt
at lave en fortolkningsfri formidling;
at præsentere museumsgenstandene
som de er i sig selv og kontekstfrit. I
august 1995 var der i Weekend-avisen
en debat om Nationalmuseets æsteti
serende post-moderne udstillinger.16
En medarbejder på museet, Anders
Holm, forsvarede den type udstilling
og stillede spørgsmålet, hvad museer
ne skal formidle: Genstandene eller hi
storien i betydningen kilderne eller
fortolkningen. Holm er ikke i tvivl om,
at genstandene kommer før historien:
Var det omvendt, »ville dette ikke netop
blive overfladisk og - i bedste fald - alt
for præget af enkeltpersoners opfattelse
af, hvorledes historien bedst fortælles"?
Skal vi formidle Ellen Damgaards for
tolkning eller professor Hansens?«17
Holm overser her, at der altid er tale
om fortolkning; om fra- og tilvalg, der
er udtryk for en subjektivitet og intersubjektivitet. Der er altid en »historie«
eller en fortolkning før en genstand,
fordi den eksisterer ikke som en kilde i
sig selv, men i en kontekst og i kraft af
fortolkeren. I den forstand kan man
tale om, at de post-moderne udstillin
ger lægger sig op af det materielle kil
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desyn i modsætning til det funktionel
le.
Post-moderne udstillinger som Un
der København vil dog stadig gerne
fortælle om fortiden - og gør det ved at
fortolke den. Med genstandenes små
metonymiske sammenspil, den temati
ske opbygning og sammenligningen
mellem by og menneske fortolkes forti
den - modsat de æstetiserende udstil
linger, der syntes at have opgivet at si
ge noget overhovedet. Men Under
København har som sagt ikke en tyde
lig fortælling, og det skjules for muse
umsgæsten, at der er tale om en for
tolkning.
Når museumsgenstande ikke bliver
fortolket og deres metonymiske sam
menhænge ikke bliver fortalt, så fra
lægger museerne sig ansvaret. Udstil
linger laves jo af fagfolk, der ved mere
om dem end museumsgæsten, og mu
seerne har derfor mange gode og kvali
ficerede historier at fortælle. De vil ik
ke være den skinbarlige sandhed, og
der vil altid være tale om fortolkning.
Men de vil heller ikke være ren fiktion
- og er det ikke godt nok?
Måske er det et spørgsmål om at ac
ceptere de metaforiske og symbolske
træk i genstandes og udstillingers be
tydningsdannelse; tage ansvaret og
stå ved, at udstillinger er fortolknin
ger - tage stilling og præsentere de re
elle afsendere.
Museumsudstillinger er noget nær
den eneste kommunikationssituation,
hvor afsenderne ikke præsenteres. I
stedet kommer institutionen, f.eks.
Københavns Bymuseum, til at stå som
den temmeligt diffuse og upersonlige
afsender. Når det ikke gøres klart, at
udstillingen er lavet af mennesker af
kød og blod og derfor er en subjektiv
konstruktion, så fremstår udstillin
gens udsagn som objektive sandheder
udspyet af det hellige tempel; museet.
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Frem til 1500-tallet fungerede adelen som landets krigerstand, men i løbet
af dette århundrede betød den krigsteknologiske udvikling at dette ikke
længere kunne fortsætte. Adelen blev nu nødt til at finde sig andre opgaver
primært som hoftjenere, embedsmænd og officerer i kongens tjeneste.
Samtidig udvikledes en særlig adelig livsstil, som kunne begrunde stan
dens fortsatte privilegier og særstilling. I artiklen undersøges det, hvorle
des den kendte rigsråd og lensmand Mogens Gyldenstjerne investerede i
jordegods, handel samt i luksusforbrug med henblik på at styrke sine egne
og familiens status- og karrieremuligheder. Analysen tager udgangspunkt
i en økonomisk model, følge hvilken status betragtes som en indtægtsska
bende faktor.
Karen Arup Seip, f. 1968, cand, philos. Fagreferent ved Universitetsbiblio
teket i Oslo.

»Hvorfor bærer vi gyldne kæder og har
jordegods og vil være højere agtet end
andre1? Derfor at når vår herre og kon
ge, land og rige har det behov, da skul
le vi rigens fjender afverge og med al
magt og formue beskytte og beskærme
vort fædrene rige«.1 Slik formulerte ad
miralen Herluf Trolle adelens syn på
sin stands funksjon og privilegier før
han i 1565 dro ut til sitt siste slag. Han
begrunnet adelens rikdom og maktpo
sisjoner med standens funksjon, som
var å verne riket. Adelens rolle var
imidlertid på dette tidspunktet inne i
en endringsprosess. Endringer i krigs
teknikken hadde fratatt adelen dens
monopol på krigeryrket. Resultatet
var at adelen gikk fra å være en kri
geradel til å bli en hoffadel.2 Hvordan
skulle adelen begrunne sin privileger
te stilling når den ikke lenger hadde
en militær funksjon? Svaret ble den
adelige livsstilen. Ved en livsstil som
krevde store ressurser og et høyt dannelsesnivå, søkte adelen å oppretthol
de skillet mellom seg og resten av be
folkningen.
Gjennom å studere økonomiske stra
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tegier hos en fremtredende person i det
dansk-norske styret på 1500-tallet er
det hensikten å undersøke hvilke trekk
som preget en sentral politisk skikkel
se i denne overgangsfasen. Studien tar
for seg hvordan en person som ønsket
karriere gjennom sine investeringer
profilerte seg selv for å oppnå frem
gang.
I sosiologien betegner begrepet sta
tus et individs plassering i en hierar
kisk orden, for eksempel i et makt
hierarki. Omgivelsene knytter spesiel
le forventninger til personer ut fra de
res status. Status er også et verdiladet
begrep, idet det kan gi tilgang til ab
strakte goder som anseelse, prestisje,
ære og respekt.
I perioden fra reformasjonen frem til
innføringen av eneveldet i 1660, var
adelen en avgrenset persongruppe
med åpenbare statusfortrinn. Det var
kontrollert adgang til gruppen. Adelen
hadde nesten enerett på embetsposter.
Dessuten hadde adelen politiske frihe
ter, monopoler og økonomiske gevin
ster fra landbruket. Dette medførte en
enorm konsentrasjon av makt.3 En
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Figur 1.

Figur 2.

mann som ble født inn i riksrådsadelen hadde allerede fra fødselen av høy
status. En person vil imidlertid gjen
nom sine handlinger også selv kunne
påvirke sin status, og det vil være
mange faktorer som er bestemmende.
Ervervede statusfaktorer er faktorer
som forutsetter en formell eller ufor
mell form for bestått prøve, ervervede
kvalifikasjoner osv. Utdannelse er et
eksempel på en ervervet statusfaktor.
Jeg vil her studere en adelsmanns adferdsstrategier for å oppnå høy erver
vet status. Karrieremobilitet kan bru
kes som et mål på status, og jeg har i
denne artikkelen valgt å ta for meg en
fra det aller høyeste sosiale skiktet,
som gjorde karriere, for å studere adferdsstrategier som kan knyttes til høy
status.

En modell
Som en referanseramme for analysen
av en adelsmanns økonomiske strategi
har jeg her satt opp en sosialøkono
misk mikromodell. Modellen er ikke
en standardmodell for forbrukstilpasning, men behandler status som inn
tektsskapende. Dette står ikke i mot
setning til økonomisk teori, men tar
hensyn til de historiske forhold.4 Mo
dellen avviker noe fra vanlig konsu
mentteori. Dette er gjort for å få fram
det spesielle i den historiske situasjo
nen. Begrepet status gis en økonomisk
betydning også for inntekt, ikke bare
som en del av forbruket. I tillegg er det
et poeng å analysere investeringer i en
situasjon hvor markedsøkonomien ba
re delvis fungerer. I forhold til nyere
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kapitalmarkeder ville man sagt at
markedet var tynt i den forstand at eg
ne handlinger påvirker pris og eller
avkastning, men her er nok markedet
så tynt at det bortimot svikter helt.
Ved studiet av det som er blitt kalt
for conspicuous consumption, her over
satt med sosialt demonstrativt for
bruk, har man i stor grad lagt vekten
på det økonomisk irrasjonelle aspektet
ved et forbruk som overstiger konsu
mentens behov.5 Det er søkt flere for
klaringer på at noen mennesker syn
tes villige til å ruinere seg, og dermed
sette seg helt utenfor den sosiale grup
pe de konkurrerer innenfor, for å kun
ne henge med i et kappløp om dyre og
eksklusive vaner. Innen sosialøkono
mien er det sjelden man regner med at
forbruket virker inn på inntekten. I
denne modellen derimot er et av måle
ne å undersøke en forbindelse mellom
forbruk og muligheter for inntekt.
Målet med modellen er å undersøke
hvorledes anvendelse av inntekt vir
ker på fremtidig inntekt. I modellen
forutsettes det at målet er å maksime
re status og inntekt. Jeg vil se på hvor
dan en adelsmann med en gitt inntekt
kunne maksimere mengden av disse to
faktorene. Det forutsettes at aktøren
handlet rasjonelt, i den forstand at
han hadde evnen til å vurdere mulig
heten av langsiktig vinning fremfor
umiddelbare fordeler, og at han hand
let konsistent i forhold til sine in
tensjoner. Dette innebærer at aktøren
tar hensyn til sitt miljøs normer. Sam
tidig vil hans intensjoner være påvir
ket av disse normene, fordi normene er
internalisert.
For en adelsmann var for eksempel
len status- og inntektsgivende, men de
var vanskelige å oppnå. Kongens
gunst og gode forbindelser var en for
utsetning. Gjennom en livsførsel som
ga høy sosial status, som for eksempel
gjennom et høyt luksusforbruk, gene
røse gaver osv., kunne en adelsmann
oppnå sentrale politiske stillinger og
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inntektsbringende len. Slik kunne han
påvirke sin fremtidige inntekt. I en
skjematisk fremstilling vil dette kun
ne tegnes opp som i figur 1, der denne
formen for påvirkning på inntekten er
angitt med en tykk grå pil.
Det vil selvfølgelig være begrensninger innenfor en slik sammenheng. Det
fantes eksempelvis lover mot for høyt
luksusforbruk. Kongen ville antakelig
også reagere på et forbruk som demon
strativt konkurrerte med hans eget,
eller ga inntrykk av at adelsmannen
var en ødeland.
Denne enkle modellen kan utvides,
slik som vist i figur 2, ved å dele opp
forbruk i to typer: En type forbruk som
gir økt sosial status, og dermed gir mu
ligheten for økt fremtidig inntekt, sosi
alt demonstrativt forbruk. Alt annet
forbruk, er her kalt rent forbruk. Ved
et sosialt demonstrativt forbruk er et
terspørselen etter godet avhengig av
om godet har en høy pris. Prinsipielt
vil det altså være slik at jo høyere pris
godet har, jo større status og fremtidi
ge inntektsmuligheter vil det kunne gi
eieren av godet.6 Derved vil den direk
te nytten av det sosialt demonstrative
forbruket være lavere enn nytten av
rent forbruk.
Kapitalinvesteringer kan også deles
opp i to forskjellige former: På den ene
siden investeringer i statusbærende
kapital, det vil si kapital som har en
økonomisk verdi og som samtidig gir
innehaveren høy status. Et eksempel
på dette kan være investeringer i jor
degods. På den annen side investerin
ger i all annen kapital, her kalt ren ka
pital. Dette kan for eksempel være in
vesteringer i handel, bergverksdrift el
ler utlån av penger. Det vil alltid være
overgangsformer mellom statuskapi
tal og annen kapital, akkurat som det
kan være vanskelig å skille mellom so
sialt demonstrativt forbruk og rent
forbruk.
I modellen opereres det altså med fi
re muligheter for adelsmannens bruk
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av inntekter: Han kunne bruke dem
på rent forbruk, eller på sosialt de
monstrativt forbruk, og han kunne in
vestere dem i statusbærende kapital
eller i annen kapital. Disse vises i de to
rektanglene og de to ovalene til høyre i
figur 2. Det fantes også en femte mu
lighet for plassering av kapital, nemlig
å plassere pengene i kister og låse dem
inne. Dette var en vanlig måte å opp
bevare kapital på, men fordi denne for
men for pengeplassering ikke øker
inntekten, er den ikke drøftet her. De
tre sistnevnte formene kan da sees på
som investeringer. Jo lavere avkast
ningen av kapitalinvesteringene var,
desto større del av inntektene ville da
bli dreiet i retning av både sosialt de
monstrativt forbruk og rent forbruk.
Ut fra denne synsvinkelen er altså det
sosialt demonstrative forbruket en in
vesteringsform på linje med investe
ringer i gods og handelsvirksomhet.
Valgene angående disse investeringe
ne vil bli undersøkt i denne analysen.
Utgangspunktet for modellen vil
være at det er en sammenheng fra
nåværende status, sosialt demonstra
tivt forbruk og investering i status
bærende kapital til fremtidig status. I
en gitt situasjon er nåværende status
skapt av tidligere handlinger og til
skrevne statusfaktorer. Den kan der
med betraktes som en konstant og
sløyfes i den videre analysen. Fremti
dig status blir da en funksjon av so
sialt demonstrativt forbruk og investe
ringer i statusbærende kapital. Det er
også en sammenheng fra investeringer
i statusbærende kapital og ren kapital
til fremtidig inntekt. I denne sammen
hengen spiller også fremtidig status
inn. Fremtidig inntekt blir da en funk
sjon av investering i statuskapital, an
nen kapital og fremtidig status. Både
funksjonen for fremtidig status og
funksjonen for fremtidig inntekt kan
fortelle noe om forventet utbytte av in
vesteringer.
I en nyttevurdering i nåsituasjonen

inngår både de to forbruksformene og
den fremtidige inntekten. Status er,
for en adelsmann, i seg selv en positiv
faktor slik at både nåværende og frem
tidig status inngår. Fordi nåværende
status som nevnt er en konstant, inn
går den ikke i analysen. Det er interes
sant å vurdere både nåtid og fremtid i
denne analysen. Fremtiden må egent
lig vurderes ut fra mange fremtidige
perioder som gir en rekke størrelser,
for eksempel for hvert år, for hver av
de fire ulike faktorene: Status, rent
forbruk, sosialt demonstrativt forbruk
og inntekt. Dette er de fire rektangle
ne i figur 2. For å forenkle analysen
skal jeg her gå ut fra at alle de fremti
dige periodene til sammen kan reduse
res til enkeltstørrelser for hver av de
fire faktorene, ved en nåverdiberegning.7
Gossens første lov, loven om det av
tagende grenseutbytte, regnes å gjelde
for alle sammenhengene i modellen.8
Det vil si at det her forutsettes at de
beste investeringsformålene, de som
ga størst utbytte, ble utnyttet først, og
at nytten av de videre investeringene
var avtagende. Tilsvarende har vi en
vurderingsfunksjon som innebærer
avtagende grensenytte.
Hva kan man så si om forholdet mel
lom sosialt demonstrativt forbruk og
rent forbruk? Grensenytten av et gode
angir hvor stor ekstra nytte en forbru
ker oppnår ved å øke forbruket av det
te godet med én enhet.9 Hvor sterkt el
ler svakt grensenytten av et gode av
tar avhenger av hva slags gode det er.
For et nødvendighetsgode vil nytten av
de første enhetene være stor, men
grensenytten avtar raskt og metnings
punktet nås tidlig. Hvis det dreier seg
om et luksusgode vil nytten av den
første enheten ikke bli så høy som hos
nødvendighetsgodet, men til gjengjeld
vil det ta lang tid før metningspunktet
nås.10 Luksusforbruk anses i denne
sammenhengen som sosialt demon
strativt forbruk.
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Gossens andre lov sier at nytten av
siste krone skal være lik i alle anven
delser. Det vil si at forholdet mellom to
goders grensenytte ved en gitt godekombinasjon er lik forholdet mellom
prisene på disse godene.11 Fordi det
her er tale om beløp, blir prisen lik én
for alle. Nytten i nåtid av sosialt de
monstrativt forbruk kan derfor være
lavere enn nytten i nåtid av det rene
forbruket, fordi det sosialt demonstra
tive forbruket også kan bidra til frem
tidig inntekt. Som ventet ser vi altså
at adelsmannen vil bruke mer av de
varene som representerer sosialt de
monstrativt forbruk, enn den umiddel
bare nytten tilsier, fordi sosialt demon
strativt forbruk gir fremtidige mulig
heter i form av status og inntekter i
tillegg til den umiddelbare nytten.
På samme måte som i det foregåen
de kan man undersøke forholdet mel
lom investeringer i ren kapital og sta
tusbærende kapital ved å se på ekstranytten av disse faktorene hver for seg
(vi partiellderiverer nytten med hen
syn på de to faktorene). Vi får da at
den fremtidige avkastningen, i form av
inntekt, er lavere for investeringer i
statusbærende kapital enn i annen ka
pital. Investeringene i statusbærende
kapital skal være større enn det som
følger av den fremtidige direkte inn
tekten, fordi slike investeringer via sin
virkning på status vil kunne gi både
inntekter og ytterligere status.
Forholdet mellom sosialt demon
strativt forbruk og investeringer i sta
tusbærende kapital blir noe mer kom
plisert. Det man i et hvert fall kan si,
er at det trengs ikke så stor fremtidig
avkastning på sosialt demonstrativt
forbruk som på statusbærende inve
steringer, fordi dette forbruket også gir
nytte i nåtid.
Flere utenforliggende faktorer kan
også påvirke en adelsmanns investe
ringer. En av begrensningene kan
være adelskodeksen. Den virket inn på
hvilke investeringsformer som ble an
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sett som sosialt akseptable for adelen.
Handel er et område der det har vært
debattert om adelens æreskodeks gjor
de det vanskelig å foreta investeringer.
Dette kommer jeg tilbake til i avsnit
tet om handelsvirksomhet. Inntekts
nivået er selvfølgelig av avgjørende be
tydning for aktøren. En liten inntekt
setter sterke begrensninger på den en
keltes muligheter for investeringer.
Den politiske situasjonen kunne også
virke avgjørende inn på en adelsmanns
handlefrihet. For eksempel kan krig
sees på som en begrensende faktor.
Francis Sejersted delforklarer sosi
alt demonstrativt forbruk som et re
sultat av manglende investeringsmuligheter i det førindustrielle sam
funn.12 Begrensninger i investeringsmulighetene kan behandles som abso
lutte. Da kan de investeringsområde
ne der begrensningene er effektive settes lik begrensningen, og disse investeringsmulighetene kan derfor tas ut
av analysen (de deriverte eksisterer
ikke). Alternativt kan begrensningene
i investeringsmuligheter analyseres
som sterke fall i avkastningene. Er av
kastningen for ytterligere investerin
ger i for eksempel handelsvirksomhet
meget lav, vil sosialt demonstrativt
forbruk være en konkurransedyktig
investeringsmulighet. Både ved Fran
cis Sejersteds delforklaring og denne
modellen vil sosialt demonstrativt for
bruk fremstå som den eneste gjen
værende investeringsmuligheten. Det
sosialt demonstrative forbruket kan
da bli meget høyt ved høye inntekter.
Gjennom sin privatøkonomi hadde
altså adelsmannen muligheter til å på
virke sin egen status, slik modellen vi
ser. Jeg vil i denne artikkelen under
søke hvordan adelsmannen Mogens
Gyldenstjerne disponerte sine inn
tekter, og har valgt å undersøke tre si
der av dette: Hans investeringer i jorde
gods, i handel, og i et sosialt demonstra
tivt forbruk. Jordegods ga høy status,
og kan derfor ses på som et eksempel på

Jordegods og gyldne kjeder

Figur 3. Mogens Gyldenstjerne (1481-1569). Portrettet viser en mann ikledd hatt med gullstifter og en
brosje som holder en strutsefjær. Om halsen har han et kraftig gullkjede og han bærer tre gullringer på
venstrehånden. Han har pipekrave og et bredt pelsbeslag over skuldrene. Alt dette er kostbarheter som
må ha hatt en meget høy anskaffelsesverdi. (Maleri av Jacob Binck 1550 på Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg, Hillerød).
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statusbærende kapital, mens investe
ringer i handel kan undersøkes som ek
sempel på investeringer i ren kapital.

Mogens Gyldenstjerne
Det er flere grunner til at valget falt
på Mogens Gyldenstjerne som studie
objekt. Han hadde en sentral plasse
ring i statsstyret, og han gjorde en
glimrende karriere. Dette gir anled
ning til å undersøke hvilke sosiale og
økonomiske forutsetninger, personlige
egenskaper og strategiske valg som
under de rådende samfunnsforhold
kunne gi høy karrieremobilitet, til
gang til administrativ makt og høy so
sial prestisje. Han levde lenge nok til
at vi kan studere ham over et relativt
langt tidsrom. Han etterlot seg også et
omfattende kildemateriale (figur 3 og
8).
Mogens Gyldenstjerne var sønn av
ridderen og riksråden Henrik Knutsen
Gyldenstjerne og Karen Bentsdatter
Bille, datter av ridderen og riksråden
Bent Bille. Hans slekt tilhørte altså
den ypperste krets innen høyadelen,
med riddertitler og seter i riksrådet i
flere generasjoner. Valget av en person
som tilhørte riksrådsadelen er nært
knyttet til tilfanget av kildemateriale.
Det er fra denne samfunnsgruppen det
finnes mest kilder, og det er også den
ne gruppen som har vært mest i histo
rikernes søkelys, fordi den spilte en
viktig politisk og samfunnsøkonomisk
rolle. Den politiske elite var fåtallig.
Dette ga den enkelte betydelige innflytelsesmuligheter på den politiske ut
viklingen og økte virkningen av en
persons handlinger. Selve problem
stillingen, studiet av status, gjør val
get av et medlem av den politiske eli
ten naturlig. Et studium av en betyd
ningsfull persons forsøk på å utvide si
ne innflytelsesområder får derfor stør
re historisk interesse under de råden
de samfunnshistoriske forhold.
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Mogens Gyldenstjerne var hoved
bannerfører under Christian 2.’s ero
bringstog til Sverige i 1520, og ble slått
til ridder ved Christian 2.’s kroning i
Stockholm. Som lensherre på Malmøhus omtales han i forbindelse med
Grevefeiden. Han var medlem av det
danske riksrådet, innehadde flere vik
tige forleninger, og tjenestegjorde også
flere ganger til sjøs. Som dronningens
hoffmester ledsaget han prinsesse An
na i et stort brudetog til Sachsen i
1548. Han satt som stattholder på
København slott fra 1555 til 1567, og
hadde dermed en viktig stilling under
syvårskrigens første halvdel.
Å studere én person gir både forde
ler og begrensninger. Ved å studere
prosesser på individnivå kan man opp
nå bedre innblikk i de konkrete meka
nismer som påvirker aktørenes ad
ferd, og bedre studere hvordan de en
kelte faktorer virker inn. Man kan og
så oppnå sikrere forklaringer.13 Faren
er at alle forklaringer reduseres til
psykologiske forklaringer. Problemet
ved å studere én individuell aktør er at
man ikke har belegg for å trekke kon
klusjoner ut over det individet man
har studert. Undersøkelsen vil da først
gi utbytte på et mere allment nivå i
samling med flere enkeltstudier.
Målet her er å studere jakten på sta
tus, hva det medfører av individuelle
behov, og hvordan disse er resultater
av den sosiale orden. Dette er valgt
gjennomført ved en analyse av kilde
materialet etter én person. Mogens
Gyldenstjerne skal ha en avslørende
funksjon, og være en innfallsport til å
forstå samfunnsmessige sammenhen
ger.

Jordegods
Siden høymiddelalderen hadde godseierstanden skattefrihetsprivilegium,
og bare adelen og kirken som institu
sjon kunne eie priviligert gods.14 I føl-
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ge Christian 2.’s håndfestning fikk ik
ke kongen eller ufri mann kjøbe eller
tilpante seg fritt gods, heller ikke fikk
uadelige arvinger beholde fritt adels
gods.15 Dermed var det frie godset et
sosialt avgrenset gode og et knapphetsgode, som utløste mye strid innen
adelen. Grethe Ilsøe har vist at det var
en tendens til å velge riksrådene blant
de mest godsrike.16 Jordegods hadde
altså en sosial funksjon og en helt spe
siell status.17 Jeg har her valgt å se på
investeringer i jordegods som et ek
sempel på investeringer i statusbæ
rende kapital.
Godseierne på 1500-tallet drev lite
med hovedgårdsdrift, og var derfor i
stor grad rentenister. De økonomiske
konjunkturene i perioden 1550-1620
var i godseiernes favør, fordi prisene
på landbruksprodukter steg.18 Derfor
var jordegods en god økonomisk inve
stering i tillegg til den positive statusmessige effekten et stort gods had
de.
Jeg vil her undersøke hva slags dis
posisjoner Mogens Gyldenstjerne fo
retok seg i forhold til jordegods. Dess
verre kan ikke kildematerialet gi noe
fullstendig bilde av Mogens Gylden
stjernes godstransaksjoner. Transak
sjonene og eiendomsforholdene som
kommer til syne i kildene, kan like
fullt fortelle noe om hvilke strategier
han fulgte.
Utgangspunktet for en adelsmanns
godstransaksjoner var arven. Det er
desverre ikke mulig å fastslå hvilket
omfang det var på Mogens Gylden
stjernes arv. Hovedsaklig lå arvegod
set hans på Fyn, men det var også
gods på Sjælland og i Skåne. Både
hans mor, Karen Bille (fl540), og hans
far, Henrik Knudsen (Î1517), kom fra
godsrike familier, så arven må ha vært
omfattende. Samtidig må det ha vært
et problem for Mogens Gyldenstjerne
og hans søsken at de arvet sine forel
dre sent i livet.

Ekteskap
»Adelige ægteskaber var i 14. og 15.
århundrede konstruktive led i den en
keltes opbygning af det eftertragtede
godskompleks,« skriver Poul Ene
mark.19 Mogens Gyldenstjerne giftet
seg med Anne Sparre i 1533. Hun var
datter av riksråden Hr. Mourids Jep
sen Sparre og Karine Pedersdatter
Høg. Slekten Sparre kom fra Skåne, og
hørte, i likhet med Gyldenstjernene, til
den danske uradel.20 Foruten Anne
Sparre hadde Mourids Jepsen to søn
ner: Jacob Sparre til Svanholm og Ga
briel, som døde som liten. De var altså
bare to søsken om å arve foreldrene.
Dermed var et av kriteriene for å opp
nå en stor arv til stede.
En innfallsvinkel til Anne Sparres
arv er skiftet etter henne. I april 1569
skiftet Mogens Gyldenstjerne med si
ne barn. Totalt ble det fordelt 121 går
der ved dette skiftet. Pantegårdene,
det hallandske godset, Fulltofta, Nunnäs, og Bjärsgård, samt fire andre går
der ble stående uskiftet.21 Anne Sparre
arvet også en søsterpart i Mourids
Jepsens setegård, Svanholm, men det
endelige skiftet av gården ble ikke
gjennomført før etter Mogens Gylden
stjernes død.
Erik Ulsig regner 100 festegårder
som en grense for høyadelig godsbesittelse.22 Anne Sparre arvet altså et be
tydelig godskompleks. Hun må derfor
ha vært et meget gunstig gifte for Mo
gens Gyldenstjerne. Leon Jespersen
kaller godsbesittelse for en vesentlig,
men ikke nødvendig, betingelse for utpekelse til politiske verv.23 Hvis den
samme tendensen var gjeldende på
Mogens Gyldenstjernes tid, må gifter
målet med Anne Sparre ha vært en
viktig faktor, tatt i betraktning av at
han selv arvet sent. Giftermålet med
Anne Sparre ga dessuten Mogens Gyl
denstjerne en godsmessig plassering i
Skåne, der han i den perioden var for
lenet med Malmøhus.
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Kjøp
Det kommer tydelig frem at Mogens
Gyldenstjerne ønsket å kjøpe jorde
gods. I januar 1540 skrev han til sin
mor og fortalte at han ikke ønsket å
bytte Lindholm og Falsterbo len i et
annet len, men heller ville kjøpe jorde
gods, hvis ikke kunne det være det
samme.24 Mogens Gyldenstjerne ba og
så andre være på utkikk etter mulig
heter for kjøp eller pant av jordegods
for ham.25
Fra sine foreldre arvet Mogens Gyl
denstjerne hovedsaklig gods på Fyn,
og gjennom sitt ekteskap fikk han til
gang til gods i Skåne og Halland. I sine
jordkjøp holdt han seg i stor grad til
disse områdene. I 1539 kjøpte Mogens
Gyldenstjerne åtte gårder i »Thommerope« av kronen.26 Om dette er Tommerup i Odense herred på Fyn eller
Tommerup i Jårrestads herred i Skå
ne, er usikkert. Året etter fikk Mogens
Gyldenstjerne Christian 3.’s brev på
Tommerup kloster i Jårrestads herred
i Skåne med tilliggende gods. Tilsam
men 65 gårder, 3 møller og et hus i
Ystad, hvorav fire gårder og huset i
Ystad var bortpantet.27 Det var med
andre ord et betydelig kjøp. I 1545
kjøpte Mogens Gyldenstjerne fem går
der i Vends herred på Fyn og tre går
der i Ingelstad herred i Skåne av sin
bror Otte.28 1 1546 kjøpte han en halv
gård i Sørby av Anne Sparres fetter,
Jep Tordsen.29 Det finnes så mange
steder med dette navnet at det er umu
lig å vite hvor denne gården lå. I 1551
kjøpte Mogens Gyldenstjerne gården
Ottarp i Østre Göinge herred i Skåne
av Anne Sparres fetter, Axel Rosenkrantz.30 Et litt anderledes kjøp var en
bod i fiskerleiet Abbekås i Vemmenhögs herred i Skåne. Det fikk Anne
Sparre mot at en mann ved navn Peter
Jude skulle få bo i deres gård i Lund i
et eller to år.31 Denne gården i Lund
skal Mogens Gyldenstjerne ha eid
sammen med Jep Tordsen Sparre.32
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Foruten gods i Skåne og på Fyn
kjenner vi til at Mogens Gyldenstjerne
i 1544 kjøpte en gård »Biscop aff Wiiborgs gaardt« av kansleren i Tyske
kanselli, Andreas von Barby. Gården
lå i Kiødmangerstredet i København,
det nåværden Kiøbmagergade.33 Der
må han ha drevet med utvidelser, for i
1558 kjøpte han også nabotomten i
Kiødmangerstedet av noen borgere i
Lund og Malmø.34 Mogens Gylden
stjerne kjøpte også gods andre steder
på Sjælland. 11547 kjøpte han en gård
i Vedbynørre ved Slagelse av Johan
Friis.35 Mogens Gyldenstjerne eide og
så en tomt i Norge. Det er sannsynlig
at han kjøpte denne mens han hadde
Akershus i forlening (figur 4).36 Bort
sett fra kjøpene av byeiendommer,
konsentrerte altså Mogens Gylden
stjerne stort sett sine godskjøp til de
områdene der han allerede hadde en
god del gods fra før.
Pantegods

En annen strategi for å sikre seg jorde
gods kunne være å låne ut penger mot
sikkerhet i jordegods. Som pantehaver
hadde man førsteretten til kjøp, hvis
sjansen skulle by seg. Som nevnt oven
for var Mogens Gyldenstjerne også in
teressert i pantegods. Et eksempel kan
vise hvor attraktivt han anså pante
gods for å være: 11551 pantsatte Anne
Sparres fetter, Axel Rosenkrantz, noe
gods til Klaus Urne. Mogens Gyl
denstjerne grep inn og fikk Axel Ro
senkrantz til å forplikte seg til ikke å
selge eller pantsette gods uten først å
tilby det til ham. Axel Rosenkrantz
pantsatte så sin hovedgård Ramsasa
til Mogens Gyldenstjerne sammen
med en god del jordegods. Samme år
fikk Axel Rosenkrantz igjen låne pen
ger av Mogens Gyldenstjerne mot mer
pant i jordegods. I 1553 pantsatte Axel
Rosenkrantz enda flere gårder til Mo
gens Gyldenstjerne.37
Jacop Sparre må også ha lånt pen-
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Figur 4. Akerhus slott. Mogens Gyldenstjernes første forlening var Akershus slott ved Oslo. Da han kom
til Akershus i 1527 hadde slottet vært herjet av brann etter lynnedslag, og var i ganske dårlig forfat
ning. Hovedtårnet, Vågehalsen, og slottets nordre fløy var utbrent. Fem år senere, i 1532, måtte han for
svare festningen mot Christian 2., da han forsøkte å gjenerobre den dansk-norske tronen via Norge. Mo
gens Gyldenstjerne ble belønnet for sin innsats her med den mer betydningsfulle forleningen
Malmøhus. (Akershus sett fra Hovedtangen, maleri af Jacob Coning 1699, Nasjonalgalleriet i Oslo, Fo
to: J. Lathion).

ger mot pant i jordegods, for i mars
1556 skrev han til Mogens Gylden
stjerne og beklaget seg over at Hr. Mo
gens fogd hadde tatt femten eller seks
ten gårder som stod som pant for to
lån på tilsammen 1600 daler.38
Anne Sparres fetter, Jep Tordsen
Sparre lånte også penger av Mogens
Gyldenstjerne mot pant i jordegods. I
1542 skrev han fra Stockholm og tilbød
to gårder som pant for et lån på 150 da
ler. I april 1546 lånte han 200 daler,
mot pant i jordegods. I september 1547
var Jep Tordsen igjen i landflyktighet.

Han skrev fra Stockholm og ville låne
300 daler mot pant i noe av hans beste
gods i Skåne. Antagelig fikk han ikke
låne hele summen, for i neste brev tak
ket han for lånet av 100 daler. Jep Tord
sen hadde igjen behov for penger i 1558,
og tilbød Mogens Gyldenstjerne pant i
noe jordegods Claus Bille hadde tatt
fra ham mens han oppholdt seg i utlan
det. Mogens Gyldenstjerne var ikke vil
lig å godta dette som pant uten at Jep
Tordsen ville love å holde ham skades
løs, og det ser ikke ut til at det ble lånt
ut noen penger.39
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I 1542 lånte Mogens Gyldenstjernes
bror, Otte, 1100 rhinske gylden mot sik
kerhet i jord. Hvis ikke disse pengene
ble betalt tilbake innen ett år, skulle
lånet gå over til et pantelån, der tolv
gårder og Ottes part i Fønsskov skulle
være pantet.40 Ovenfor så vi at Otte
Gyldenstjerne solgte åtte gårder til
Mogens Gyldenstjerne i 1545, for 1388
rhinske gylden. Det kan se ut til at
dette var innløsning av det lånet han
opptok i 1542. Det kan også være at
det er en sammenheng mellom disse
transaksjonene og at Otte Gylden
stjerne utløste sine søsken av pantet
på Bygholm.41
Mogens Gyldenstjerne lånte også ut
penger mot pant i jordegods til andre
enn slektninger. Cornelius Mattisen,
borger i Malmø, gjorde i 1552 vitterlig
at han stod i gjeld til Mogens Gylden
stjerne for 100 daler. I pant hadde han
satt sin gård i Malmø. Jacob Bornholm
vitnet i 1553 for alle på Fultoffta kir
kegård at han hadde pantet alle sine
gårder, også hovedgården, til Mogens
Gyldenstjerne.42 Johan Knob lånte
penger av Mogens Gyldenstjerne både
i 1556 og i 1559. Tilsammen lånte han
300 daler mot pant i en gård i Vem
merlov by i Jårrestad herred og en
gård i Harjagers herred i Skåne.43
Ovenfor så vi at Mogens Gylden
stjerne kjøpte gods fra noen av de sam
me personene som han lånte ut penger
til. Det ser ut til at disse utlånene av
penger mot pant i jordegods kan ha
vært investeringer i fremtidige godskjøp. Alt pantegodset som vi kjenner
beliggenheten til, befant seg i Skåne
eller på Fyn, det vil si i nærheten av
Mogens Gyldenstjernes øvrige godsbesittelser.
I en annen stilling er det godset Mo
gens Gyldenstjerne hadde i pant av
kronen. Dels var dette å se på som
lønn for embetsposter, dels var det
pant for lån til kronen, og vil derfor
ikke bli behandlet her.
Et tilfelle som kan forteile noe om
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Mogens Gyldenstjernes iver etter å til
pante seg gods, er saken om Torsjö
gård i Vemmenhögs herred i Skåne.
Denne rettssaken førte Mogens Gyl
denstjerne på rikshoffmester Mogens
Gøyes vegne. Som vi skal se, hadde
han likevel egne interesser i saken. I
1492 pantsatte Oluf Oxe gården Torsjö
til Eskil Gøye. Pantet gikk i arv til Mo
gens Gøye. Da Oluf Oxe døde gikk ar
vingene fra arv og gjeld, og Mogens
Gøye fikk dermed eiendomsretten til
Torsjö. Han pantsatte gården til Johan
Oxe. Så døde Johan Oxe, og sønnen Pe
der Oxe (figur 5), som også var Oluf
Oxes nevø, gjorde i 1540 krav på å inn
løse godset fra Mogens Gøye. Da hadde
han allerede fått kronen til å avstå sin
rett i Torsjö til ham og hans søsken.
Mogens Gøye inngikk så en avtale
med Mogens Gyldenstjerne om at han
skulle få innløse Torsjö gård fra Johan
Oxes arvinger. Han fikk også tilsagn
om to gårder i Kallsjö, hvis Mogens
Gøye fikk beholde eiendomsretten til
godset. I 1541 fikk Mogens Gylden
stjerne, på Mogens Gøyes vegne, inn
førsel på Skåne landsting i Torsjö gård
og gods samt fire gårder i Saritslöv og
to gårder i Kallsjö. Mogens Gøye skrev
så et fullmaktsbrev til Mogens Gyl
denstjerne, der han fikk innløse Torsjö.
Peder Oxe svarte med å anklage Mo
gens Gyldenstjerne for bruk av vold
ved overtagelsen av godset, og fikk
deretter en kongelig rettertingsdom på
at Mogens Gyldenstjernes innførsel på
Mogens Gøyes vegne i Torsjö gård
skulle anses for død og maktesløs. I no
vember 1542 ble det inngått forlik
mellom Peder Oxe og Mogens Gøye,
der Peder Oxe fikk Torsjö, mens Mo
gens Gøye skulle få utbetalt pantesummen. Pantesummen ble ikke utbe
talt.44 I 1556 ble Mogens Gøyes arvin
ger innstevnet av Peder Oxe og hans
søsken for å få utlevert godset. Forli
ket fra 1542 ble da stadfestet. Mogens
Gøyes arvinger skulle også innfri eller
tilbakebetale det som Eskil Gøyes ar-
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følge et brev fra Herluf Trolle kan
Snapperup ha vært en av gårdene i el
ler ved Kallsjö.45 Snapperup skal ha
ligget nært opptil Stjernholm, og Mo
gens Gyldenstjerne ville ikke gi fra seg
gården. Peder Oxe og hans søsken ville
på sin side ikke godta annet gods for
denne gården.46 Saken om Torsjö viser
at rettighetene til pantegods var et
område der det lett kunne oppstå tvil,
og at det var mulig å oppnå et eierfor
hold gjennom en rettssak. Dette kan
forklare hvorfor Mogens Gyldenstjer
ne selv var så ivrig etter å tilpante seg
gods.
Vergemål

Figur 5. Peder Oxe (1520-1571). Peder Oxe var
Mogens Gyldenstjernes motstander i saken om
Torsjö gods, og han var også hans rival i kampen
om stillingen som stattholder på København
slott. Peder Oxe har her latt seg avbilde i rust
ning, men i motsetning til Mogens Gyldenstjerne
var han i liten grad en kriger, han hadde derimot
lang utdannelse med studier i Frankrike, Tysk
land, Holland, Italia og Sveits. Man kan tenke
seg at Mogens Gyldenstjerne har latt seg inspire
re av Peder Oxes utenlandsreiser i valg av utdan
nelse for sine sønner. (Maleri på fløj av husalterstol på Gisselfeld 1579).

vinger hadde pantsatt eller solgt av
godset. Dette skal blant annet ha om
fattet Snapperup gård, som var havnet
i Mogens Gyldenstjernes besittelse. I

Også vergemål kunne gi muligheter
for godservervelse. I hvert fall var det
en del av avtalen mellom Mogens
Gyldenstjerne og Axel Rosenkrantz i
1562. Mogens Gyldenstjerne kunne i
følge denne avtalen ta inn i gods det
han hadde av utlegg for Axel Rosen
krantz eller på hans eiendom.47 At det
te vergemålet var viktig for Mogens
Gyldenstjerne viser den innsatsen han
gjorde for å oppnå det. Opprinnelig
hadde nemlig Axel Rosenkrantz gjort
sin svoger Peder Christensen (Dyre) til
verge for seg og sin sønn etter at
hustruen, Magdalene (Dyre), døde.48
Dette vergemålet nektet Mogens Gyl
denstjerne å godta, fordi Axel Rosen
krantz’ bror, Mogens Rosenkrantz, var
den nærmeste til å være verge. Mo
gens Gyldenstjerne gikk derfor til sak
mot Peder Christensen. Søksmålet
gjaldt for det første hans urettmessige
vergemål, for det andre noen gårder
Mogens Gyldenstjerne hadde i pant av
Axel Rosenkrantz, som Peder Chri
stensen skulle ha tatt avgifter fra, og
for det tredje at Axel Rosenkrantz had
de brutt sitt løfte om ikke å pantsette
jordegods til andre uten først å tilby
det til Mogens Gyldenstjerne. Peder
Christensen tilbød å innløse pante
brevene, men Mogens Gyldenstjerne
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nektet.49 Saken endte i 1554 i et forlik
mellom partene, der Mogens Gylden
stjerne skulde få sitt tilgodehavende
mot å utlevere brevene.50
I 1557 gjorde Peder Christensen seg
skyldig i dokumentrøveri og et voldelig
overfall. 1 1558 ble han dømt og holdt i
forvaring på Københavns slott, og se
nere på Krogen, under oppsyn av Mo
gens Gyldenstjerne. Etter et fluktfor
søk ble han satt i jern, og mistet etter
hvert forstanden.51 I 1558 ble Mogens
Rosenkrantz verge for Axel Rosen
krantz og hans sønn.52 Mogens Rosen
krantz døde i 1561. Dermed ble Mo
gens Gyldenstjerne verge for Axel og
Claus Rosenkrantz. Axel Rosenkrantz
døde før 7. februar 1564.53 1 april 1565
ga Claus Rosenkrantz Mogens Gyl
denstjerne kvittering for hans verge
mål. Samtidig innsatte han Mogens
Gyldenstjerne, Peder Bille, Sten Ro
sensparre og deres hustruer som sine
arvinger. Claus Rosenkrantz var død
den 7. juni 1565.54 Som verge for, og se
nere som arving etter Claus Rosen
krantz, gjorde Mogens Gyldenstjerne
arvekrav på Peder Christensens
gods.55 Kongen grep inn med den be
grunnelse at Peder Christensen var så
åndssvak at han var ute av stand til å
angi hvem som var hans arvinger.
Kongen overtok hele arven etter Peder
Christensen, og solgte alt godset til Pe
der Oxe og Otte Brahe.56 Mogens Gyl
denstjerne fikk derfor ingen del i ar
ven etter Peder Christensen.
Salg
Det fremkommer bare ett vitnesbyrd i
kildematerialet om at Mogens Gyl
denstjerne solgte jordegods. Det kan
skyldes at det ikke var viktig for Mo
gens Gyldenstjerne å kunne dokumen
tere salg av en eiendom. Det kan også
være at Mogens Gyldenstjerne faktisk
ikke solgte noe særlig jordegods annet
enn i bytte mot annen fast eiendom.
Den 26. mai 1541 skrev Rolf Olsen,
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borgermester i Oslo, til Mogens Gyl
denstjerne om en tomt han hadde
kjøpt av ham. Andre hadde bemektiget
seg Mogens Gyldenstjernes tidligere
eiendom, og Rolf Olsen trengte beviser
for eierforholdene.57 Denne eiendom
men lå i Norge, og det kan være derfor
Mogens Gyldenstjerne ønsket å selge
den. Å holde oppsyn med eiendommer
så langt unna kan ha budt på proble
mer, slik Rolf Olsens brev kan tyde på.
Det kan også være at norsk odelslov
givning skapte problemer. Det er der
for antagelig et spesialtilfelle at Mo
gens Gyldenstjerne solgte denne tom
ten, og ikke et uttrykk for at Hr. Mo
gens ellers var villig til å selge jorde
gods.

Handelsvirksomhet
Jeg vil her undersøke Mogens Gyl
denstjerne investeringer i handel som
et eksempel på investeringer i ren ka
pital. Det vil si at jeg ikke tar for meg
den handelen han drev på kongens
vegne som lensman. Handel med varer
til privat forbruk er heller ikke med
her, men behandles nedenfor som for
bruk.
Jordrenten, som var adelens viktig
ste inntektsgrunnlag, ble i stor grad
innbetalt i form av naturalytelser.
Dessuten hadde adelen ofte tilgang på
jordbruksprodukter fra egen hoved
gårdsdrift. Det som ikke gikk med til
eget forbruk måtte omsettes, og i Dan
mark var jordbruksvarer tidens eks
portvarer. Som påpekt ovenfor var
konjunkturene i siste halvdel av 1500tallet særdeles gunstige for jordbruks
produkter. Eksport av jordbruksvarer
var derfor en nærliggende virksomhet
for danske godseiere, men drev de med
kjøp av varer for videre omsetning?
Weber skriver at: »Svært ofte diskvali
fiserer enhver rasjonell ervervsvirk
somhet (...) utøverne for å tilhøre visse
privilegerte stender«.58 Adelens funk-

Jordegods og gyldne kjeder

sjon var knyttet til krig og statsstyrel
se. Handelsvirksomhet ut over det som
fulgte av godsdriften skulle derfor for
beholdes medlemmer av borgerstan
den. Det franske begrepet dérogeance
inneholder den forestillingen at adelsskapet kunne tapes ved handlinger
som gikk ut over standens funksjon i
samfunnet, slik som handel og andre
kommersielle virksomheter. Forsk
ningen har allikevel vist at i praksis
var dette ikke til hinder for adelig
handelsvirksomhet.59
At den danske adelen på 1500-tallet
drev handelsvirksomhet er kjent.60
Grethe Ilsøe har påvist at medlemme
ne av de mest godsrike slektene fra pe
rioden 1450-1530 sto i handelskontakt
med hanseatene. Hun finner represen
tanter for slektene Banner, Basse, Bil
le, Frille, Galt, Gyldenstjerne, Krummedike, Laxmand, Markmand, Rud,
Rønnow, Thott, Trolle og Ulfstand.
Samtlige av de handlende var lens
menn. Spesielt interessant i denne
sammenhengen er at både Mogens
Gyldenstjernes farfar Knut Henrik
sen, hans morfar Bent Bille, hans on
kel Anders Bille og hans fetter Eske
Bille drev handel. Knut Henriksen var
til og med medlem av kjøpmansgildet
Gudslegemslav i Ålborg.61 Mogens Gyl
denstjerne hadde altså mange eksem
pler i sin nærmeste familie på at han
delsvirksomhet ikke var til hinder for
et adelig levevis. Astrid Friis og Svend
Aage Hansen har også påvist adelig
handelsvirksomhet. Foruten de adels
mennene Grethe Ilsøe har nevnt i sin
artikkel, var blant annet Erik Eriksen
Rosenkrantz, Predbjørn Podebusk, Jør
gen Steensen, Lave Ulfstand, Børge
Trolle, Jochum Beck, Christoffer Wal
kendorf, Mogens Gyldenstjernes fetter
Claus Bille og Mogens Gyldenstjerne
selv engasjert i handelsvirksomhet.
Alle var de fremtredende høyadelige
menn; riksråder eller innehavere av
sentrale embeter.62
Fordi det er vanskelig å skille ut

hvilke deler av handelsvirksomheten
som er handel på kongens vegne, og
hva som er til personlig forbruk, har
jeg her valgt å konsentrere meg om
Mogens Gyldenstjernes redervirksomhet.
I 1530 eide Mogens Gyldenstjerne
og Henrik Jansen Hollender i Oslo en
fjerdepart hver i et skip, som Henrik
Hollender skulle seile med en last
tømmer til Amsterdam. De andre med
eierne i skipet var Jan Clausen, Peter
Petersen, Cornelius Arentsen og Cor
nelius Sybrantsen.63 I 1535 stadfestet
Henrik Hollender at Hr. Mogens Gyl
denstjerne eide en fjerdepart i et skip
som de sammen hadde bygget.64 Dette
er sannsynligvis det samme skipet
som ble omtalt i 1530. Handelsfellesskapet mellom Mogens Gyldenstjerne,
Henrik Hollender og Cornelius Sy
brantsen fortsatte i 1536 og 1537 sam
men med Rolf Olsen, borgermester i
Oslo.65
Mogens Gyldenstjerne må ha sam
arbeidet med flere skippere. Fra 1534
stammer en beretning om tømmerhan
del i England. Skipperen hadde solgt
en last tømmer i Newcastle for 500
pund sterling. Engelskmennene la hin
dringer i veien for denne skipperen, og
han forteller også at de tidligere hadde
fratatt ham et skip som tilhørte Mo
gens Gyldenstjerne. Hvem skipperen
var står ikke i beretningen, men at
han selv hadde en andel i handelen
kommer frem ved at han omtaler gods
som tilhørte ham og Mogens Gylden
stjerne.66 Et tingsvitne fra Landskrona
15. november 1535 forteller om skip
per Thomas Skafte, som hadde førte
Mogens Gyldenstjernes skip med full
last til England. Engelskmennennene
hadde tatt godset og slått i stykker
skipet.67 Det er vanskelig å avgjøre om
det er samme hendelsen det vitnes om
i disse to beretningene, eller om Mo
gens Gyldenstjerne mistet to skip til
engelskmennene.
Mogens Gyldenstjerne visste i hvert119
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fall å sørge for å få erstatning. I 1534
kvitterte Erik Gyldenstjerne, Mogens
Gyldenstjernes etterfølger som lens
herre på Akershus, for en del gods han
hadde mottatt på Mogens Gyldenstjer
nes vegne av Hans Bisterfeld og Joa
chim Strach.68 Aret etter kvitterte Erik
Gyldenstjerne, igjen på Mogens Gyl
denstjernes vegne, for gods fra Hans
Bisterfeld og Joachim Strag. Om dette
godset sier kilden at det var »thenn tridie partth aff thett engellske godtz, effther forschreffne her Monssis beffallingh aff forschreffne høffwidtzmend
tagett som her Monss tilldelldt tilbiwteth och affpartett bleff«. Hans Bisterfeldt var tidligere en av Christian
2.’s kaprere. Han hadde gått over i Mo
gens Gyldenstjernes tjeneste, og hadde
altså kapret et engelsk skip som erstat
ning for det engelskmennene hadde
tatt.69
Henrik Hollender var død den 30. ja
nuar 1539, og det ser ut til at Rolf Ol
sen overtok som Mogens Gyldenstjer
nes hovedkontakt i Oslo. Våren 1541
ga Mogens Gyldenstjerne Rolf Olsen i
oppdrag å selge en skipspart for seg.
Om dette var parten i skipet Henrik
Hollender hadde ført er ikke mulig å
si. Skipsparten ble tilbudt en av de an
dre partseierne, Joachim Knebenagel,
men denne hadde allerede solgt sin
egen part. Rolf Olsen skrev at han
planla en reise til Holland, og bedyret
at han der ville prøve å gjøre sitt beste
for Mogens Gyldenstjernes skipspart.
Hvordan det gikk med dette vet vi ik
ke, men i august 1545 skrev Rolf Olsen
igjen til Mogens Gyldenstjerne om en
skipspart. På Mogens Gyldenstjernes
vegne hadde han prøvd å selge en ijerdepart i et skip til Cornelius Sybrantson, en av de andre partseierne. Salget
kom ikke i orden, og Rolf Olsen anbe
falte å selge skipsparten til vinteren,
ettersom skipet nå var utbedret. Først
i mai året etter kunne Cornelius Sybrantson skrive til Mogens Gylden
stjerne og fortelle at hans tjener, Rut
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ger fra Køln, hadde vært der og solgt
hans part i skipet.70
Fra sine len, Tune og Skjeberg, fikk
Mogens Gyldenstjerne tømmer som
han solgte i Holland. Hans fogd sam
me sted, Lasse Skånning, sørget dess
uten for byggingen av to skip, påbe
gynt vinteren 1544. Det ene skipet var
liten jakt på rundt 16 lester, og det an
dre var et større skip på cirka 20 les
ter. De ble bygget for å handle med
norsk last i Holland. Mogens Gyl
denstjerne var i 1545 ikke sikker på
om han selv ville beholde skipene.71
Det kan se ut til at Mogens Gyl
denstjerne gikk over til danske samar
beidspartnere en gang mellom 1545 og
1548. I februar 1548 skrev Peder Oxe
til Mogens Gyldenstjerne om at »vortt
skiff« var ventet inn til Kalundborg, og
at Mogens Gyldenstjerne kunne sende
sin malt dit.72 Ytterligere handelsvirk
somhet sammen med Peder Oxe fortel
ler ikke kildene om. I august 1553 var
det Lave Ulfstand som kunne skrive
til Mogens Gyldenstjerne om »wor
skibs handelt«.131 mai 1554 kjøpte Mo
gens Gyldenstjerne en åttende part i
Lave Ulfstands skip.74 I september
samme år meldte Lave Ulfstand fra
om at »wortt skiib« var kommet velber
get til Varberg havn, lastet med salt
som ballast. Det skulle også være »alle
hande gott naskery« ombord, det vil si
konfekt eller andre delikatesser. Ski
pet hadde de siste to somrene vært bå
de på Sicilia og i England, og hadde
foruten saltet brakt med krydder: nel
lik, kanel, muskat og pepper.75 I april
1555 skrev Lave Ulfstand igjen til Mo
gens Gyldenstjerne om hvordan de
skulle handle med »wortt skib« det
året. Spørsmålet dreide seg om de i lik
het med Claus Bille og Jørgen Stensen
skulle sende skipet sitt til Frankrike.76
Fjorten dager etter skrev han igjen til
Mogens Gyldenstjerne og fortalte at
han hadde motatt de pengene de had
de utestående i Danzig. Han kunne
dessuten berette at skipet deres, sam-

Jordegods og gyldne kjeder

Figur 6. Birgitte Gøye (1511-1574). Birgitte Gøye var gift med admiralen Herluf Trolle, og var en av ti
dens ledende damer. Hun hadde flere unge jomfruer i oppfostring hos seg, blant andre Mogens Gyl
denstjernes og Anne Sparres datter Sibylle. Etter tidens mote er hun iført store og kraftige gullsmykker
og perlehue. (Maleri av Jacob Binck 1550 på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hille
rød).
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men med Claus Billes skip, var på vei
ned til Brouage i Frankrike.77 Brouage
var den viktigste utskipningshavnen
for fransk atlanterhavssalt. I begyn
nelsen av juli lå skipene igjen rede i
Varberg havn, og skulle denne gang
sendes til Norge for å hente eiketømmer, som så skulle selges i Holland.
Lave Ulfstand skrev da til Mogens
Gyldenstjerne og spurte ham om han
ville ha noe »nascherrj« fra Holland.
Han kunne også berette at Huas, deres
skipsskriver, var ventet hjem fra Lybekk, og også han skulle visstnok med
bringe noe »nascherj«.™
Mogens Gyldenstjerne skal i 1559
ha vært medeier i et skip sammen med
Børge Trolle og rentemesteren Jochim
Beck samt tre københavnske borgere,
hvorav en av dem var borgermester i
København, Mikkel Skriver.79 Skipet
gikk med forskjellige varer både til Si
cilia, England, Frankrike, Norge, Hol
land og Danzig. Andre medeiere var
Børge og Herluf Trolle, men antagelig
hadde de fått med mange flere, for Mo
gens Gyldenstjerne og Lave Ulfstand
eide nå bare en sekstendepart hver.
Lave Ulfstand hadde i tillegg selv skip
gående til Holland sammen med sin
bror. Han refererer også flere ganger
til Mogens Gyldenstjernes eget skip, i
handel på Frankrike og Spania.80
I 1555 opptok Mads Lampe og Mik
kel Skriver, en forklaring på Køben
havns rådhus angående kravellen
Svanen, som ble solgt i Holland av
skipperen, uten at rederne var infor
mert. Skipet hadde dratt fra Køben
havn til Langesund i Norge for å kjøpe
tømmer. Lasten ble solgt i Lisboa, der
man fikk salt. Saltet ble så solgt på
Sjælland. Etter dette ble det gjort to
reiser til fra Sjælland til Lisboa etter
salt, før skipperen solgte skipet i Hol
land Det var 16 parter i skipet, hvorav
skipperen hadde to. Mogens Gylden
stjerne og Oluf Henriksen er de eneste
andre rederne kilden opplyser om.81
Det kan imidlertid ikke ha vært det
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samme skipet som Lave Ulfstand var
medeier i, siden det skipet var i fart
mellom Norge og Holland på dette
tidspunktet.
Mogens Gyldenstjerne var altså ak
tiv i rederivirksomhet med flere andre.
Eide han også egne båter i denne peri
oden? Som vi så ovenfor hadde Mogens
Gyldenstjerne i 1545 fått bygget to
skip hos sin fogd i Norge, Lasse Skånning. Vi vet bare ikke om han beholdt
disse skipene selv. Lave Ulfstand om
taler flere ganger Mogens Gyldenstjer
nes egne skip. I november 1555 bad
Mogens Gyldenstjerne by skriveren i
Malmø, Jens Lauridsen, om å kjøpe
lerret til segl til sin skute.82 Om det er
seil til et av de allerede omtalte skipe
ne er ikke mulig å avgjøre. I 1563
skrev Christoffer Mogensen Handingmann fra Norge at han hadde ført en
full last til Mogens Gyldenstjernes
skipper, og at han sendte med register
for tømmeret han hadde levert året
før.83 Vinteren 1564 sendte Mogens
Gyldenstjerne et av sine egne skip til
Norge for å skaffe fisk til proviant.84
Hittil har vi sett at Mogens Gylden
stjerne handlet med varer mellom
Norge, Frankrike, Holland, England,
Spania og Danmark. Det finnes også
vitnesbyrd om handel med Sverige.
Mogens Gyldenstjernes tjener Jens
Mikkelsen dro til Stockholm i 1559
med en skute lastet med sild og salt.85
Mogens Gyldenstjerne hadde altså eg
ne skip, og han handlet ihvertfall med
varer fra både Norge og Sverige. De
varene vi kjenner til at han handlet
med er tømmer, sild og salt.

Forbruk
En innfallsvinkel til å se på hvordan
Mogens Gyldenstjerne søkte å posisjo
nere seg i det danske samfunn, er å
studere hvordan han ved hjelp av sosi
ale symboler søkte å skape et bilde av
seg selv som var hensiktsmessig i for-
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hold til de mål han satte seg. Jeg vil
her ta for meg et statusorientert for
bruk med klare signalfunksjoner, et
sosialt demonstrativt forbruk.
Luksus var et viktig middel til selv
hevdelse. For å bli anerkjent som en
adelsmann, måtte man leve som en, og
den enkeltes livsstil måtte tilpasses
vedkommendes plass i hierarkiet.
Standsæren berodde på avstand og
eksklusivitet, og det var viktig å opp
rettholde et skille mot det fremvoksen
de borgerskapet. Adelens fortrinn til
embeter var avhengig av at dette skil
let bestod. Kravene som ble stilt til en
standsmessig livsførsel var så høye at
det for mange adelsmenn var en umu
lighet å vise seg ved hoffet. Over hele
Europa ga dette seg utslag i en egen
luksuslovgivning med det formål å be
grense de ruinerende virkninger.86 Fe
nomenet var altså anerkjent som et
problem i sin samtid, både i Danmark
og i resten av Europa.
To former for kapitalinvesteringer
er allerede gjennomgått i avsnittene
om godsvirksomhet og handel. Her
skal jeg undersøke om forbruk av luk
susvarer kan ha blitt brukt som en
form for investering. Mer konkret har
jeg sett etter forbruk av goder kjenne
tegnet ved en høy anskaffelsesverdi.
Jeg har her valgt å studere klær, smyk
ker, mat og utdannelsesreiser som ut
trykk for sosialt demonstrativt for
bruk. Gjennom dette vil jeg forsøke å
danne et bilde av en høyadelsmanns
disposisjoner i forhold til omgivelsene,
hva slags signaler han søkte å sende
ut til sine likemenn og overfor kongen.
De som tidligere har arbeidet med
kildene etter Mogens Gyldenstjerne og
Anne Sparre, har påpekt hvor spar
sommelige og nøyeregnende de var.87
Det finnes dessuten mange eksempler
i brevmaterialet på at Mogens Gyl
denstjerne ber sine barn om å spare.
Her vil jeg undersøke om han gjennom
sitt forbruk holdt den sparsommelige
linjen, eller om han søkte å markere

sin plass innen adelen ved et sosialt
demonstrativt forbruk.
Jeg henviser flere ganger til priser
på en del kostbare varer. Som et sam
menlikningsgrunnlag for disse prisene
vil jeg nevne noen eksempler på løn
ninger for vanlige borgere: I følge
regnskaper for Roskilde domkirke fra
1567 fikk en tømmermann seks skil
ling pr. dag samt fire skilling til kost.
En håndlanger fikk bare to skilling pr.
dag samt fire skilling til kost.88 Tøm
mermannen måtte derfor arbeide i ik
ke fullt fem dager, mens håndlangeren
måtte arbeide i ti dager for å tjene en
daler.89
Klær

Klær har til alle tider vært et middel
menneskene har brukt for å sende ut
signaler til sine omgivelser. Bekled
ningen fyller en rekke sosiale, esteti
ske og psykologiske funksjoner, den
dekker til kroppen, og er således et
bindeledd mellom legemet og den sosi
ale verden. Samtidig sender klærne ut
signaler om bærerens sosiale stilling.
Det er disse signalene som skal under
søkes her.90
Ved møter med fremmede fyrster
bad kongen sine riksråder om å møte i
sine beste klær, gullkjeder og andre
smykker »som i kunde gaa med os og
riget til ære«.91 Gjennom adelens opp
visning av rikdom kunne kongen styr
ke sitt lands status overfor utlandet.
Prakten var en måte å synliggjøre
makt på, og gullkjeder og kostbare
klær var dermed en påstand om
makt.92 Det var altså i kongens inte
resse at adelen kunne stille med prakt
fulle klær og smykker, og innen adelen
kunne de samme klærne og smykkene
bli et middel til å hevde sin posisjon.
Dessuten var klesbruken et middel til
å understreke avstanden overfor bor
gerne.
Om kongen ønsket at adelen skulle
oppvise prakt på rikets vegne, så skulle
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Figur 7. Hoffdragt anno 1553. Det ble sendt ut tegninger av hvordan kongen ville at hans menn skulle
se ut, slik at klesdraktens snitt skulle stemme overens med kongens ønsker. Hoffdraktens farger skiftet
fra år til år, så det kunne bli meget kostbart å ferdes ved hoffet. Det ene året skulle kjortelen være askefarvet, det neste skulle den være sort, mens hosene byttet om, fra gule til sorte til røde. I tillegg hadde
adelen plikt til å stille i full harnisk, og med mange hester, og det ble også krevet at svennene skulle ha
fullt utstyr. (Danske Magazin 1. rk., 5 bd., 49. hefte, 1751).
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denne prakten allikevel ikke bli så
overdådig at den kom i konflikt med
hans egen pr akt. Allerede i 1283 ble det
i Danmark utstedt en forordning mot
luksus, der det blant annet ble forbudt
for alle andre enn kongen og hans barn
å pynte klærne med guil eller sølv.93
Adelen følte seg også truet av borgerne,
ettersom disse tok etter i fine klær og
smykker. I 1528 kom det en forordning
om at ingen adelsmann selv måtte ha,
eller gi sin datter, mer enn tre plagg av
silke. Bliant, gyldenstykke og perle
kjortel kunne heller ikke lenger gis til
hustru og barn, og ingen fruer eller jom
fruer skulle lenger ha lov til å bære bre
de bonetter eller hatter.941 1547 ble det
på nytt, nå etter ønske fra den menige
adel, forordnet av kongen at adelen ik
ke lenger skulle få bære gyldenstykke,
bliant, sølvmor, perler eller guli og sølv
snorer på klærne (figur 7). Borgerne
fikk forbud mot å bruke fløyel, damask
og silke.95 Den samme forordningen ble
utstedt på ny i 1558.96 De gjentatte for
ordningene tyder på at luksusforbruket av fine materialer i klærne fortsatt
florerte.
Hvordan var det så med Mogens
Gyldenstjerne og hans familie. Brukte
de utsmykning forbeholdt kongefami
lien? På portrettet av Mogens Gyl
denstjerne ser vi en mann iført en flat
svart hatt, en »barett« smykket med
gullstifter, ikke ulik en barett Chris
tian 3. bærer på et bilde fra omtrent
samme tid (figur 3 og 9).97 Ellers var
»perlehuer« yndet blant kvinnene (figur
6). Blant Mogens Gyldenstjernes og
Anne Sparres døtre fikk Karen i 1566
en perlehue til sitt bryllup.98 Hilleborg
fikk perler både i 1566 og 1568, men
om de ble brukt til hodeplagg eller til å
sette på klærne kan ikke avgjøres.
Dorothea fikk 40 daler i 1566 som hun
skulle »kiøbe siige periler och stefftther
thill it setthe«.^ Antagelig dreier dette
seg om små stifter i guil, perler eller
edelstener som ble brukt til å sette på
klærne. Perler på klærne bar de tyde

ligvis til tross for forbudet. Gylden
stykke, sølvmor og bliant er ulike stof
fer der hovedinnslaget er gull- eller
sølvtråder. Disse betegnelsene finnes
ikke i kildene. Derimot hadde Dorot
hea et sett av sølv- og gullkniplinger.
Hilleborg hadde kniplet blanklad i
sølv og gull til bruk på spissen eller
toppen på hetter, samt to flettebånd av
blanklad i sølv og gull.100 Kanskje
denne blanklad var det samme som
bliant?
Ga Mogens Gyldenstjerne sin hus
tru eller sine barn mer enn tre plagg
av silke? Silke har vært kjent i Norden
siden vikingtiden.101 Silkestoffene ble
fremstilt i mange slags vevteknikker.
Atlask, bliant, damask, fløyel, gros,
gyldenstykke, makei, samitum, sa
teng, sindal, skellert og taft nevnes i
kildene etter Mogens Gyldenstjerne.
En del av disse stoffene ble også laget i
andre materialer, som for eksempel ull
eller lin, og det kan derfor være van
skelig å skille ut hvilket materiale et
tøy ble laget i. Kildematerialet viser at
Anne Sparre hadde én kjole i silke
damask, som datteren Sibylle fikk til
sitt bryllup.102 Oversikten over inn
kjøpene til Mogens Gyldenstjernes
barn i tiden 1564-69 viser at det ble
kjøpt inn taft til de to døtrene som opp
holdt seg i Maribo kloster: Sofie fikk
tre alen sort taft i januar 1566, ni alen
sort taft i oktober 1567 og seks alen
sort taft i mai 1569. Ermegaard fikk
tre alen sort taft i januar 1566 og seks
alen taft i mai 1569. Antar man at
hvert av disse innkjøpene tilsvarer en
kjortel, gir dette Sofie tre silkekjortler
og Ermegaard to.103 Dessuten fikk Ka
ren fire knipper livfarget silke og noe
hvit silke i oktober 1564. Det ser altså
ikke ut til at Mogens Gyldenstjerne
har gitt sin hustru eller sine døtre
stort mer enn tre silkeplagg, slik for
ordningen fra 1528 forbød.
I flere tilfeller arvet barna til Mo
gens Gyldenstjerne og Anne Sparre
klær. Alle døtrene, unntatt Hilleborg
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Figur 8. Mogens Gyldenstjernes håndskrift. Man kan tenke seg at en vakker håndskrift kunne være et
uttrykk for høy dannelse. Det ser ikke ut til at Mogens Gyldenstjerne for egen del brukte håndskriften
som et virkemiddel til å uttrykke en høy kultureil kapital. (Inndledning av brev til Herluf Trolle, 7. juni
1565. Teksten lyder: »Kerre Herluff ganske gode wen, ten alssom mechtigeste gud wor louet, som teg ennw har redit af tene store far, som tu nu har weret vdi, og vnde teg snart at korne tyl tyn førilse igen. Ro
der ieg, tu gyffuer teg vdij land, her er sunder lugt pa landet en pa wandet, oc tyn Beritte kand se teg tyl
gode eet. leg har wel seryffuit teg tyl oc inttet skyb haft, som kunde før teg breffuen. leg wylle icke woge
et skyb, lyger her met fyttallig, og tet met malttet at lade løbe vd, før ieg fyck wysse tyding om flaaden«.
Gjengitt etter: G.L. Wad: Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe 1, s. 319).

og Karen, arvet kjortler etter moren.
Karen arvet sin mors regnkåpe. Hilleborg arvet fire gamle halsklær etter
Sofie.104 Else arvet to fløyelskjortler og
fire i damask etter fru Kirsten Friis.105
Gammelt for gikk også i arv til barna:
Dorothea arvet et fôr i katteskinn fra
Anne Sparres kjortel, samt et gammelt
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for som satt under Mogens Gylden
stjernes ullskjorte. Hun fikk også en
syv alen lang bord som hadde sittet på
morens kjortel. Else arvet gammelt gråverk etter Anne Sparre, til å fore un
der en kåpe. Christian fikk en av Mo
gens Gyldenstjernes gamle kledekjortler til å fore under en kjortel og til et
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par bukser. Han fikk dessuten en av
Mogens Gyldenstjernes gamle trøyer,
og nytt stoff til fôr.106
I hvilken grad var alle disse arveklærne uttrykk for sparsommelighet?
Den sorte fløyelskjolen Dorothea arvet
etter moren ble i Mogens Gyldenstjer
nes regnskaper satt til en verdi av 2 V2
gammel daler. Et annet uttrykk for at
brukte klær kunne ha verdi ser man i
krangelen om Karen Friis' kjortler et
ter hennes død i 1565. Begge svigerin
nene, Jytte Podebusk og Anne Pars
berg, ville ha sin del av klærne som
Karen Friis selv hadde gitt til de jom
fruene hun hadde i oppfostring.107 Det
er derfor ikke nødvendig å regne gjen
bruken av klær for spesielt. Noe annet
var det kanskje når Mogens Gylden
stjerne klippet opp den fløyelen som
hadde utgjort Anne Sparres likklede,
og delte den ut til døtrene slik at de
kunne sy seg luer og annet de måtte
trenge?108
Kan man så si noe om mengden av
klær? Om Mogens Gyldenstjernes døt
re og hans hustru viser en opptelling
av deres kjortler at eldstedatteren Si
bylle i sitt brudeutstyr hadde seks
kjortler, hvorav i hvertfall to var un
derkjortler. Dorothea må i 1569 ha
hatt minst elleve kjortler, hvorav
minst tre var underkjortler. Hilleborg
hadde samme år i hvertfall tolv kjort
ler, hvorav vi vet at tre var underkjort
ler. Else hadde elleve kjortler, hvorav
minst to var underkjortler, mens vi for
Sofie bare kjenner til fire kjortler, og
for Ermegaards del bare tre kjortler. I
tillegg kommer imidlertid alle stoffinnkjøpene, der det ikke konkret er
nevnt at det dreier seg om innkjøp til
kjortler. Døtrene arvet til sammen el
leve kjortler etter Anne Sparre, hvorav
minst to var underkjortler.109 Til sam
menligning med disse tallene kan nev
nes at fru Sissel Urne i 1577 etterlot
seg tre overkjortler. Pontus de la Gardies hustru hadde syv kjortler. Prin
sesse Dorothea fikk i 1561 i sitt utstyr

hele 24 overkjortler samt 14 under
kjortler.110 Selv om dette gir et smalt
sammenlikningsgrunnlag, kan man si
at Mogens Gyldenstjernes hustru og
døtre hadde relativt mange kjortler i
sammenligning med de to adelsfruene,
mens minstetallene for kjortler ikke
var på nivå med prinsessens utstyr.
Noe annet vi kan se, er at døtrene som
kom i kloster, Sofie og Ermegaard, fikk
færre kjortler enn de andre søstrene.
Dette kan skyldes flere ting. På den
ene siden er det mulig at det i kloste
ret var andre konformitetskrav enn el
lers blant adelige jomfruer. På den an
dre siden er det mulig at de sydde flere
av kjortlene sine selv.
Stoff og klesinnkjøpene til Mogens
Gyldenstjernes barn viser altså at han
var villig til å bruke relativt store
summer på klær, for å oppfylle krave
ne til et adelig forbruk. Størst var ut
leggene til de døtrene som var i huset
hos andre adelige fruer. Dette viser
hvordan Mogens Gyldenstjerne fulgte
opp det som ble forventet av utlegg.
Samtidig ble det spart inn der det var
mulig, ved å gi mindre til for eksempel
døtrene i kloster, og ved gjenbruk av
gamle klær.

Smykker
I innledningen siterte jeg Herluf Trol
les utsagn fra 1565 om adelens rett til
gyldne kjeder og jordegods. Her knyt
tet Herluf Trolle adelens gullkjeder di
rekte til deres makt og privilegier. Gullkjedene var altså å oppfatte som et
standsmerke. Edle metaller og stener
var imidlertid mer enn dette på 1500tallet. De ble i seg selv sett på som
maktgivende og helsebringende, det
bodde en slags magisk kraft i dem. Det
var også slik at å bære sine verdier på
kroppen i form av smykker var en, et
ter datidens forhold, sikker måte å opp
bevare formuen på.111 Man gikk nær
mest med pengene rundt halsen og på
fingrene. Dette skinner også igjennom
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i beskrivelsen av smykker, der mål,
vekt og antall var det som ble vektlagt.
Et gullkjede ble beskrevet i lengde og
vekt, et anheng eller en nål etter an
tall og type stener.
Portrettet av Mogens Gyldenstjerne
(figur 3) viser en mann med et stort
gullkjede om halsen og flere gullringer
på fingrene, men han hadde flere kje
der enn dette. Etter Anne Sparres død
i 1564, gikk Hr. Mogens gjennom hele
sin gullbeholdning og skrev ned vek
ten på mynter og kjeder. Her står det
at hans eget kjede veide 71 lodd, men
at han tilsammen hadde gullkjeder til
en vekt av 528 lodd og 1 quentin. Dette
er godt over syv og en halv kilo guli. Til
sammenligning hadde Eskil Gøye, far
til Mogens Gøye, i følge testamentet
fra 1505 et kjede på 27 lodd guil.112
Mogens Gyldenstjerne hadde dessuten
to halsringer, en gullskje, et hattebånd
i gull, en gullring med en rubin, og et
smykke med en safir i midten og fem
perler rundt. Dessuten hadde han 12
gullmynter, litt gulltråd, og en gullstang som veide 17 lodd og 1 ort. Til
sammen 621 72 lodd, det vil si at han
hadde litt i overkant av ni kilo gull.113
Anne Sparre hadde også mange
smykker: Et diamantkors hun hadde
fått av sin mann, ett smykke med en
smaragd og tre rubiner, ett med en ru
bin og en stor safir, og et lite smykke
med tre stener i. På gravstenen er An
ne Sparre avbildet med en perlehue
(figur 11). Døtrene fikk også smykker:
Sofie hadde et smykke med tre rubi
ner og en safir, som hang i et lite kje
de. Ermegaard fikk et lite kors med
smaragd og rubin av onkelen Erik
Banner. Karen hadde et smykke med
to rubiner og to diamanter.114 Sibylle
fikk til sitt bryllup to gullkjeder, et li
te og et bredt, en halsring, et smykke
med to stener i, der den ene var en sa
fir og den andre var stor og rød. Do
rothea hadde både ringer og kjeder,
men antallet vet vi ikke. Hilleborg
hadde et par bøyler av sølv og gull. El
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se skulle få et gullkjede av Kirsten
Friis, mot gull til en verdi av 300 da
ler. Om sønnene vet vi bare at Henrik
i hvert fall hadde ett gullkjede.115 Det
te var resultatet av opptellingen av
smykker etter Anne Sparres død i
1464. Etter dette fikk Dorothea ett
bredt gullkjede, og ett smykke. Hille
borg fikk to gullkjeder. Karen fikk til
sitt bryllup ett gullkjede og to smyk
ker. I tillegg til disse smykkene nev
nes også perler til perlehuer og »setthe« som omtalt under avsnittet om
klær. I denne forbindelse nevnes en
del fletter: I 1565 fikk Karen »itt par
øre fletther, som bleff thagit vdj salige
Fru Annis skrinn«. Aret etter fikk hun
fire unser perler og ett lodd fletter.
Hilleborg fikk i 1566 en unse perler,
ett lodd fletter og blanklad av sølv og
gull til et »setthe«. Aret etter fikk hun
»itt paar øre fletter, som bleff thagenn
vdj salige Fru Annis skrin«. Else fikk
»itt setthe aff kneppeliger mit fletther
paa« i 1567.116 Flettede metallbånd i
gull eller sølv må altså ha vært en del
av kvinnenes smykker.
Sammenligning med portretter av
andre adelige fra samme periode, viser
at bruken av gullkjeder var svært ut
bredt. Portrettmaleriene viser at det
var vanlig å bære mange og lange gull
kjeder, ofte også med store anheng
på.117 Perlehuer, hattebånd i gull og
gullstifter til å sette på klærne finnes
det også mange eksempler på.1181 den
ne sammenhengen ser portrettet av
Mogens Gyldenstjerne nærmest nøk
ternt ut. Hans egne lister, regnskaper
og brev har allikevel vist at han eide
store mengder med gull og at han ga
bort mange og dyre smykker til sin
hustru og sine barn. Han fulgt altså
opp adelens standsideal, men brukte
ikke portrettet til å fremheve sin
rikdom på gullkjeder. Dette kan henge
sammen med holdningene i den nære
kretsen rundt Christian 3 på den ti
den. Portretter av kansleren Johan
Friis og av kongen selv viser samme
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Figur 9. Christian 3. (1503-1559). Det uar i Christian 3. 's regjeringstid at Mogens Gyldenstjernes kar
riere virkelig skjøt fart. Han ble utnevnt til admiral i 1543 og 1555, og han var hoffmester for prinsesse
Annas brudetog til Sachsen. Han kom med i riksrådet og han ble stattholder, først i Skåne senere i
København. Mogens Gyldenstjerne fikk dessuten kjøpe betydelige mengder jordegods av kronen i Chri
stian 3.'s tid. (Maleri af Jost Verheiden, udat. på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg,
Hillerød).
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type smykker som portrettet av Mo
gens Gyldenstjerne.119
Mat
Når menneskene har nok å spise, biir
smak viktig. Smak impliserer å skjel
ne, å sette standarder for godt og
vondt. Smak for ulike typer mat er so
sialt betinget, og Stephen Mennel hev
der at de viktigste kreftene som for
mer smaken er religioner, sosiale klas
ser og nasjoner. I Europa er det spe
sielt de sosiale klassene som har for
met smaken i matveien, fordi menne
skene har brukt mat som statussignal
og derfor som et middel til å opprett
holde eller øke sin relative sosiale sta
tus. Særlig bruken av eksotiske ingre
dienser har hatt en sentral rolle i de
mere eksklusive kjøkkener.120 Dette
har i stor grad sammenheng med et
høyt prisnivå på slike varer.
En adelsmann hadde to muligheter
til å vise sin stilling gjennom matvei
en. Han kunne kjøpe sjelden og dyr
mat, og han kunne få den tilberedt
gjennom arbeidskrevende prosesser,
som fordret mange tjenere på kjøkke
net. Standseksternt kunne han vise
frem sin privilegerte tilgang til skog,
gjennom å servere vilt.121 Det siste er
det ikke mulig å påvise i kildene, fordi
de nesten bare omtaler mat som ble
kjøpt eller bestilt fra andre.
Kildematerialets karakter gjør det
også umulig å slutte seg til hvordan
Mogens Gyldenstjernes mat ble tilla
get, servert og konsumert. Det er også
umulig å få noe overblikk over samlet
kvantum av varer. Det jeg vil gjøre her,
er å gjennomgå hvilke matvarer Mo
gens Gyldenstjerne kjøpte inn til seg
og sin familie, for så å se om det kan
fortelle noe om han brukte mat som
sosiale signaler.
Både rhinskvin og annen uspesifi
sert vin finnes omtalt i kildene.122 Mo
gens Gyldenstjerne brygget sikkert øl
selv, for han kjøpte flere ganger inn
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humle.123 Han kjøpte også øl, i hvertfall nevnes ølsorten kakerbille fra As
sens.124 Det finnes mange krydderinnkjøp i kildene: ingefær, pepper, nellik,
muskat, karve, kanel, malurt og einer
bær.125 Andre eksotiske importvarer
var oliven og sitroner, mandler, sukker,
salt, kaker fra Nürnberg og hvetekjeks,
epler og pærer fra Tyskland.126 Ovenfor
så vi at Mogens Gyldenstjernes skip of
te brakte med hjem »naskeri« eller kon
fekt. Det var også mer hjemlige varer
som sild, ost, smør, roer og sennep.127
Noen av importvarene, som for eksem
pel øl og vin, ble også konsumert av
borgere. De kan derfor ikke sies å ha
underbygget hans status som adels
mann. Tilsammen kunne likevel mang
foldet av varer som Mogens Gylden
stjerne kjøpte inn, vise hans samtidige
at han var en svært ressurssterk per
son.
Mogens Gyldenstjerne kjøpte også
inn krydderier og dess like hos lokale
forhandlere. Fra 1563 er bevart en
apotekerregning for innkjøpene mel
lom 16. juli og 8. august. I løpet av dis
se tre ukene handlet han inn krydder
og vin for til sammen 17 daler og 22
skilling. Det var blant annet anis og
lakris, ingefær, spisskum, sukater og
valnøtter. Han kjøpte også vin hos apo
tekeren: 11 potter lutendrank, det vil
si over 10 V2 liter vin krydret med ka
nel, ingefær, kardemomme og muskat.
Sist, men ikke minst, var det nesten
halvannet kilo konfekt med kanel og
mandler.128
Brevmaterialet etter Mogens Gyl
denstjerne viser altså adskillige ek
sempler på at han importerte luksus
varer som vin, krydder, sukker og syd
frukter. Dermed har hans bruk av mat
gitt et sosialt budskap til omverdenen
i samsvar med Stephen Mennells ut
sagn om eksotiske varers plass i de fi
ne kjøkkener. At han fikk tilsendt va
rer som øl, hvete kjeks, kaker og epler
fra Tyskland, fra utlandet, som også
ble produsert i Danmark, er et klart
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tilfelle av sosialt demonstrativt for
bruk. Mogens Gyldenstjerne brukte
altså mat som et middel til sosial statushevdelse.
Utdannelsesreiser

Å reise var tidkrevende, dyrt, anstren
gende og farefullt på 1500-tallet. Lan
ge reiser til utlandet ga derfor signaler
til omverdenen om at man var en res
surssterk person. Derfor kan slike rei
ser ses på som handlingsstrategier
med ambisiøse statuseffekter. Mogens
Gyldenstjerne sendte tre av sine søn
ner, Henrik, Frans og Mogens, på ut
dannelsesreiser til utlandet. Henrik
var i Leipzig fra 1554 til 1557/1558.129
Frans studerte i Wittenberg fra 1559
til 1562.130 Mogens ble sendt til Brys
sel omkring 1565, dessuten nevnes en
reise til Tyskland i oktober 1566.1 til
legg var sønnen Hannibal hos erke
biskopen i Halle i 1560.131 Slike utdan
nelsesreiser var svært kostbare, og er
derfor et klart uttrykk for et sosialt de
monstrativt forbruk.
Særlig for Henriks reise finnes det
kilder som kan belyse noen av farens
utlegg. Henriks prokurator, Melchior
Schelhammer, anbefalte 160 daler det
første året, deretter 120 daler de påføl
gende år til dekning av Henriks opp
hold i Leipzig. De 40 dalerne ekstra
det første året skulle dekke engangs
utgifter som innkjøp av seng og sengeutstyr, bokhylle, bøker osv. samt inn
skrivning på universitetet.132 Hva sel
ve reiseutgiftene ned til Leipzig beløp
seg til forteller ikke kildene.133 Ideelt
sett skulle Henriks fire år i Leipzig ha
kostet hans far 520 daler samt reiseut
gifter. Den unge adelsmannen var
imidlertid flink til å stifte gjeld, og det
ser ut til at beløpet kan ha kommet
opp i mere enn det dobbelte. Korres
pondansen er ikke komplett, så det er
ikke mulig å anslå den totale kostna
den knyttet til Henriks reise, men vi
kjenner til utbetalinger på over 1000

Figur 10. Jørgen Ottesen Rosenkrantz (15231596) er med sine gyldne kjeder et eksempel på
en dansk adelsmann fra sluttet av 1500-tallet. Vi
kan se at han bærer elefantordenen blant sine
kjeder. Gullkjedet er dermed ikke lenger bare et
statussymbol i seg selv, men også et tegn på kon
gens nåde og gunst. (Maleri af Tobias Gemperlin
1589 på Det Nationalhistoriske Museum på Fre
deriksborg, Hillerød).

daler.134 Det er altså klart at Mogens
Gyldenstjerne var villig til å bruke
mye penger på studier for sønnene.
Gjennom utdannelsereiser til utlan
det kunne sønnene oppnå høyere sta
tus, ettersom lærdommen og dannel
sen de ervervet seg kunne gi dem for
trinn i konkurransen om len og embe
ter. Thorstein Veblen hevder at conspi
cuous leisure, eller sosialt demonstra
tiv lediggang, er et statustegn, en form
for forbruk av tid på unyttige formål.
God utdannelse i manerer, og i »ubru
kelig« kunnskap er et synlig tegn på
sosialt demonstrativ lediggang, etter
som det viser at man har hatt mye tid
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et uttrykk for at Mogens Gyldenstjer
ne hadde mange penger, som han kun
ne bruke på sønnenes utdannelse. Rei
sene kan altså samtidig ses på som en
investering i sønnenes status og karri
eremuligheter og som et utrykk for et
sosialt demonstrativt forbruk for Mo
gens Gyldenstjerne.

Avslutning

Figur 11. Anne Sparres og Mogens Gyldenstjer
nes gravsten. Anne Sparre døde 1. august 1564.
Mogens Gyldenstjerne fikk da laget en felles
gravsten til dem begge som ble plassert i Vor
Frue kirke i København. Der har han latt seg selv
avbilde i full rustning, og har altså her søkt å
fremheve sin identitet som kriger. Anne Sparre er
avbildet med perlehue etter tidens mote. (Gjen
gitt etter: Danmarks Kirker 1, s. 87, Kbh. 194558).

til å bruke til ikke-produktive for
mål.135 I følge sosiologen Pierre Bourdieus terminologi, har Mogens Gyl
denstjerne investert i høy kultureli ka
pital hos sine sønner.136 Mogens Gyl
denstjerne sendte fire av sine fem søn
ner til utlandet, og deres reiser ble en
stor utgift for ham. Det later ikke til at
noen av dem fikk noe stort lærdomsmessig utbytte av dette.137 Flere år i
utlandet har nok likevel påvirket de
res livsvaner, noe som kan ha gitt dem
høyere status. Utdannelsesreisene er
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Innledningsvis satte jeg opp en modeil
for analyse av inntektsanvendelse.
Modellen drøftet fire ulike investe
ringsområder for inntekt: statusbæ
rende kapital, ren kapital, sosialt de
monstrativt forbruk og rent forbruk.
Målet med modellen var å se på hvor
dan anvendelse av inntekt virker på
fremtidig inntekt.
Modellen viste at man vil bruke mer
av de varer som representerer et sosi
alt demonstrativt forbruk enn den
umiddelbare nytten tilsier, fordi sosi
alt demonstrativt forbruk gir fremtidi
ge muligheter i form av status og inn
tekter i tillegg til den umiddelbare
nytten. Det trengs heller ikke så stor
fremtidig avkastning av sosialt de
monstrativt forbruk som av status
bærende kapitalinvesteringer, fordi
dette forbruket også gir nytte i nåtid.
Modellen viste også at den fremtidige
avkastningen i form av inntekt er la
vere for investeringer i statusbærende
kapital enn i annen kapital. Investe
ringene i statusbærende kapital skal
være større enn det som følger av den
fremtidige direkte inntekten, fordi sli
ke investeringer via virkningen på sta
tus vil kunne gi både inntekter og yt
terligere status. I følge modellen vil so
sialt demonstrativt forbruk kunne
fremstå som den eneste gjenværende
investeringsmuligheten ved begrens
ninger på investeringer i statusbæren
de og ren kapital. Det sosialt demon
strative forbruket kan da bli meget
høyt ved høye inntekter.
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Jeg har undersøkt Mogens Gylden
stjernes investeringer i jordegods, i
handel og i et sosialt demonstrativt
forbruk med henblikk på inntekt og
status. Investeringer i jordegods ga
høy status, og god økonomisk avkast
ning. Det har her ikke vært mulig å si
noe om det totale omfanget av Mogens
Gyldenstj ernes eiendomsbesittelser,
men kildematerialet er rikt nok til å
kunne fastslå en del tendenser i hans
godspolitikk. Mogens Gyldenstjerne
handlet hovedsaklig med eiendommer
i Skåne og på Fyn, og han arbeidet ak
tivt med å utvide sin godsmasse. Den
ne geografiske plasseringen av Mo
gens Gyldenstjernes godservervelser
kan knyttes til hans arv og hans gifte
mål, som hadde gitt ham et utgangs
punkt på Fyn og i Skåne. Han var ivrig
etter både å kjøpe og tilpante seg gods,
og han prøvde til det ytterste å utnytte
uklare forhold rundt pantegods til ny
godservervelse. En klar tendens i kil
dene er interessen for eiendommer i
byer. Mogens Gyldenstjerne skaffet
seg gårder og tomter i Malmø, Køben
havn, Lund og Ystad. Dette kan ha
sammenheng med hans handelsvirk
somhet.
Det kan ikke være tvil om at Mo
gens Gyldenstjerne var aktivt enga
sjert i en handel som gikk ut over
gårds og bords behov, og utover den
handelsvirksomhet som fulgte av hans
stillinger som lensherre. Flere av kil
dene antyder lange og etablerte han
delsforhold. Etter 1559 avtar mengden
vitnesbyrd om handelsvirksomhet,
uten at mengden kilder avtar i samme
periode. Det kan være at hans virk
somhet som stattholder tok så stor del
av hans tid at han ikke fikk anledning
til å drive mye med handel. Likevel er
det mest nærliggende å knytte ned
gangen i handelsvirksomhet til syv
årskrigens utbrudd i 1563. Krigen
gjorde det vanskeligere å drive handel
og faren for tap av last og skip økte.
Det finnes ingen uttrykk i kildemate

rialet for at handelsvirksomhet var deklasserende. Mogens Gyldenstjerne
hadde ingen problemer med å knytte
seg opp mot en borgerlig syssel som
handel. Tvert i mot, handelsvirksom
heten kunne ha positive følger. Mo
gens Gyldenstjerne høstet erfaringer i
forretningsførsel, som kunne komme
ham til gode når han drev handel på
kongens vegne i sin stilling som kon
gelig embetsmann. Han kunne til og
med forstrekke kongen med skip i
nødsfall. Han oppnådde gode kontak
ter, som også kunne være nyttige i po
litisk øyemed.
For å undersøke Mogens Gylden
stjernes sosialt demonstrative for
bruk, har jeg har sett etter forbruk av
goder med høy anskaffelsesverdi. Kil
dene viser at Mogens Gyldenstjernes
investeringer i forbruk hadde en viktig
sosial funksjon. Han kjøpte fine og dy
re klær til sin familie, selv om han
brukte de anledninger som bød seg til
å spare. Han gikk med gullkjeder og
ringer, og viste seg som en ekte adels
mann. Slik kunne han kaste glans
over både seg selv og kongen. Det kan
se ut til at Mogens Gyldenstjerne har
ansett investeringer i varige verdier
som gull for mer viktig enn investerin
ger i klær, som raskere ble umoderne
eller utslitt. Han kjøpte inn eksotiske
frukter fra sydligere strøk og viste
gjennom disse innkjøpene at han had
de både penger og de forbindelser som
var nødvendig for å få til slikt. Han
sendte sine sønner på dyre utdannelsesreiser til Tyskland. I det hele ser
det ut til at Mogens Gyldenstjerne
hadde et forbruk som plasserte ham
trygt innen adelen, men som ikke var
egnet til å imponere hans standsfeller.
Han hadde de ressurser som skulle til
for å skape et visuelt uttrykk for den
sosiale status han hadde. Han stilte
med det som var forventet og krevet
for å høre med i de øverste kretsene,
men gikk antagelig lite ut over dette.
Det kan også være at det var en fordel
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å bli oppfattet som nøktern. Det kan se
ut til at Mogens Gyldenstjerne var
langt mer villig til å bruke penger på
det som lignet mest på direkte investe
ringer, nemlig sønnenes utdannelsesreiser og gull.
For alle de tre investeringsformene
som er behandlet her gjaldt det be
grensninger. For jordegods lå begrens
ningen på tilbudssiden, det var svært
vanskelig å få kjøpt jord. Det gjaldt begrensninger også for handelsvirksom
het. For eksempel laget krig problemer
for de handlende. Begrensningene for
investeringer i sosialt demonstrativt
forbruk var av en annen art. Adelen
måtte gjerne konkurrere innad om høyt
sosialt demonstrativt forbruk, men de
måtte ikke utfordre kongens posisjon.
For klær og selskapeligheter var det lov
bestemte begrensninger på forbruket.
Gjennomgangen av Mogens Gyl
denstjernes investeringer viste at han
kjøpte opp jord så langt det var mulig,
og han lånte ut penger for å få pant i
jordegods. Han gikk også flere ganger
rettens vei for å oppnå tilgang til jor
degods. Mogens Gyldenstjerne drev
med utstrakt handelsvirksomhet, men
krig laget begrensninger for hans in
vesteringer. For eksempel mistet han
skip til engelskmennene i 1534. Mo
gens Gyldenstjerne investerte også i et
sosialt demonstrativt forbruk, men på
dette investeringsområdet kom han
ikke opp i størrelser på investeringene
som møtte begrensninger. Vi ser altså
at Mogens Gyldenstjerne prioriterte
høyest investeringer i statusbærende
kapital som jordegods. Han foretok re
ne kapitalinvesteringer i handelsvirk
somhet, også på dette området inntil
han møtte begrensninger. Mogens Gyl
denstjernes investeringer i sosialt de
monstrativt forbruk var i større grad
preget av adelens konformitetskrav, og
han la vekt på slike investeringer som
kunne gi mest varig utbytte, som edle
metaller og utdannelse.
Det ser altså ut til at Mogens Gyl
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denstjerne har hatt så store midler til
disposisjon at hans investeringer støt
te på begrensninger. I noen tilfeller
kan begrensningene ha vært av abso
lutt karakter, som beskrevet av Sejersted. Ofte ser begrensningene ut til å
ha vært preget av avtagende utbytte,
som beskrevet i modellen. Det er der
for interessant å se at Mogens Gyl
denstjerne særlig prioriterte gull in
nenfor sitt sosialt demonstrative for
bruk. Gull er det godet som har minst
avtagende utbytte.
Jordegods og gullkjeder var en vik
tig del av Mogens Gyldenstjernes sta
tus, men samtidig så han at en foran
dring var på vei. Adelens funksjon var
under endring. Dette har Mogens Gyl
denstjerne tydeligvis også vært opp
merksom på, siden han satte så mye
inn på sønnenes utdannelse.
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Debat

Lidt om at skrive historie - og tro
at man gør det
Niels Peter Stilling
Fortid og Nutid juni 1998, s. 139-141

I Fortid og Nutid 1998:1, side 50-53 bragtes Karsten Kjer Michaelsens reaktion på en anmeldelse af hans bog Danskerne på Præri
en. Dette har givet anmelderen, Niels Peter Stilling, anledning til
følgende gensvar.

Niels Peter Stilling, f. 1953, ph.d., museumsinspektør på Søllerød
Museum.

En af de befordrende ting blandt dan
ske historikere er man tør at kritisere
hinandens værker. Det giver ofte nogle
farverige og ind i mellem frugtbare de
batter om historieskrivningens karak
ter og indhold. Jeg er ikke sikker på, at
funktionsleder Karsten Kjer Michaelsens debatindlæg vedrørende min an
meldelse af hans bog om Danskerne på
Prærien hører til de mest frugtbare,
men jeg vil alligevel forsøge at uddybe
mine synspunkter her.
Karsten Kjer Michaelsens indleden
de betragtninger om hans »kvalitative
indgang« til studiet af danskerne i
Howard County taler for så vidt for sig
selv. De er som han selv så præcist be
skriver sin egen bog »diffuse«. Men lad
mig alligevel slå fast, at jeg på intet
tidspunkt har hævdet at sidde med
»facitlisten« om den danske udvan
dring til Amerika, al den stund, at hi
storien som bekendt ikke har nogen
»facitliste«.
Jeg er i allerhøjeste grad tilhænger
af det, man med Karsten Kjer Michaelsen kunne beskrive som det kvalita
tive studie af menneskene bagved ud
vandringsstatistikken. Det er bestemt
ikke den gamle kvantitative historie
skrivning, jeg efterlyser i min anmel
delse af bogen, og når Karsten Kjer

Michaelsen underforstået tillægger
mig en særlig forkærlighed for den si
de af sagen, må jeg melde hus forbi.
Min kritik går først og fremmest på, at
Karsten Kjer Michaelsens såkaldte
kvalitative menneskestudier er uden
substans, fordi hans kildemateriale,
erindringerne, er for dårlige, fordi han
forsynder sig mod den elementære hi
storiske kronologi og kildekritik, fordi
han ikke kender den grundlæggende
forskning og dybest set heller ikke
ved, hvor han vil hen med sit studium
af det danske settlement.
Et eksempel blandt mange er Kar
sten Kjer Michaelsens manglende for
ståelse for kortmaterialets potentiale.
Det er således temmelig sigende, når
Michaelsen imødegår min kritik af den
manglende skildring af undersøgelses
området med at påstå, at han med
gengivelsen af en række kort i bogens
første kapitler, har opfyldt kravet om
en præsentation af lokalområdet. »Se
på kortene«, siger han. Min anke i an
meldelsen var netop, at det fremragen
de amerikanske kortmateriales »mu
ligheder for at vise udviklingsforløb og
sammenhængen med de naturgivne
forudsætninger« ikke udnyttes. Korte
ne bringes løsrevet fra den lokale sam
menhæng i det kapitel der omhandler
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Homestead-loven, og teksterne er in
tetsigende, som f.eks. side 23: »Jordfor
delingen i det vestlige Howard Co. år
1900; især danskerne og polakkerne
skabte markante kolonier«, eller det
næsten ulæselige kort side 25: »Union
Pacific Railroad fik af regeringen hver
anden sektion 20 miles på hver side af
banen«. Samtlige kort er for god uor
dens skyld gengivet uden målestoks
forhold.
I min anmeldelse har jeg påpeget
misforholdet mellem forfatterens frag
mentariske beskrivelse af indvandrer
nes opdyrkning af prærien og de man
ge sider, der anvendes på indianerpro
blematikken. Forfatteren tilbageviser
min kritik ud fra følgende interessante
betragtning, nemlig at »de anvendte
kilder« viser, at »frygten for urbefolk
ningen« fyldte »utrolig meget« (min un
derstregning). Det er jo netop proble
met ved erindringsstoffet. Det daglige
slid er kommet på afstand, mens de
gamle farverige fortællinger om india
nernes overgreb i bedste western-tra
dition får tildelt en nærmest myteag
tig rolle. Havde forfatteren anvendt
samtidige kilder, som f.eks. brevstoffet
eller dagbøger, ville han måske have
opdaget, at det var anderledes konkre
te problemer i forbindelse med kam
pen for det daglige brød, der optog ind
vandrerne og ikke frygten for urbe
folkningen. Rejsningen af mindeste
nen for de to af indianerne dræbte
drenge »65 år efter hændelsen«, be
kræfter jo på sin egen vis dette; i sam
tiden var begivenheden hurtigt glemt.
Endelig oplyser Karsten Kjer Michael
sen nu, at den af museet genfundne
mindesten og de berørte familier hører
til i et helt andet county. Det havde vel
været naturligt at redegøre for dette
ikke helt uvæsentlige aspekt i bogen.
Når det gælder afsnittet »Døden på
prærien« hiver Karsten Kjer Michael
sen et fra sammenhængen løsrevet ci
tat frem, og tillægger mig derefter et
underforstået ønske om en kvantitativ
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oversigt over dødsfaldene i det danske
settlement. Det er ikke pointen. Hvad
jeg efterlyste i min anmeldelse var en
redegørelse for lokalsamfundet set
»gennem kirkegårdens spejl«. Et rime
ligt ønske al den stund, at Michaelsen
tydeligvis har fotograferet en række
danske gravsten i Howard County. Jeg
tør næsten ikke tilføje, at jeg også her
savner en analyse af det samtidige
materiale i f. eks, kirkebøger og breve.
Det er temmeligt ubegribeligt, at
Karsten Kjer Michaelsen i det følgende
afsnit om pionerkvinden tillægger mig
»overlegent at afvise samtidige kilder og
øjenvidneskildringer«. Det viser mest
af alt noget om forfatterens tvivlsomme
forhold til sit kildemateriale. Min anke
er netop, at forfatteren ikke benytter
det samtidige materiale, men primært
støtter sig til langt senere erindrings
stof skrevet af mænd, og dermed giver
et fortegnet billede af »en usynlige kvin
de på prærien«. Når endelig en kvinde
får ordet, er det en højskolelærerinde,
der som forfatteren trods alt indrøm
mer ikke repræsenterer det store fler
tal af hårdtarbejdende immigrantkvin
der i det amerikanske landbrug.
Karsten Kjer Michaelsen beder mig
at læse kapitlet »To sprog« igen. Det
har jeg så gjort, og jeg kan kun endnu
en gang fastslå: Det kapitel handler
om immigranternes møde med det
ny land og overhovedet ikke om »to
sprog«. Lad mig uddybe: I kapitlets tre
spalter genfortælles tre »case-studies«:
Først handler det om en dansk hotele
jer, »De rejsendes ven«, der udsteder en
ublu hotelregning til nyankomne dan
ske immigranter i Chicago. Næste
»story« beretter om dødsfald inden for
samme immigrantfamilie i Chicago,
hvor en venlig engelsktalende dansk
nabokone arrangerede begravelsen.
Tredie historie drejer sig om en dansk
immigrantfamilie, der bliver snydt ved
et jordkøb i Wisconsin - af en anden
dansker fra »kulsvieregnen«. Det er
alt. Ingen af historierne er i øvrigt fra

Lidt om at skrive historie - og tro at man gør det

Nebraska og med mindre forfatteren
refererer til de danske dialekter, når
han taler om to sprog, så må jeg give
ham helt ret »det er ikke nemt« at skri
ve, når man ikke ved, hvad man egent
lig skriver om.
Den centrale problematik om beva
relsen af det danske sprog i forbindel
se med integrationen i de tny land om
tales først i kapitlet om »Skole og kir
ke«, hvilket er fremhævet i anmeldel
sen. Den amerikanske historiker, Ro
ger Welsch, citeres for nogle markante
synspunkter omkring danskernes as
similation. Og i den forbindelse har jeg
med undren, men uden slet skjulte
hensigter, tilladt mig at spørge om,
hvad Hr. Welsch egentlig laver i den
danske middle-of-nowhere-bosættelse
i Nebraska. Om ikke andet så har min
anmeldelse da afstedkommet, at Kar
sten Kjer Michaelsen her giver en for
klaring på den interessante histori
kers rolle i bogen om Danskerne på
Prærien. Kun ærgerligt, at han ikke
tidligere har redegjort for sammen
hængen, herunder at en væsentlig del
af billedmaterialet åbenbart er ind
samlet af Roger Welsch.
Til slut skal jeg ikke benægte, at bo
gen som et stykke dansk-amerikansk
lokalhistorie har sin værdi, skønt den
ikke opfylder basale krav til en kultur
geografisk funderet lokalhistorie, hvor
redegørelser for topografien, bebyggel
sesudvikling og befolkningssammen
sætning bør stå i centrum. Problemet

er dog først og fremmest, at både bog og
udstilling foregiver noget mere, ovenikøbet på et så højt ambitionsniveau, at
»fortiden - den danske bosættelse - re
lateres til nutiden - den amerikanske
hverdag«. Det er her, at projektets be
grænsninger viser sig. Hverken bog el
ler udstilling formår at give et pålide
ligt eller fyldestgørende bidrag til den
store historie om danskerne på præri
en. Det hele ender i myteskrivning i
stedet for historieskrivning.
Karsten Kjer Michaelsens sure, per
sonlige angreb på min læsefærdighed
og holdning til den mere overfladiske
del af det amerikanske kulturliv, skal
jeg ikke kommentere her. Udstillings
teknikken er ligeledes en anden dis
kussion værdig. Men jeg vil dog stadig
tillade mig at hejse advarselsflaget
mod den tekstløse udstilling og audioguidning. Efter min overbevisning er
denne leflen for smart teknik endnu en
pind til de danske museers ligkiste.
Når man ukritisk lukker underhold
ningsindustriens hjælpemidler inden
for i stedet for at arbejde med dybt
gående og seriøs formidling, så er man
godt på vej til Bon-Bon-lands oplevel
sescentre. Successen her målt i glade
mennesker er til at tage og føle på. Men
derfor behøver museerne, der trods alt
ikke skal leve af entreindtægterne, at
opføre sig som managementstyrede un
derholdningscentre, hvor alene publi
kumstilstrømningen er succeskriteri
et.
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Annette Hoff: Lov og Landskab. Land
skabslovenes bidrag til forståelsen af
landbrugs - og landskabsudviklingen i
Danmark ca. 900 - 1250, Aarhus Uni
versitetsforlag, 423 s., 298 kr.
I februar 1998 udkom Annette Hoffs med spæn
ding imødesete disputats, hvori de danske land
skabslove har en helt central placering. Annette
Hoff har gennemgået lovene minutiøst for at
kunne afdække, hvilke af lovenes retsregler der
er ældst, og hvilke der stammer fra en yngre tid
og dermed er inspireret af den kristne kanoni
ske ret. Efter at have udskilt de forskellige kro
nologiske lag i landskabslovene mener Annette
Hoff, at det er muligt at udnytte de forskellige
retsreglers faktiske indhold til at kunne udlede,
hvilken fysisk virkelighed, der landskabsmæs
sigt, dyrkningsmæssigt og brugsretligt lå bag
udformningen af retsreglerne, idet hun anser
det for indlysende, at retsreglernes udformning
må være afhængig af de konflikter, der opstod i
den fysiske virkelighed på et givent tidspunkt.
Det er således Annette Hoffs hypotese, at hun
ved at gennemarbejde landskabslovenes landbo
retlige kapitler vil kunne opnå en indsigt i ud
viklingen af landbrugslandskabets anvendelse i
perioden op til og omkring tidspunktet for land
skabslovenes første nedskrivning.
Det store arbejde har resulteret i en stramt
opbygget bog, der består af 6 kapitler: Kildema
terialet, Gården og landsbyen, Det dyrkede
land, Det uopdyrkede land, Kanonisk rets ind
flydelse på landskabslovene og Sammenfatning
og konklusion. Hvert kapitel er underopdelt i
emneorienterede afsnit, der enkeltvis afsluttes
med en sammenfatning. Denne stramme opbyg
ning gør, at bogen med lethed vil kunne anven
des som opslagsværk.
Annette Hoff er helt klar over, at hendes for
mål med sit arbejde er ganske anderledes end
lovenes formål. Det var aldrig lovbøgernes sigte
at give oplysninger om, hvordan det danske
samfund konkret var indrettet og organiseret,
hvilket betyder, at hun skal være meget varsom
med sine tolkninger af lovenes indhold. Hun har
derfor udskilt de relevante kapitler i landskabs
lovene for at analysere, om kanonisk ret slet in
gen indflydelse har haft, eller om der er tale om
en delvis eller fuldstændig påvirkning fra det
kanoniske retssystem på det enkelte lovkapitel.
Hun har opdelt kapitlerne i forskellige emne
grupper: gård, agerland, toft osv., for derefter at
analysere de enkelte kapitlers procesretlige ka
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rakteristika med henblik på en relativ tidsfæstelse, ligesom hun ved en gennemgang af lov
kapitlernes sproglige indhold har afdækket, om
der forekommer ældre og forældede ord i tek
sten.
Til brug for sin afdækning af de kronologiske
lag i landskabslovene og deres påvirkning af kir
keretten har Annette Hoff udarbejdet det før
nævnte afsnit om kanonisk rets indflydelse på
landskabslovene. Af uransagelige årsager er
dette helt centrale afsnit blevet henvist til en
placering som appendix bagest i bogen, hvor det
logisk burde have været placeret lige efter af
snittet om de danske love. Det ændrer dog ikke
ved det faktum, at Annette Hoff i afsnittet fore
tager en gennemgribende analyse af forskellige
af lovenes begreber og derved påviser, at der fin
des elementer, der stammer fra tiden før kano
nisk ret fik indflydelse på dansk ret, mens det
på samme tid er tydeligt, at den kirkelige ret i
andre tilfælde har haft stor indflydelse. Således
har kirkeretten søgt at indføre bødestraf i stedet
for det gamle fejdesystem, vidneudsagn og næv
ninge i stedet for edsbevis og jernbyrd, indførel
se af sandemænd i stedet for mededsmænd, og
at der skulle pådømmes personlig skyld i stedet
for kollektivt slægtsansvar.
Jernbyrd er i denne sammenhæng et godt da
teringsinstrument, da den forekommer i både
Valdemars Sjællandske lov og i Skånske lov,
men ikke findes i Jyske lov. Jernbyrd blev for
budt ved 4. Lateranerkoncil i 1215, hvorfor An
nette Hoff kan konkludere, at Valdemars Sjæl
landske lov i sin ældre redaktion er nedskrevet
før 1200, og at den skal ses som en retsbog, lige
som den har dannet en slags forlæg for Skånske
lov, som hun altså også daterer til tiden før 1216.
Jyske lov har som den eneste af landskabslove
ne en sikker datering - 1241, ligesom den er den
eneste af landskabslovene, der er en rigtig lov, og
som i en periode var gældende i hele landet,
samt at dens fortale er stærkt påvirket af kano
nisk ret. Erik Sjællandske lov mener Annette
Hoff, at man skal se som en uddybning af og et
supplement til Valdemars Sjællandske lov.
For at kunne sætte det danske lovmateriale i
et større perspektiv har Annette Hoff valgt at
inddrage forskellige udenlandske retskilder.
Hendes kriterium har været, at disse kilder
skulle repræsentere landbrugssamfund, der
landskabsmæssigt kan sammenlignes med dan
ske forhold. Til det brug har hun udvalgt en
række svenske, engelske, irske, frankiske og
nordtyske/saksiske retskilder. Hun har altså
fravalgt det østlige Østersøområde og Baltikum,
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som med dets gennemsystematiserede og kolo
niserede struktur dog måske nok kunne have
tilført et bredere perspektiv.
Det valgte materiale er for det første af meget
forskellig alder, således er det irske materiale
betydeligt ældre end det danske, for det andet er
kilderne af forskellig karakter, idet der, især for
det engelske materiales vedkommende, er tale
om forskellige typer af forordninger og hånd
fæstninger, der ikke som sådan er direkte sam
menlignelige med de danske kilder. Selvom det
selvfølgelig giver læseren et bredere perspektiv
at vide, at man både i den frankiske Lex Salica
og i irske retskilder har lovgivet om udnyttelsen
af skovens ressourcer, giver det dog ikke større
indsigt i de danske forhold, end hvad Annette
Hoff kan udlede af de danske kilder.
Udover de traditionelle middelalderlige kilde
samlinger som eksempelvis Diplomatarium Danicum, Adam af Bremen, Saxo og Roskildekrøni
ken har Annette Hoff også arbejdet med kort og
med filologisk og naturvidenskabeligt materiale,
samt hvad der gør hendes arbejde særdeles
spændende - arkæologiske levn. Netop anven
delsen af dette materiale er i høj grad med til at
opfylde et af forfatterens mål, nemlig at gøre
landbrug og landskab meget mere konkret, end
de skriftlige kilder sædvanligvis formår.
Efter således at have redegjort for sine mål og
midler tages læseren med på en guidet tour
igennem det tidlige middelalderlige landskab,
hvor der redegøres for landskabslovenes be
stemmelser for gården og landsbyen, for det dyr
kede land og det uopdyrkede land. Disse oplys
ninger bliver relateret til det valgte europæiske
sammenligningsgrundlag, og til hvad andre kil
degrupper kan tilføje, ligesom forskningsdiskus
sionen på hvert enkelt felt bliver inddraget og
kommenteret.
I kapitlet om gården og landsbyen er det især
afsnittet om toften, der har fanget min interes
se, idet Annette Hoff her præsenterer den
grundlæggende holdning i landskabslovene,
nemlig at toften var det areal i landsbyen, hvor
på gårdens bygninger lå, samtidig med at hun
demonstrerer, at helt så entydigt var billedet ik
ke. De ældste love anvender tilsyneladende kun
begrebet hustoft, mens de yngre love opererer
med en langt mere nuanceret opfattelse af tofte
begrebet i perioden 1100 - 1250 - altså den peri
ode, hvor der sker en voldsom ekspansion i be
byggelsen, og hvor toften ifølge forfatteren over
går fra at være målestok for den enkelte gårds
afgifter til kongen til i stedet at danne grundlag
for solskiftet og dermed en eventuel ny fordeling
af agerjorden. Afsnittet indeholder også en tan
kevækkende diskussion af teorien om toften som
gårdens oprindelige jord tilliggende, der senere
blev udvidet med ager s tykker i bymarkens jord,
hvor vangebruget senere kunne udvikle sig. Som
en fortsættelse af dette afsnit kunne man ønske,

at netop tofterne og deres historie kunne blive
det forskningsfelt, Annette Hoff vil arbejde vide
re med indenfor en overskuelig fremtid.
Afsnittet om dyrkningssystemerne i kapitlet
om det dyrkede land er efter min opfattelse det
mest fængende. Annette Hoff begynder sin ud
redning med at konstatere, at landskabslovene
ikke i sig selv indeholder nogen som helst oplys
ninger om agersystemernes type eller alder. Vi
den herom skal man altså analysere sig frem til.
Annete Hoff har valgt at tage udgangspunkt i
landskabslovenes bestemmelser om gærdesæt
ning, idet hun derved mener at kunne afdække,
om der var tale om et individuelt dyrkningssystem, der blev indhegnet selvstændigt, eller om
der var tale om et organiseret vangesystem, der
blev hegnet kollektivt af ejerlavet.
Som et led i denne diskussion mener hun at
kunne påvise forskellige kronologiske lag i Jy
ske lov. Mens bestemmelse III 57 opererer med
et gærdesystem, der retter sig mod et landbrug
kendetegnet ved individuelt løkkebrug og med
bolsystemet som vurderingsgrundlag, så arbej
der den følgende III 58 med et klassisk vange
gærde, der sættes efter den yngre guldvurde
ring. Derved mener Annette Hoff at kunne se en
parallel kronologisk udvikling i såvel gærdety
per som i ejendomsvurdering. Deraf følger en
udredning af overgangen fra det individuelle
løkkebrug til envangsbrug og den derefter føl
gende udvikling af decideret vangebrug med
indbygget dyrkningstvang og dyrkningsfælle
skab. Det konkluderes derfor på baggrund af
landskabslovenes forskellige kronologiske lag og
på arkæologiske udsagn, at vangebruget i Dan
mark må være etableret og i fuld udstrækning i
midten af 1100-tallet. Hermed placerer Annette
Hoff sig centralt i den til stadighed florerende og
for tiden voksende interesse for diskussion af
vangebrugets genesis og indretning.
Lov og Landskab er en absolut læseværdig
bog, der på afgørende vis medvirker til at kon
kretisere det danske landbrug og landskab, såle
des at det fremstår som en fysisk størrelse. Det
er dog ikke i alle sammenhænge, at Annette
Hoff opfylder sin egen hypotese om via land
skabslovenes landboretlige kapitler at få indsigt
i udviklingen af landskabets anvendelse. Ofte
lader hun landskabslove, arkæologi og andre kil
der indgå i en indbyrdes dialog, hvor eksempel
vis arkæologien bliver afgørende for et udsagns
gyldighed. For at fremme den fysiske forståelse
ville jeg have ønsket, at bogen indeholdt nogle
vejledende illustrationer, hvad der for eksempel
ville have gjort det nemmere at forstå forskellen
på horisontale og vertikale møller. Registret er
lidt sparsomt i forhold til den anvendelse som
opslagsbog, jeg tror Lov og Landskab vil gå i mø
de. Således oplyser registret, at kønsnævn skal
slås op på s. 226 i afsnittet »Græsningslandet og
husdyrholdet«. Der får man en forklaring på,

143

Anmeldelser

hvad kønsnævn er, men begrebet optræder fak
tisk allerede på s. 204 i afsnittet om »Dyrknings
systemerne«.
Annette Hoff har ydet et stort og flot arbejde,
der afgjort vil skabe fornyet og intens debat i
faglige kredse.
Benedicte Fonnesbech-Wulff

Ole Crumlin-Pedersen: Viking-Age
Ships and Shipbuilding in Hedeby!
Haithabu and Schleswig, With contri
butions by Christian Hirte, Kenn Jen
sen & Susan Möller-Wiering. Ships
and Boats of the North 2 Schleswig &
Roskilde, 1997, 328 s., ill., 475 kr.
1 1979-80 foregik der omfattende udgravninger i
havnen i Hedeby, vikingetidens berømte han
delsby i bunden af Schlien. Udgravningen, den
efterfølgende bearbejdning og udstillingen af
fundene blev foretaget i et frugtbart samarbejde
mellem tyske og danske forskere og institutio
ner under ledelse af Kurt Schietzel, mangeårig
leder af Archäologisches Landesmuseum på Gottorp. Dette samarbejde har nu resulteret i publi
kationen af det foreliggende bind 2 i serien
Ships and Boats of the North, der udgives af Na
tionalmuseet, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og
andre relevante institutioner, i dette tilfælde na
turligvis Archäologisches Landesmuseum i
Schleswig.
Forfatteren, Ole Crumlin-Pedersen, har været
dybt engageret i dette samarbejde helt tilbage
fra 1965, hvor han blev gjort ansvarlig for ud
gravning, rekonstruktion og publicering af
skibsfundene fra havnen. Det har været en lang
proces, fra det første vikingeskib i Hedebys havn
blev lokaliseret af en dykker i 1953, og indtil bo
gen om disse skibe endelig foreligger, men det
har til gengæld været hele ventetiden værd.
Centralt i det store og fornemt udstyrede
værk står naturligvis de tre vrag, der blev helt
eller delvist gravet op af havnen. Hovedvægten
er her naturligt lagt på det totaludgravede Vrag
1, et godt 30 m langt skib, bygget - muligvis på
kongeligt initiativ - ca. 985 og sluttelig brugt
som brandskib under et angreb på Hedeby mel
lem 990 og 1010. Dette og de andre skibsfund
behandles i selve bogens hovedtekst og i et velil
lustreret katalog fremlægges de enkelte skibs
dele minutiøst, ligesom to af bidragyderne be
handler delaspekter heraf. I et længere kapitel
fremlægges alle de løse skibsdele, der blev frem
draget under udgravningen, og Christian Hirte
gennemgår i et særligt kapitel de to stammebåde, der også fandtes i havneterrænet. Desuden
er der særlige afsnit om skibsfundene fra den
tidligmiddelalderlige havn i Slesvig, samt om vi
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kingeskibene fra Gredstedbro, Sild, Egernsund
og Schuby. Specielt katalogdelen og specialartik
lerne er helt klart skrevet for de særligt interes
serede, og skal via den omhyggelige materiale
fremlæggelse danne udgangspunkt for indragel
sen af Hedeby-skibene i den fremtidige forsk
ning af vikingernes skibsbygningsteknik.
Det er dog næppe disse afsnit, der vil være af
størst interesse for den, der blot er almindeligt
interesseret i vikingetiden. Bogen har nemlig
sin store styrke i, at der også er blevet plads til
en lang række afsnit, der sætter skibene fra He
deby ind i en større sammenhæng. Bogen indle
des således med tre afsnit om henholdsvis skibs
arkæologi i Nordeuropa, det slesvigske område i
vikingetiden og en meget nyttig oversigt over de
snart mange årtiers udgravningskampagner i
Hedeby-området. I særlige afsnit behandles vi
kingetidens skibsbyggeri, skibs afbildninger på
vikingetidige mønter og skibsmodeller, og over
alt inddrages mange af de vikingetidige og tid
ligmiddelalderlige skib, der igennem de seneste
årtier er fundet ud over hele Skandinavien. Bo
gen bliver således ikke kun en præsentation af
et bestemt fund, men samtidigt - her tæt på år
tusindskiftet - en opsummering og foreløbig
konklusion på udforskningen af skibsteknologi
ens udvikling i Nordeuropa i århundrederne
omkring sidste årtusindskifte. Det er således,
med den stærke position, som skibsarkæologien
igennem de senere år har opnået i udforsknin
gen af ældre dansk historie in mente, en meget
aktuel og nødvendig bog, Ole Crumlin-Petersen
har skrevet.
Lennart S. Madsen

Hans Thomissøns Salmebog 1569, Facsimileudgave, udgivet af Samfundet
Dansk Kirkesang, 896 s., Poul Kristen
sens Forlag, 1997, 375 kr.
At anmelde en salmebog fra 1569 er en umulig
opgave. Men Thomissøns salmebog foreligger
forbløffende nok nu i tredie facsimilieudgave ef
ter 1933 og 1968, og det kan vel give anledning
til en undren og en kommentar. Hvorfor Søren
udgiver Samfundet Dansk Kirkesang atter den
ne gamle - betydningsfulde - svend? Det kan vel
tolkes som en åbenbart stadig nødvendig mani
festation fra det ærværdige selskabs side, nem
lig af, at vor salmetradition er - og til evigheders
evighed bør være - fæstnet i reformationstidens
salmesang. Det har man åbenbart behov for at
slå fast med jævne mellemrum. Nu kan man så
atter for 375 kr. få det repeteret.
Markedet burde vel være mættet med facsimiler af Thomissøn, men denne udgave er så vi
seligt indrettet, at Erik Dals efterskrift er ny -
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og dog reduceret i forhold til den forrige udga
ves. Det betyder, at man får opdateret sin viden
om den nyeste udforskning af denne salmebogs
historie, men hvis man vil have det hele med, så
må man samtidig have den forrige udgave i hån
den. Det forekommer mig at være en noget uhold
bar udgivelsespolitik. Man kunne også sige, at
man her køber en ny efterskrift - og så får hele
salmebogen med.
Ikke et ondt ord om Erik Dals efterskrift. Det
er som videnskabeligt arbejde glimrende, men
hvorfor ikke blot trykke det i Dansk Kirkesangs
årsskrift? Man kunne så have anvendt pengene
til udgivelse af en anden facsimile. Der er såvist
mange af de »fuldkomne« salmebøger mellem
Thomissøn og Kingo, der er svære at få fat i - og
som ikke har været underkastet en nøje under
søgelse.
Det er en fin udgave, der nu foreligger. Den er
nobelt trykt og man kan ved hjælp af efterskrif
ten sætte sig ind i den nyeste forskning. Efter
skriften er ikke just en eye-opener for menig
mand. Når nu de samlede efterskrifter søger at
være så dækkende som muligt, kunne man
måske efterlyse et par ord om illustrationsmate
rialet, de to postillebilleder og det markante an
dagtsbillede af Christi Kaarsis daglige Brug.
Det kan måske komme med, når fjerde facsimileudgave foreligger om ca. 30 år.
Carsten Bach-Nielsen

Arkivernes Informationsserie, udgivet
af Statens Arkiver 1994-96, pr. stk. 50
kr. Harry Christensen: Bygninger før i
tiden. Brandforsikring og bygningshi
storie, 30 s. Ole Degn: De gamle købstæders hukommelse. Rådstuearkiver og
deres brug, 37 s. Ole Degn: Kongens
told. Toldarkiver og deres brug, 36 s.
Steen Ousager: Tog og historie. Jernbanearki ver og deres brug, 36 s. Hen
rik Vedel-Smith: «Til fædernelandets
bedre flor« Det kongelige danske Land
husholdningsselskab, 31 s.
Denne udsendelse fra Statens Arkiver ligger
gennemgående over niveauet fra den foregående
udsendelse og afspejler en øget bevidsthed om
mål og midler fra redaktionens side. Dette i end
nu højere grad, da flere af temaerne er blevet be
handlet i større værker, og man nemt risikerer
at sætte sig mellem to stole.
Ved udarbejdelse af håndbøgerne må man
normalt gøre sig et valg. Man kan beskrive et ar
kivfond og herigennem pege på de almindeligste
anvendelsesmuligheder, eller man kan tage ud

gangspunkt i et tema og pege på de forskellige
steder, man skal gå for at finde materiale. Det
nemmeste er ofte at beskrive arkivfondet og dets
sammenhænge, idet det andet kræver bearbej
delse af dele af mange arkivfonds. Begge måder
har sine fordele og ulemper for brugeren, afhæn
gigt af dennes situation - og i praksis udelukker
den ene ikke den anden.
Som ved de fleste tidligere bind fra serien ta
ges der gennemgående udgangspunkt i et arkiv
fond, men de fleste kommer dog ind på flere, idet
der også omtales beslægtede arkivfonds. Det er
gerne, når det omtalte (lokale) arkivfond skal
suppleres med materiale fra den centrale stats
lige myndighed. Det gøres med nogen variation
fra bog til bog. Mest konsekvent er det gjort i bo
gen om jernbanearkiver, og det er meget tilta
lende, idet arkivalierne til jernbanernes historie
kan være uoverskuelige. Det pædagogiske ni
veau er i øvrigt udmærket i alle bøgerne, og
f.eks. er beskrivelsen af forholdet mellem forsik
ringsprotokoller og taksationsprotokoller i brand
forsikringen den bedste, som jeg endnu har set
(selv om forbindelsen nu ikke altid er så indly
sende, som beskrivelsen antyder).
Håndbøgerne kommer stadig bedst til deres
ret, når læseren ønsker at se, om der er noget i
det omtalte arkivfond, som kan hjælpe ham/hende med vedkommendes problemstilling. Det er
så forholdsvis nemt at afgøre, om der ligger no
get i arkivalierne, som kan bruges, og bøgerne
leder også nemt på rette spor i søgningen i det
enkelte arkivfond. Derimod er de problematiske,
når det gælder henvisningerne til øvrigt kilde
materiale. I bogen om bygningshistorie nævnes
meget kort og noget uklart opmålingerne til byg
ningsafgiften, selv om de er en yderst vigtig kil
de til bygningshistorie i købstæderne. Nævnt
bliver f.eks. ikke mulighederne i skifter og auk
tionsprotokoller. Kort er repræsenteret ved det
«relativt detaljerede, om end ikke fejlfrie« bykort
over Nibe 1859, som blev tegnet til Trap Dan
marks førsteudgave. Hvorfor ikke i stedet henvi
se til de mere detaljerede og næsten fejlfrie
grundtakstkort, som findes for de fleste købstæ
der fra slutningen af 1700-tallet, eller til de me
get fine matrikelkort fra 1860’erne?
Et andet savn i forhold til tidligere, som er
blevet delvis afhjulpet, er henvisninger til be
nyttelse af arkivalierne, dels gennem illustratio
ner i teksten, eller (i bogen om rådstuearkiverne) i litteraturlisten. At det kan gøres endnu
bedre, er der ingen tvivl derom, med den viden,
som forfatterne demonstrerer. Alt i alt er det
nogle udmærkede introduktioner til arkivfonde
ne, og det er oven i købet lykkedes for forfatter
ne at skrive nogle bøger, som står sig vel i sam
spil med de større værker om samme emner.
Peter Korsgaard
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Frits Nicolaisen (red.): Overgaard,
Randers Amts Historiske Samfund,
1997, 215 s„ ill.
Bogen om Overgaard er den fjerde herregårds
monografi inden for seks år med Randers Amts
Historiske Samfund som udgiver. De tidligere
udgivelser har omhandlet Fussingø (anm. i For
tid og Nutid 1990, s. 226), Rosenholm (anm. i
Fortid og Nutid 1992, s. 61), og GI. Estrup. Bogen
om Overgaard holder samme høje standard som
de øvrige, med mange og gode illustrationer i
sort hvid og farve. En del af disse er nyoptagel
ser af fotograf Finn Larsen. Bagerst i bogen er
der register og planer over Overgaard. Der er ot
te bidrag skrevet af kyndige fagfolk om Overgaards fysiske rammer og de besiddende slæg
ter. De enkelte bidrag er velskrevne med noter
og henvisninger. Derudover er der to bidrag
skrevet af henholdsvis Flemming Juncker, ejer
af Overgaard 1938-81, og Stig Andersson, Overgaards nuværende godsadministrator. Disse to
bidrag skildrer Overgaards omtumlede tilværel
se i det 20. århundrede. Begge indlæg har præg
af partsindlæg i en til tider meget ophedet debat
om driften af Overgaard, hvorfor de skiller sig
klart ud fra resten af bogen.
N.J. Israelsen indleder med et instruktivt rids
over herregårdens bygningshistorie, fra Over
gaards grundlæggelse ca. 1550 og frem. Des
værre hører Overgaards godsarkiv ikke til de
mest righoldige, hvorfor ikke alle dateringer og
tilskrivninger er lige vel belyst. Dette forhold
præger naturligvis også bogens andre bidrag.
Bygningens interiører (rumindretning, udsmyk
ning og inventar) bliver beskrevet af Inge Mejer
Antonsen. Plafonerne og panelerne bliver dog
behandlet særskilt af Carsten Bach-Nielsen.
Udover glimrende tolkninger af deres motiver,
placerer han dem overbevisende i »den jyske ba
rok«. Det er interessant at se, hvor hurtigt nye
internationale kunststrømninger slår igennem
på herregården og får sit eget jyske udtryk.
Overgaards ejere bliver behandlet i tre bi
drag. Lise Gotfredsen gennemgår Overgaards
samling af malede og tegnede portrætter af tidli
gere besiddere og placerer dem i en kunsthisto
risk sammenhæng. Overgaard tilhørte 15501661 Lykke-slægten og 1661-1910 slægten
Arenstorff. Disse to slægters historie fortælles af
Hans Bjørn. Særlig opmærksomhed tildeles na
turligvis de to slægters mere markante medlem
mer Frands Lykke den Rige (1590-1655), Christence Lykke (1636-67) og Frederik von Arenstoff (1626-89). Der redegøres for slægternes pla
cering i den danske adel og deres bidrag til Dan
markshistorien omtales, omend de senere Arenstorffer kun omtales meget summarisk. Det kan
iøvrigt undre, at forfatteren ikke inddrager
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Hans Poulsen Resens ligprædikener over hen
holdsvis Henrik Lykke (1555-1611) og Henrik
Lykke (1622-30), når ligprædikener på side 60
omtales som »guldgruber for personalhistorikerne«. Overgaards grundlægger rigsråd Jørgen
Lykke (død 1563) behandles i et særskilt afsnit
ligeledes af Hans Bjørn. Udover at være en vel
oplagt skildring af denne karismatiske og tradi
tionsbevidste adelsmand indeholder afhandlin
gen en omfattende redgørelse for den danske
adels situation i midten af 1500-tallet.
Grundlaget for al Overgaards herlighed var
naturligvis Overgaards omfattende godsbesid
delser, der hørte til blandt de største i landet.
Gennemgangen af godskompleksets etablering
og udvikling samt driften af dette er i gode hæn
der hos Jens Villiam Jensen. Det lykkes ham at
placerer Arenstorfferne i den mere konservativt
indstillede del af den danske adel, der kun
langtsomt acceptede de store landboreformer i
slutningen af 1700-tallet. Ikke al jorden var dog
udlagt til landbrug. Overgaard har den dag i dag
en stor smuk have, der oprindelig blev anlagt i
renæssancestil og endnu bærer præg af dette.
Havens udformning og udvikling bliver skildret
af Helle Zahco, der afslutter sit bidrag med et
ønske om, at der bliver gjort en indsats for i
højere grad at føre haven tilbage til den oprinde
lige renæssancestil.
Bogen om Overgaard angriber sit emne fra
mange sider og bogen har derfor både land
brugs-, bygnings-, kunst- og adelshistorisk inter
esse. Der er med andre ord tale om et værk, der
føjer sig smukt ind i den danske kulturhistori
ske tradition.
Anders Sode-Pedersen

Søren Mulvad: Seem Sogn. Folk og til
skikkelser i 1000 år. Af et grænsesogns
historie, Historisk Samfund for Ribe
Amt 1997, 242 s., ill., 150 kr.
Lige nord for den gamle grænse mellem Slesvig
og kongeriget, sydøst for Ribe og på højde med
Mandø ligger Seem sogn, som nu har fået sin
sognehistorie. Bogens omfang på 242 sider med
mange illustrationer og tekst i to spalter er,
hvad man må betegne som normalstørrelse for
en (land-)sognehistorie. Af bogens titler skal
»Folk og tilskikkelser i 1000 år« tages med forbe
hold: Grundlæggelsen af klosteret i Seem date
res til 1171 og med dette år begynder sognets hi
storie, ihvertfald hvad folkene og de historiske
kilder angår. Bortset fra naturbeskrivelserne
finder læseren da heller ikke noget ældre. De
242 sider indeholder foruden de indledende si
der og selve tekstens 19 hovedafsnit et tillæg
med en gengivelse af Seem byvide fra 1731 og et
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uddrag af et brev fra beboerne i Seem til kongen.
Brevet er ikke dateret, men må efter teksten at
dømme stamme fra 1840’erne. Herforuden er
der til teksten fire sider noter, en liste over de
anvendte trykte og utrykte kilder samt et sagsog et navneregister. Kildefortegnelsen viser, at
forfatteren har været flittig med indsamlingen
af materiale. Først og fremmest Rigsarkivet,
landsarkiverne i Viborg og Aabenraa samt det
lokale historiske arkiv har været konsulte
ret. Navneregisteret forekommer overraskende
kortfattet og ved nærmere eftersyn viser det sig
da også, at kun et mindretal af de i bogen nævn
te personer er medtaget. Bogens mange illustra
tioner giver et godt indtryk af de fysiske forhold
i sognet, af landskab og bygninger. Billedernes
motiver vækker sikkert genkendelse hos mange
af sognets nulevende beboere - eller overraskel
se hos samme, når motivet er ukendt. Nogen kon
sekvent sammenhæng mellem tekst og billeder
er der derimod ikke tale om, og ofte leder billede
og billedtekst nærmest læserens tanker på afve
je. Bogens udstyr er iøvrigt fint, dog skæmmer
en række trykfejl teksten.
Tekstens 19 afsnit er hovedsageligt tematiske.
I bogens begyndelse anes et forsøg på en kronolo
gisk gennemgang af sognets ældste historie indtil
ca. 1650, men den er ikke konsekvent gennem
ført. Dels er der noget umotiveret placeret et af
snit om naturen og menneskene dækkende perio
den fra istid til nutid midt mellem to historiske
afsnit; dels har flere af de tematiske afsnit hoved
vægten i 1600-tallet, hvor tingbøgerne bidrager
med talrige oplysninger om stort og småt. De en
kelte afsnits temaer virker næsten Troels Lund
ske, f.eks.: »Hverdag og fest«, »De gamle«, »Det
sjette bud« og »Fællesskabet«. De forholdsvis
præcise overskrifter holder imidlertid ikke altid,
hvad de lover. Særligt afsnittet om »Æresbegre
ber i det gamle sogn« synes flakkende og vagt.
Emnet er væsentligt, eftersom »æren« spillede en
ikke ubetydelig rolle for opretholdelsen af indivi
dets stilling i de gamle samfund og dermed for op
retholdelsen af den sociale orden. Derfor er det
ærgerligt, at forfatteren ikke synes at have gjort
nærmere overvejelser over, hvad »ære« egentlig
er for en størrelse. Tingbøgernes oplysninger om
æreskrænkende udtalelser samt bøddelens og
rakkerens uærlighed behandles på lige fod med
den ære, der er forbundet med nævnelsen af fald
ne soldaters navne på mindestene og en krænkel
se af grænsegendarmerikorpsets ære.
De enkelte afsnit veksler meget i deres opbyg
ning, nogle er analytiske, mens andre er bygget
op om eksempler. Ønsket om at sætte sognehi
storien ind i en større sammenhæng er imidler
tid åbenbar, selvom der også er blevet plads til
de rene anekdotefortællinger i det sidste afsnit
»Folk og hændelser fra Sognets fortid«. Hermed
placerer forfatteren sig i forlængelse af den tra
dition, der efterhånden er ved at udvikle lokalhi

storien til en interessant genre for andre end
dem, der ikke lige bor i lokalområdet. Også bo
gens noteapparat og kildefortegnelsen peger i
den retning. Lokalhistoriske forfattere har tidli
gere været præget af dilemmaet mellem på den
ene side at skrive en ren lokal historie uden hen
syn til omgivelserne og på den anden side at
skrive en historie, hvor rigshistorien presses ned
over det lokale stof og mere eller mindre kvæler
dette (jf. Kim Furdal: Ind i lokalhistorien, i: Det
store i det små, 1997, anm. i Fortid og Nutid
1998:1, s. 67-68). Bogen Seem Sogn er et fornuf
tigt kompromis. Forfatteren har øje for rigshi
storiens betydning for forholdene i Seem sogn,
men samtidig taber han ikke de særlige lokale
forholds betydning af syne. Afsnittene om
»Øvrigheden«, »Birketinget i Lustrup« og »Sles
vig eller Kongeriget?« er gode eksempler på det
te. Særlig sidstnævnte afsnit er med til at sætte
sognets historie i perspektiv. Seem ligger nord
for 1864-grænsen, men påvirkningen fra Slesvig
har særlig før 1864 været markant; både admi
nistrativt, sprogligt og kulturelt. Forfatteren
holder sig pænt til beskrivelsen af sognet, men
for den udenforstående bliver forholdene i det
lille Seem sogn pludselig årsag til en række
spændende overvejelser om nationalstaten Dan
mark og vores fastlåste verdensbilleder.
I forordet stiller forfatteren spørgsmålet:
»Hvorfor skrive en bog om Seem Sogn i gamle
Dage?« Og svaret følger senere: For at »oplyse og
at underholde«. Bogen lever op til målsætningen
og de kan være tilfredse med resultatet i Seem,
Varming og Høm. Det samme kan de, der særlig
interesserer sig for grænseområdernes historie.
Jesper Thomassen

Henrik Fangel: Haderslev bys historie
1864-1920. Haderslev bys historie
1800-1945, bd. 2, Skrifter udgivet af
Historisk Samfund for Sønderjylland,
nr. 74,1996, 503 s.
Ved sin alt for tidlige død i 1994 efterlod Henrik
Fangel sig et næsten færdigt manuskript til
bind 2 af det monumentale værk om Aabenraas
historie 1800-1945, hvoraf han i 1976 havde fået
udgivet bind 1. Fagfællerne Per Christensen,
Lennart S. Madsen og Hans Schultz Hansen
påtog sig prisværdigt på grundlag af trykte af
handlinger og kilder og Henrik Fangels materia
lesamling at udfylde manglende afsnit og udgive
manuskriptet, herunder at udvælge billedmate
rialet og supplere noteapparatet, ledsaget af en
nøje redegørelse for, hvad der er oprindeligt, og
hvad der er suppleret.
Henrik Fangels første bind i Haderslev-historien er med rette blevet fremhævet for i højere
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grad end tidligere byhistoriske værker at lægge
vægt på den almindelige brede befolkning og
dens levevilkår. Bogen giver en udførlig fremstil
ling af de grundlæggende befolkningsforhold og
af de økonomiske og sociale forhold, herunder en
af de bedste og mest dækkende redegørelser for
erhvervslivet og dets forhold, ikke som i de fleste
af de tidligere byhistorier mere eller mindre til
fældige skildringer af de mest maleriske hånd
værk, embedsmænd og lignende.
Haderslev-historiens bind 1 nåede kun frem
til omkring 1870, og med bind 2 dækkes tiden
fra 1864 til 1920, idet blot en mindre del af ma
nuskriptets afsnit rakte frem til 1950, således at
udgiverne har måttet afkorte perioden.
Selv om synsvinklerne i byhistorierne udgivet
siden Henrik Fangels bind 1 er væsentlig udvi
det i retning henimod hans, er også hans bind 2
værd at fremhæve for dets vægtning af væsentli
ge sider af byens historie. Efter et kortere afsnit
om perioden 1864-70 med krigen 1864 og følger
ne med Slesvig-Holstens indlemmelse i Preus
sen skildres forhold og udvikling i to hovedaf
snit, 1870-1890 og 1890-1914. Derefter afsluttes
bogen med et afsnit om tiden 1914-1918, af lig
nende art som det første, med skildring af en
krig, og et afsnit, omfattende årene 1918-1920,
om krigens følger.
De to lange periodeafsnits behandling af be
folknings- og erhvervsforhold er som de tidligere
meget solide. Befolkningstilbagegangen under
det preussiske styre diskuteres, og der redegøres
detaljeret for de ændrede erhvervsstrukturer,
de enkelte erhvervsgrupper under industri og
håndværk, handel og skibsfart samt levevilkåre
ne og de sociale forhold, herunder boligforhold og
husstandsstruktur, løn og arbejdsvilkår, forsorg
og arbejdsløshed. Ikke mindst afsnittet om nye
kvarterer, nye huse og nye boligformer behandler
emner, der ofte forsømmes i byhistorierne.
Den politiske udvikling, der under det preus
siske styre med spændingerne mellem dansk og
tysk måtte få et særegent forløb, skildres detal
jeret ligesom de folkelige bevægelser på grund
lag af såvel aviser som byarkivet. Modsætnin
gen mellem dansk og tysk blev netop særlig
markant i Haderslev, der omkring 1890 marke
rede sig som kraftcenteret for tyskheden i hele
Nordslesvig.
Bogens særlige tilblivelsesforhold med udgi
velse efter forfatterens død er formentlig en for
klaring på, at man må savne et afsluttende af
snit med en samlende vurdering af udviklingen i
de på mange måder dramatiske, godt hundrede
år, der er værkets tidsramme.
I nyttige tabelbilag findes talmateriale
vedrørende befolkningstal, befolkningsvækst,
af- og tilvandring, erhvervsgrupper, indkomst
grupper, rigsdags- og byrådsvalg, strejker, kvar
terinddeling, husstandsstruktur og nationali
tetsforhold mv.
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Bogen er rigt illustreret med meget vedkom
mende fotos, hvoraf flere fra 1860’erne, samt
gengivelser af kort og dokumenter. Værket af
sluttes med en bibliografi over Henrik Fangels
omfattende forfatterskab og et samlet navne- og
sagregister til byhistoriens to bind.
Ole Degn

Harald Jørgensen: Foreningen af 1837
til forsømte børns frelse 1837-1985,
Poul Kristensens Forlag, 1997, 153 s.
188 kr.
Oprettelsen af denne børnevenlige forening skyl
des et samarbejde mellem politiretsassessor
Adolph L. Drewsen og hans svigerfar Jonas Col
lin, finansdeputeret. Drewsen kunne konstatere,
at næsten 100 børn i København blev dømt for
kriminalitet i 1836. Collin havde aktivt interes
seret sig for svejtsiske filantropiske bestræbel
ser, der gennem en kombination af uddannelse
og landbrugsarbejde forsøgte at bringe forbry
derdrenge tilbage på ret spor. Drewsen og Collin
ville fjerne unge forbrydere fra det københavn
ske miljø og sende dem til landbohjem i Jylland,
hvor de fra konfirmationsalderen skulle have
arbejde inden for landbrug eller håndværk.
Det lykkedes at få mange kontakter i Jylland,
helst ønskede man dem i forholdsvis øde egne,
og penge til foretagendet blev skaffet ved ind
samling hos det københavnske borgerskab. I
løbet af de første 50 år af foreningens eksistens
blev der antaget 1.375 børn, hvoraf enkelte var
så belastede, at de måtte anbringes i opdragel
sesanstalter, især Bøggildgård og Flakkebjerg. I
slutningen af århundredet tog foreningen et nyt
felt op: kontakt med den nye plejehjemsbevægel
se, der søgte plejehjem for børn, der vantrivedes.
Dette førte til, at man anskaffede sig et iagtta
gelseshjem for drenge og et for piger som en mel
lemstation før anbringelse i plejehjem.
Da loven om værgerådene kom i 1905, blev der
endnu større brug for 1837-foreningen. Kriminal
retsassessor Chr. Brun sad i bestyrelsen, og han
fik nu tillige den vigtige post som formand for
overværgerådet. Herefter åbnede foreningen si
ne iagttagelseshjem for værgerådsbørn. 1909 og
1915 blev kapaciteten udvidet med to børnehjem
for svagelige børn ved Vallø strand, og i 1930’erne
tilkom yderligere specialinstitutioner. Efter ind
førelse af socialreformen 1933 fortsatte forenin
gen sit samarbejde med de nye børneværn.
Hen mod slutningen af 1930’erne kunne man
konstatere, at institutionsforsørgelsen var ved
at afløse plejehjemsanbringelse. (I slutningen af
1950’erne var kun seks drenge anbragt i egentli
ge plejehjem). Ved slutningen af 1930’erne måt
te man også konstatere, at børnehjemsbørnene
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fuldstændig dominerede statistikken på bekost
ning af »egne børn«. Efter at have skildret denne
udvikling giver Harald Jørgensen en præsenta
tion af foreningens institutioner, som næsten
uden undtagelse ligger øst for Storebælt.
Efter at bistandsloven af 1974 var gennem
ført, fortsatte foreningen administrationen af si
ne fem institutioner som hidtil, men nu under
selvstændige bestyrelser. Med den store kompe
tence, der var tillagt amtsrådene efter loven,
blev foreningens muligheder for at påvirke ud
viklingen imidlertid meget reduceret. Som følge
heraf lod foreningen sig opløse og erstatte af
Fonden af 1982, hvis formål er at medvirke til
forebyggende arbejde for børn og unge. Fondska
pitalen blev tilvejebragt ved salg af institutio
nerne til det offentlige, hvorefter Foreningen af
1837 kunne holde sit sidste møde i 1985.
Harald Jørgensens fremstilling er redelig og
præcis. Dens tilgangsvinkel er det administrati
ve, og socialhistorikere får dermed nogle eksak
te oplysninger til rådighed i arbejdet. Bogen går
derimod ikke ind i diskussionen omkring de fo
rebyggende tiltag. Gik noget galt, og hvorfor?
Hvor var de største succeser ? Bogens undertitel
»En pionerindsats ydet af københavnske dom
mere« antyder, at diskussion og vurdering ikke
er forfatterens ærinde. Alle bogens portrætter
får foræret en helside, uanset format. Det under
streger fokuseringen på apparat og foretagere
mere end på klienter. I øvrigt er bogen smukt la
vet hos Poul Kristensen med udmærkede bille
der fra institutionerne.
Ib Gejl

Henrik Zip Sane: Børnenes århundre
de - interessen for de fremmede børn i
det 20. århundredes Danmark, Farum
arkiver og museer, 1997,180 kr.
I Farum kommune nord for København er pro
centdelen af indbyggere med udenlandsk her
komst dobbelt så høj som i Danmark som hel
hed. Det er især tyrkerne og deres børn, der do
minerer i gadebilledet - og i 1993 fastlagde by
rådet en indvandrer- og flygtningepolitik. I pla
nen stilles der krav om danskkundskaber, og dag
institutions- og skoleområdet udpeges som cen
trale i den henseende. Med disse fakta i bagho
vedet har lederen af kommunens arkiv Henrik
Zip Sane sat sig for at anskue interessen for an
dre folks børn i historisk lys. Det er forfatterens
tese, at engagementet i børns vilkår mere er til
for de voksnes end for børnenes skyld - og i
særlig grad er debatten om den gode eller dårli
ge barndom blevet et sted, hvor den borgerlige
barndomsvision har haft mulighed for at profile
re sig på andre barndomsforståelsers bekostning.

Tesen efterprøves på et bredt materiale, star
tende med fattigforordningerne fra begyndelsen
af 1800-tallet over asylbevægelsen, menigheds
plejen, værgeråd- og børneværn, Røde Kors og
Red Barnets indsamlinger og kampagner for at
ende med den omtalte Farum-plan fra 1993. Un
dervejs dykkes der ned i lokalt stof, og der bliver
plads til spændende historier om Wienerbørnene (1919-28), Finlandsbørn (1940) og Hollænder
børnene (1945-1949) - og til at diskutere, hvor
for nogle aktioner havde mere held med at lyk
kes end andre. En aktion til fordel for Spaniensbørnene under den spanske borgerkrig var såle
des dømt til at mislykkes. Ingen god dansk bor
ger ønskede at hjælpe børn af anarkister, kom
munister, eller det der var værre.
Zip Sanes tese er original, men også diskutérbar. Hvad betyder det f.eks. for engagemen
tet, at Weinerbørnene og Hollænderbørnene rej
ste hjem igen, hvorimod de andre er kommet for
at blive? og hvad indebærer det, at den sociale
og kulturelle forskel mellem danskere og f.eks.
tyrkere må siges at være langt større end mel
lem danskere og midt-europæere? Måske ryger
der for mange nuancer, når alle disse forskellige
elementer bliver sat på den samme formel.
Men spændende læsning er det - især i de ka
pitler, der handler om forholdene i Farum: Om
præstedøtrene, der under indtryk af nederlaget i
1864, oprettede et asyl til soldaterbørnene - el
ler om gårdmands- og købmændskonerne, der i
1918-1919 etablerede en lokalafdeling af Røde
Kors med det formål at arrangere samaritter
kurser og producere og uddele barselskurve. Et
vidnesbyrd om kvinders samfundspolitiske en
gagement længe før, de var anerkendt som lige
værdige i det politiske spil.
Ning de Coninck-Smith

Dagmar Bork: Diakonisser i dansk sygepleje, udgivet af Dansk Sygepleje
råd, 1997,140 s., 160 kr.
En bog om danske diakonisser skrevet af en
kvinde er så sjældent, at den bør gøres til gen
stand for omtale. Bogen er skrevet af fhv. syge
plejerske Dagmar Bork, som ikke selv var diako
nisse, men diakonisser var en del af familiens
omgangskreds og hendes undervisere i sygeple
jerskeuddannelsen. Som forfatteren selv siger,
»Diakonisser har hele mit liv været en selvfølge
lig del af min hverdag« Forfatterens argument
for at skrive bogen er en oplevelse af, at der i dag
er stor uvidenhed om diakonissernes liv og ar
bejde, især inden for sygeplejen. Holdningen i
bogen viser stor respekt for diakonissernes ar
bejde i sygeplejen og fremstår som en hyldest til
diakonissernes indsats. Dog hindrer forfatterens
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tætte kendskab til diakonisserne hende ind
imellem i at skabe distance til emnet. Kildema
terialet, bogen hviler på, er en blanding af erin
dringsværker om diakonisserne samt primær
kilder såsom breve, institutionsskrivelser og lig
nende. Generelt er kilderne ikke sat i relation til
samfundet, og jeg savner tydeliggørelsen af de
spørgsmål, forfatteren stiller til sine kilder.
Uden spørgsmålene virker det som om kilderne
tages for deres pålydende, og bogen kommer til
at fremstå som faktiske oplysninger. Desuden
resulterer de manglende spørgsmål også i, at bo
gen fremstår usammenhængende, da et emne
behandles ud fra bestemte kilder i et kapitel for
i et senere kapitel at blive anskuet anderledes,
fordi kildematerialet er anderledes, og forfatte
ren drøfter ikke forskellene. Eksempelvis forkla
rer forfatteren på side 14, at grunden til ned
læggelse af stifteisernes institutioner var, at der
ikke var søstre /sygeplejersker nok til at vareta
ge plejen. På side 43 henvises der til, at stiftei
sernes samarbejde med sundhedsvæsenet op
hørte, og at det var den egentlige grund til ned
læggelserne.
I bogen behandles de tre danske diakonissestiftelser under ét (den Danske diakonissestif
telse, Sankt Lucas Stiftelsen og Kolonien Fila
delfia), og det lykkes at få fremstillet vigtige for
skelle og ligheder godt. Diakonissestifteisernes
oprindelse og tre hjørnestene: kirke, moderhus
og hospital beskrives med udgangspunkt i pa
stor Fliedner og hustrus arbejde omkring
1830’erne i Kaiserwerth. I Danmark blev initia
tivet til indførelse af stiftelsen taget af kvinder,
og ledelsen af stiftelsen frem til 1913 forblev på
kvindehånd. Dette var i modsætning til de øvri
ge landes diakonissestiftelser, som havde en
mandlig forstander. Dette mønster overtog de
danske diakonissestiftelser fra 1913 bortset fra
Kolonien Filadefia, som blev oprettet og ledet af
en læge.
Et andet område i bogen handler om stiftel
sens målgruppe, hvilket kan ses på side 63, hvor
det fremgår, »at de fattige er nærmest til hjælp,
dog at selvfølgelig heller ikke mere velstående
huse er udelukkede, når sygdom gør dem til mest
trængende«. Dette citat sammenholdt med for
målet for stiftelsens hospital (side 47): »Ved op
tagelse af patienter, der var overlægens ansvar,
var der således pålagt ham at sikre et bredt vari
eret patientklientel af hensyn til, at Den Danske
Diakonissestiftelse har det formål at uddanne
sygeplejersker« burde have været drøftet ud fra
spørgsmålet, om der havde været et ideologiskift
fra at tage sig af den fattige til at uddanne syge
plejersker. Desuden vil det være interessant at
vide, efter hvilke kriterier diakonisserne lærte
at vurdere de mest trængende. Læseren forbli
ver uoplyst derom.
Diakonissestifteiserne udbredte deres ger
ning ved at udsende sygeplejersker til de fleste
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af landets hospitaler og hjemmepleje. Det fore
gik på den måde, at ønskede et hospital en kva
lificeret sygeplejerske, kunne hun »købes« hos
diakonisserne. Prisen var forskellig, men skulle
betales til moderhuset og ikke til den enkelte
selv. I aftalen indgik bl.a. arbejds- og boligregler.
Det var moderhuset, der bestemte, hvortil dia
konisserne skulle sendes. I praksis blev dog de
personlige ønsker så vidt muligt opfyldt, men
var der uoverensstemmelse, havde moderhuset
det afgørende ord. I ca. 100 år har diakonissestiftelserne forsynet visse hospitaler med ud
dannede sygeplejersker, et forhold der også gjor
de sig gældende for hjemmesygeplejen. Der er
derfor ingen tvivl om, at sygeplejens udvikling i
Danmark har været både afhængig af og inspi
reret af diakonissesygeplejen. En betydning der
kunne trænge til at blive udforsket mere.
Diakonissestiftelsens økonomiske midler kom
fra sygeplejerskernes/søstrenes arbejdsindsats,
patienters betaling for indlæggelse samt gaver.
Bogen viser især i citater fra breve, hvor hårde
vilkår kvinderne måtte arbejde under. De kæm
pede for en livstro og livsopgave samtidig med,
at de kæmpede for en livsberettigelse i en tid,
hvor kvinderne hørte til i et ægteskab og i hjem
met. Tilgangen til søstrene begyndte at falde
kraftigt i 1950’erne, for i 1990’erne at være nede
på ganske få. Tyder det på, at kvinder har fået
livsberettigelse i samfundet? Et spørgsmål bo
gen ikke besvarer, men som umiddelbart ligger
en på læberne.
Efterhånden som det offentlige sundhedsvæs
en udviklede sig, blev det overlevelse for stiftei
sernes hospitalers at udvikle speciel ekspertise i
behandling og pleje. Kolonien Filadelfia begynd
te sådan og er nu den eneste institution, der ek
sisterer som et tilbud til patienterne i Vestsjæl
lands amt. De øvrige hospitaler blev lukket i
løbet af 1980’erne. Det specielle kundskabsom
råde, diakonisserne udviklede i sygeplejen, for
holder bogen sig ikke til, mens der er mange go
de og detaljerede oplysninger om sygeplejens
vilkår og diakonissernes opfattelse af patienter
ne.
Kapitel 5 handler om de sønderjyske forhold i
forbindelse med nationale stridigheder og inde
holder mange nye oplysninger om sygeplejens
udvikling. Dette kapitel kan alene give grund til
at skrive mere udførligt om denne del af histori
en, da den samtidig er en del af nationalhistori
en.
Til sidst vil jeg nævne diakonissestifteisernes
aktivitet inden for sygeplejerskeuddannelsen.
De begyndte som de første i landet i 1863 så
småt at træne og oplære unge kvinder i sygeple
je. Det udviklede sig til oprettelse af egne skoler
på både Den Danske Diakonissestiftelse og
Sankt Lucas Stiftelsen. Begge skoler har hæv
det sig i dansk sygepleje - men er nu lukket
grundet politisk udvikling inden for sundheds-
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væsenet. Allerede i 1913 begyndte stifteiserne at
uddanne sygeplejersker, som ikke skulle være
søstre. Det sidste kan tolkes som diakonissernes
ansvarsfølelse i forbindelse med udvikling af
kvalificeret sygepleje generelt i samfundet.
Bogen bidrager til viden om kvinders liv, eksi
stens og muligheder og kan inspirere til mange
spørgsmål, der kan udforskes mere grundigt.
Forfatterens intention, at oplyse om diakonis
sernes arbejde indenfor sygeplejen, mener jeg er
lykkedes ganske godt.
Bente Sigvaldsen

Johannes Pedersen: Erindringer fra et
Bondeliv, redigeret af Gunhild Nissen,
Roskilde Universitetsforlag 1996, 255
s., ill., 195 kr.
Johannes Pedersen har tilbragt næsten hele sit
virksomme liv i Sasserup i Søstrup sogn syd for
Holbæk, idet han i tremåneders alderen flyttede
dertil i 1908. Han har gennem flere år nedskre
vet sine erindringer, oprindeligt kun beregnet
for familien, men sammen med sin datter Gun
hild Nissen har han uddybet og samlet fortæl
lingerne til en helhed beregnet for en større
læserskare.
Egnen syd for Holbæk er karakteriseret ved
et vågent og aktivt kulturelt liv præget af megen
bevidsthed og aktivitet, bl.a. på det forenings
mæssige område. Bogen er et godt udtryk herfor.
Men i løbet af den tid, Johannes Pedersen har
boet i sognet, er det blevet tømt for de fleste af
sine funktioner. I dag er næsten kun nogle få
gårdmænd aktive på stedet. Han har oplevet an
delssamfundets blomstring og afvikling, hvilket
sætter sit stærke præg på bogen.
I titlen indgår udtrykket »et Bondeliv«, og det
er meget sigende. Det er rigtigt ikke alene ud fra
indholdet, som i høj grad er en beskrivelse af
landbosamfundet og dets funktioner i dette
århundrede. Men det afspejler også forfatterens
holdninger, som i høj grad er bondens. For Jo
hannes Pedersen var bondelivet et tilvalg; i
hvert fald to gange fik han tilbudet om en anden
tilværelse (om at gå på latinskole, om at skabe
sig en karriere inden for højskolen), men begge
gange afslog han.
Bogen starter kronologisk med herkomst (fra
bedsteforældre) frem til og med ungdomslivet.
Så kommer en række temaer: markarbejde, af
grøder og stalde, husholdningen, pligtarbejder,
tillidsposter og kvægavl. Der fortsættes med af
snit om familie, særlige personer for endelig at
slutte af med en perspektivisering af udviklin
gen. En stor styrke ved bogen er, at den ved
mange af beskrivelserne går meget dybt ned, så
man får et meget fint signalement af rum, rela

tioner, arbejdsprocesser eller andet. Ind i mel
lem kunne man ønske sig, at det gjaldt flere om
råder. For eksempel har foreningslivet ændret
sig meget i de forløbne år. Den tematiske opde
ling, som måske skyldes inspiration fra Landbo
historisk Selskabs udmærkede hæfte om erin
dringer, der udsendtes for nogle år siden, har sin
styrke og sin svaghed. Styrken ligger i, at man
som nævnt kommer dybt ned i de enkelte tema
er. Til gengæld kan det være svært at danne sig
et overblik over, hvorledes bedriften i sin helhed
udviklede sig, ligesom man ikke ser sammen
hænge mellem arbejdslivet, foreningslivet og de
offentlige hverv. Det kan undertiden være svært
at danne sig et billede af helheder og strukturer.
Erindringerne beskriver fint direkte bondeli
vet og indirekte bondesindet hos en landboer
lysvågen for både stort og småt gennem næsten
et århundrede.
Peter Korsgaard

Bjørn Kullmann & Steen Ousager:
Brasilianske forbindelser - Dansk vir
ke i Brasilien gennem 400 år 1-2,
Odense Universitetsforlag, 1996, 588
s., ill., 400 kr.
Historieskrivningen har, når det gælder den
danske udvandring til Sydamerika og Dan
marks forhold til det sydamerikanske konti
nent, stort set begrænset sig til forholdet Dan
mark-Argentina. Rigtig nok findes den største
danske koloni uden for landets grænser i egnen
omkring Tandil syd for Buenos Aires i Argenti
na. Men som handelspartner og udvandrings
land har Brasilien i efterkrigsårene fået stadig
større betydning for Danmark. Og nu foreligger
den første samlede fremstilling om dansk virke i
Brasilien.
Brasilianske forbindelser er på alle måder et
storværk om danskerne i Brasilien. To-bindsværket er skrevet af historikeren Steen Ousager
og den fhv. danske konsul i Sao Paulo Jørgen
Bjørn Kullmann. Hvordan arbejdsdelingen har
været mellem de to forfattere fremgår ikke, men
under alle omstændigheder repræsenterer vær
ket et unikt samarbejde mellem den lidt ældre
dansk-brasilianske erhvervsmand og en yngre
dansk historiker.
Det massive værk i stift bind med kassette
fremtræder smukt tilrettelagt. Det er flot trykt
og rigt illustreret ikke mindst med mange farve
billeder. I indledningen fremhæves, at bogen er
udgivet med støtte fra 13 forskellige fonde og
velyndere, heraf flere firmaer med interesser i
Brasilien. Fondsstøtten er forklaringen på, at
storværket kan udsendes til en så lav pris som
ovenanført.
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Til bogens mange kvaliteter hører bilagsma
terialet. Bogen indledes med en syv sider lang
kronologisk oversigt over dansk-brasilianske
forbindelser fra 1500-tallet til i dag, og foruden
en række nyttige tabeller undervejs afsluttes
værket med knap 100 sider dokumentationsbi
lag med vægt på det danske erhvervsliv i Brasi
lien i 1900-tallet. Dertil kommer et fyldigt note
apparat med uddybende kommentarer og forsk
ningsdiskussioner, bl.a. et udmærket opgør med
det seneste svenske hovedværk om emnet, Gö
ran Friborgs Brasilienssvenskarna. Bogen af
sluttes med kildeoversigter, litteraturliste og re
gister. Kort sagt fremtræder Brasilianske for
bindelser gennemarbejdet og veldokumenteret.
Forskellige sjuskefejl som kludder i noteappara
tet i kapitel 4, uoverensstemmelse mellem regi
strets data og brødteksten (f.eks. vedr. hovedper
soner som konsulerne Adam v. Bülow, forkerte
data (s. 401), og Kullmann selv, der optræder fle
re steder (s. 445) end registret angiver) skal ikke
overskygge at der er tale om et imponerende pi
onerværk om Danmark og Brasilien.
Teksten er samlet i 22 kapitler opdelt i fem
hovedafsnit. Første del omfatter den lange peri
ode fra Brasiliens opdagelse i 1500 til den første
officielle handelsaftale i 1828 mellem Danmark
og det nyligt uafhængige (1822) brasilianske
kejserrige. To danske søhelte repræsenterer yder
årene. Jens Munk er den først kendte dansker i
Brasilien. Kun 13 år gammel havnede han i Ba
hia, efter at det skib, han var sømand på, havde
været udsat for sørøveri. I seks år levede han
som skomagerdreng og maler i den nye by, før
han i 1598 atter under dramatiske omstændig
heder måtte forlade Brasilien. Hans fantastiske
livshistorie er som bekendt fortalt af Torkild
Hansen. I 1825 trådte Johan Carl Peter Prytz i
brasiliansk krigstjeneste. Prytz havde i 1807-14
været kanonbådschef på et dansk fartøj i krigen
med England. »Den tapre dansker« udmærkede
sig som søofficer i krigen med Argentina om Uruguay og blev siden udnævnt til Danmarks ge
neralkonsul i Brasilien (1835-1848).
Under overskriften »Faste forbindelser« dæk
ker bogens anden del perioden 1828 til 1889 el
ler 1890. Det er en periode, der indledes med en
gensidig politisk interesse mellem to af krige
forarmede lande. Brasilien opdages som udvan
dringsmål, og ligesom andre oversøiske udvan
dringsområder er det veluddannede stifindere,
der baner vejen for masseudvandringen i anden
halvdel af 1800-tallet. Naturvidenskabsmanden
P.W. Lunds skæbne har Henrik Stangerup gjort
kendt i en af de bedste danske romaner fra vort
århundrede: Vejen til Lagoa Santa (1981). Men
der er fiere interessante udvandrerskæbner,
f.eks. pionéren Adam von Bulow, der levende
gjorde myten om den fattige emigrant, der endte
som millionær og dansk konsul i Brasilien. Over
for succeshistorierne står så de mere anonyme
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udvandrerskæbner, her især den statsunderstøt
tede udvandring i 1880’erne, hvor folk fra de ne
derste sociale lag i Danmark blev lokket til
»eventyrlandet« Brasilien med løfter om jord og
selvstændighed. Men illusionen bristede hur
tigt, da realiteterne viste sig: Det er sjældent
muligt at overføre danske landbrugstraditioner
til fremmede verdensdele, og da slet ikke til et
land, hvor de nordeuropæiske indvandrere skul
le erstatte slavearbejdskraften.
»En overgangstid« har forfatterne kaldt bo
gens tredie del, der handler om perioden 1890 til
1945. Overgangstiden er karakteristisk ved, at
udvandringen så småt skifter karakter: Den fat
tige besiddelsesløse emigrant afløses af mere
veluddannede og økonomiske bedre rustede ud
vandrere. Dette skifte i udvandringssammen
sætningen i første halvdel af 1900-tallet er i
øvrigt et generelt fænomen, der også karakteri
serer den mere betydelige danske udvandring til
Nordamerika og Australien. Forskningsdiskus
sionen om udvandringens push-pull effekt be
røres kort og ikke helt overbevisende. Forenklet
kan man fastslå, at masseudvandringen var et
resultat af push-effekten, hvor ringe muligheder
og dårlige sociale forhold i hjemlandet fik visse
grupper af befolkningen til at udvandre. Om
vendt er den moderne know-how udvandring et
resultat af pull-effekten, hvor bl.a. Brasilien
vurderes som de store muligheders land. At
sandheden så var, at kun få opnåede den efter
tragtede succes er en anden historie. Det ejen
dommelige foto s. 298 af en dansk-brasiliansk
familie med en skydegal husfar understreger på
sin egen vis succesens begrænsninger. Forfatter
nes pointe i overskriften til bogens tredie del er
netop, at de dansk-brasilianske forbindelser
frem til 1945 var begrænsede, og at danske inve
steringer i Brasilien kun yderst sjældent var
succesfulde. Omvendt må man ikke overse - og
det gør forfatterne heller ikke - at der netop i
denne periode blev skabt et socialt og økonomisk
fundament, som efterkrigstidens stærkt intensi
verede dansk-brasilianske forbindelser kunne
bygge videre på.
Herom handler hele bind 2. Tyngdepunktet er
bogens fjerde del, der dækker perioden 19451989. Dette stykke samtidshistorie, der natur
ligt nok domineres af erhvervshistorien, får
nærmest karakter af et kildeskrift, hvor forfat
ternes valg og fravalg selvfølgelig kan diskute
res. Når bind 2 fremtræder som betydelig svage
re en første bind, skyldes det forfatterparrets
kompromis mellem historikerens ønske om
grundighed og den gode historie og den mere el
ler mindre direkte involverede konsuls ønske
om diskretion og velmente forsøg på en objektiv
historieskrivning. Resultatet er en gennemgåen
de ret kedelig beretning om danske firmaers og
dansk-brasilianske forbindelsers større og min
dre successer. Hver gang det begynder at blive
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spændende, forsvinder historierne umærkeligt
mellem fingrene på én, og den efterfølgende no
te, som man håber vil berette om hvad der så
skete, oplyser kun om kildestedet.
Et par eksempler: Under overskriften »Non
nerne og SS-lægen« (s. 374) berettes uden navns
nævnelse om en frikorpsmand, der efter udstået
straf nedsatte sig som importør af danske land
brugsprodukter i Rio, men måtte stoppe sin
virksomhed, da hans fortid blev kendt. Men
hvad der siden skete forties. Fortsættelsen er
dog ikke uinteressant. Manden, der vist nok ik
ke var Østfronts-frivillig, men »blot« havde
været medlem af Nationalsocialistisk Ungdom
(NSU), slog sig siden ned i Buenos Aires. Her
drev sammen med to tidligere »soldaterkamme
rater« et succesfuldt agentur med import af af
danske mejerimaskiner fra Niro Atomizer. løv
rigt er overskriften temmelig misvisende, idet
de stakkels nonner, der efter krigen grundlagde
et »dansk« benediktinerkloster i Uberaba intet
havde havde at gøre med den berygtede danske
læge fra Buchenwalde, Carl Peter Værnet, der i
1946 via Sverige flygtede til Brasilien. Også
han havnede siden i den danske koloni i Argen
tina.
En anden historie, man gerne havde set uddy
bet, er fortællingen om Bjarne Berboms skæbne
(s. 457f). I Arne Falk-Rønnes eventyrborg Dr.
Klapperslange (1975) skildres Berbom som en
farverig eventyrer, der modstår alverdens farer i
den brasilianske jungle og således bekræfter
myten om det eksotiske og lidt farlige Brasilien.
Ifølge forfatterne er Berbom imidlertid en noget
ynkelig, småkriminel person, der havnede i Bra
silien i 1938 og op gennem 40’erne utallige gan
ge måtte hjælpes af det danske konsulat. Hvad
der er myte og hvad der er virkelighed, og hvor
dan Arne Falk-Rønne fik fat i Berboms dagbog,
får læserne desværre aldrig at vide.
Endelig er Henning Boilesens på alle måder
interessante historie betegnende for forfatter
nes forsøg på objektiv historieskrivning. Forfat
terne vier med god grund adskillige sider og et
biografisk afsnit til den fodboldspillende boghol
der, der i 1939 udvandrede til Brasilien, og si
den blev en af Brasiliens mægtigste industrile
dere i koncernen Ultragas. I 1964 støttede Boilesen åbenlyst og direkte kuppet i Brasilien, og
han var en personlig ven med flere af militær
diktaturets ledere. Boilesen ledsagede således i
1970 den brasilianske finansminister til Ver
densbankmødet i København. Den 15. april
1971 blev han myrdet på åben gade i Sao Paulo
af terrorister fra byguerillaen. Forfatterne gør
et kompetent forsøg på om ikke at hvidvaske
manden, så i hvert fald at rense ham for den af
flere danske forfattere fremsatte påstand om, at
Boilesen var involveret i militærregimets
fængsling og tortur af politiske fanger i slutnin
gen af 1960’erne. Vil man have sagen belyst fra

anden, men bestemt heller ikke neutral side,
kan Henrik Stangerups ekstremt underholden
de nøgleroman Fjenden i forkøbet (1978) anbefa
les. Under et besøg i Brasilien i midten af
1970’erne i forbindelse med sit ulykkelige film
projekt blev Stangerup og Lotte Tarp modtaget
af storebror Niels Boilesen, »den store dansker«,
der foranstaltede, at Stangerup fik overrakt
Henning Boilesens fortjenstmedalje og en pris
indstiftet få uger før mordet i 1971.
Generelt skildrer det omfattende afsnit en pe
riode med kraftigt stigende dansk-brasiliansk
samvirke. Langt fra alt er succeshistorier, og ty
pisk nok har netop de samtidshistoriske afsnit
vakt harme i visse danske kredse i Brasilien,
hvor bl.a. skildringen af den fallerede danske
forretningsmand og konsul Adam von Bülow,
barnebarn af den succesfulde udvandrer fra
1865, har ansporet til vredladne skriverier i
såvel den brasilianske som danske presse. Ho
vedanklagen er, at forfatterne har interesseret
sig mere for fiaskoerne end succeshistorierne.
Der er her en klar parallel til den danske forfat
ter Karl Larsen, der i 1912 begyndte at udgive
breve fra danske udvandrere i Nordamerika. De
danske kredse i Guds eget land var endnu ikke i
stand til at se sig selv som »ofre« for historie
skrivningens forsøg på at give et mere nuance
ret billede af drømmen om Amerika. Her som i
Brasilien blev drømmen, når succesen udeblev,
nogle gange til drømmen om Danmark. Det lyk
kedes faktisk ved en vedholdende kritik fra de
dansk-amerikanske kredse at stoppe Karl Lar
sens udgivelser af udvandrerbreve. Men Karl
Larsen nåede dog at publicere fire fremragende
bind, 40 år før Moberg fik verdenssucces med sin
skildring at udvandrerlivets barske vilkår og
myterne om succes og fremgang.
Bogens sidste del, kapitel 21-22, bærer over
skriften »Fortid og Fremtid? 1990-1995«. Der er
reelt tale om en sammenfatning, der især i bo
gens sidste kapitel indeholder flere tankevæk
kende og generelle synspunkter om det danske
virke i Brasilien. Her kommer bogens styrke og
så klart til orde, idet værket modsat de traditio
nelle udvandrerhistorier ikke alene interesserer
sig for udvandrerne, men også for det økonomi
ske samspil mellem afsenderlandet og modta
gerlandet. Som forfatterne slår fast: »Brasilien
er endnu intet Paradis, men det kan blive til et«.
Sætningen blev formuleret i 1833 af en dansk of
ficer, der i 1820’erne havde opholdt sig i Brasili
en. Når der således spørges »Hvad er Brasilien1?«
er svaret indlysende: »Det evige fremtidens
land«. At bogens udgangsbillede så viser fire vel
formede brasilianske bagdele, skal man næppe
lade sig forvirre af.
Niels Peter Stilling
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Henrik Harnow (red.): Grafiana 1997,
Årbog for Danmarks Grafiske Museum
/Dansk Pressemuseum, 112 s., ill., 150
kr.
Det er allerførste udgave af årbogen Grafiana
der her foreligger. I forordet lufter redaktøren en
smule betænkelighed ved at lancere endnu en
årbog blandt de i forvejen mange, men han hæv
der samtidig, med al mulig ret, at den grafiske
branches historie er groft underbelyst. Da dette
ikke kun gælder den periodiske litteratur, men i
bred almindelighed, er der al mulig grund til at
byde årbogen velkommen. Det gælder så meget
des mere som der er kommet en glimrende pub
likation ud af redaktionens og forfatternes be
stræbelser.
Årbogen fremtræder i et pænt, ja ligefrem ele
gant, men ikke prangende design. Der er lagt be
tydelig vægt på illustrationerne. De tre fjerdede
le af pladsen fyldes af fire artikler. Dertil kom
mer 12 kortere boganmeldelser samt et afsnit
med diverse omtaler og notitser vedrørende gra
fisk historie og pressehistorie. Alene alsidighe
den anbefaler årbogen til enhver der er interes
seret i emnet.
Men hvad med indholdet? Her er det naturlig
vis artiklerne der kalder på en vurdering. Det
begynder ikke særlig godt. Erik Lund skriver
om »Krise- og katastrofejournalistik - fra Tita
nic til Estonia«. Teksten består af spredte, slet
strukturerede betragtninger, eksempler og vel
mente råd. Noget overordnet ærinde med det he
le lader sig ikke skelne. Heller ikke som causeri
betragtet er stykket vellykket. Formuleringerne
er ofte klodsede, til tider næsten uforståelige.
Hvad vil det sige at »kvalificere den journalisti
ske dækning gennem opdatering afgivne grund
forudsætninger på de konkrete hændelser« (s.
13)? Det første bidrag er heldigvis ikke repræ
sentativt. Næste artikel, af Ervin Nielsen, hand
ler om litografien i Danmark fra 1811 til 1843.
Det første årstal henviser til de første stentryk
der blev udført i Danmark, og det andet til luk
ningen af Det kongelige Stentrykkeri. Denne
virksomhed blev på forskellig måde understøttet
af staten, dels i forbindelse med investeringerne
i begyndelsen, dels ved afgivelse af store ordrer.
Nogle år inden trykkeriets lukning gik de første
private stentryksfirmaer i gang og fjernede hur
tigt grundlaget for Det kongelige Stentrykkeri.
Stentrykteknikken var blevet opfundet allere
de før århundredeskiftet, og dens indførelse i
Danmark kan betegnes som en vellykket, men
ret langstrakt proces. Man kom lidt sent i gang,
og det varede længe inden industrien kunne stå
på egne ben, økonomisk og med hensyn til op
læring af ny ekspertise på området. Den tekni
ske kvalitet var i hovedparten af den skildrede
periode et stykke fra det optimale. Det kongelige
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Stentrykkeri lavede meget kortmateriale, bl.a.
til militæret, men i 1820’erne var undervis
ningstavler til de skoler der underviste efter
det såkaldte Lancasterprincip, den væsentligste
indtægtskilde. Ikke mindre end 500.000 tryk af
denne art, de fleste inden 1833, angives at være
et realistisk skøn.
Årbogen rummer endnu en erhvervs- og tek
nologihistorisk artikel, nemlig Henrik Harnows
om J.G.A. Eickhoffs Maskinfabrik, grundlagt i
1848 og ophørt i 1966. Det er tiden før 1920 der
her behandles, med hovedvægten på 1800-tallet.
Harnow beskriver den produktteknologiske ud
vikling, indehavernes og ledernes virke (på bag
grund af deres uddannelsesmæssige baggrund),
samt produktionens sammensætning. Fabrik
kens hovedprodukt var de såkaldte hurtigpres
ser, dvs. moderne trykkemaskiner der arbejdede
med roterende cylindre i stedet for lineært at
føre to plane flader frem mod hinanden, den ene
bærende papiret, den anden satsen. Dette var
princippet i de traditionelle presser der virkede
gennem skrue- eller vægtstangsarrangementer.
Eickhoffs maskiner var tilsyneladende helt al
mindelige standardmodeller der pga. nærheden
til kunderne gik godt på de nordiske markeder,
men ikke havde noget potentiale for yderligere
spredning. Fabrikken var ellers på sit område
suverænt førende i dansk industri. Hverken før,
under eller efter dens eksistens har landet fost
ret så meget som en enkelt maskinfabrik der
selvstændigt kunne producere og sælge sætte
eller trykkemaskiner.
Stifteren J.G.A. Eickhoff var indvandret fra
Tyskland, noget som Harnow bemærker var me
get almindeligt i 1800-tallet i forbindelse med
oprettelse af firmaer baseret på ny teknologi.
Flere generationer af Eickhoff’er fulgte efter
som ejere og ledere af virksomheden, alle med
baggrund i maskinfaget. Henrik Harnow, som jo
har skrevet meget om ingeniører, har en tydelig
faible for professionen, idet han har travlt med
at udnævne både J.G.A. selv og hans søn Gottfred til så godt som ingeniører, selv om det fak
tisk først var tredie generation der havde denne
uddannelse.
Artiklen om Eickhoffs maskinfabrik er det
indslag i årbogen der vejer tungest som forsk
ningsindsats, og det er derfor naturligt at man
sine steder finder anledning til kritiske be
mærkninger. Fremstillingen er som helhed solid
og velskrevet, men nogle steder må man undre
sig over at forfatteren giver sig af med at speku
lere eller gætte sig frem til forhold og sammen
hænge som han dårligt kan vide noget om. Kan
vi f.eks. være sikre på at J.G.A. Eickhoff »indgød
Bianco Luno respekt« da han monterede to tyske
maskiner i dennes trykkeri, blot fordi Bianco
Luno senere købte den første maskine Eickhoff
selv havde bygget? En anden reservation må
gøres over for analysen af produktprofilens ud-
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vikling. Det hedder, helt umotiveret, at det var
»uheldigt« at man måtte opgive at producere
små kraftmaskiner, da disse var »komplemen
tære« i forhold til trykkemaskinerne. Jamen,
Eickhoff lavede vel heller ikke trykfarven eller
papiret? Hvori består fordelen ved at lave både
motorer og arbejdsmaskiner? Ud fra en banal
teknisk-økonomisk betragtning forekommer det
klogere at koncentrere indsatsen om det felt
hvor man har hovedkompetencen.
Den sidste artikel er ikke en afhandling af et
emne, men et stykke fascinerende og underhol
dende historisk kildemateriale. Carl Otto Brix
har nedfældet og redigeret et erindringsmateri
ale baseret på interview med den gamle konser
vative journalist, redaktør og folketingsmand
Erik Finnemann Bruun. Brix bringer det i årbo
gen sammen med en kort indledning. Finne
mann Bruun, født 1898, startede sin egentlige
journalistiske karriere i 1918 og beretter mest
om sine oplevelser i 1920’erne. Ikke mindst soci
alhistorisk er det interessant læsning. Journa
listerhvervet havde dengang tydeligvis ikke den
høje løn og status det har i dag. Tryghed i ansæt
telsen var der heller ikke. Finnemann Bruun
fortæller meget lunt om alle disse ting.
Som forudskikket i indledningen må man kon
kludere at første udgave af Grafiana er faldet
godt ud - i det store og hele. Der er meget inte
ressant læsning, og projektet virker båret af stor
entusiasme. Man kan kun håbe at årbogen vil
finde en stor læserkreds og dermed stimulere
endnu flere menneskers engagement i det grafi
ske og pressemæssige områdes historie.
Jan Pedersen

Thomas Kappel: Roskilde Station
1847-1997. Banens byggeskik, udgivet
af Roskilde Museums Forlag, 1997, 82
s., ill., 125 kr.
I kølvandet på de danske jernbaners 150-års ju
bilæum i 1997 fulgte en mindre strøm af bogud
givelser om jernbanehistorie med 3-bindsværket
På sporet 1847-1997 udgivet af Jernbanemuseet
som det absolutte hovedværk. Samtidig udkom
det første samlede værk om dansk privatbanehi
storie: Privatbanerne gennem 150 år. Af andre
jubilæumstitler kan nævnes Vestegnen og jern
banen gennem 150 år (om København-Roskildebanen 1847-1997), Byens Baner (om jernbanen i
København gennem 150 år) samt Danmarks
jernbaner 150 år (en rigt illustreret jubilæums
bog). Til hele denne række af jubilæumsrelatere
de jernbanehistoriske værker føjer sig Roskilde
Museums uprætentiøse indbydende lille udgi
velse på 82 sider om Roskilde Station - landets
ældste bevarede stationsbygning og den første,

der blev fredet. I løbet af ikke færre end 20 ka
pitler får vi ikke alene en kort gennemgang af
stationsbygningens arkitektoniske udvikling fra
den oprindelige indretning i 1847 til den nyeste
renovering i 1997- men også en gennemgang af
stationens udvidelser, efterhånden som nye ba
ner kom til og trafikmængden voksede. Hertil
kommer et engelsk resume med en kronologisk
oversigt, en bibliografi samt noter. Bogen er vel
forsynet med illustrationer - her skal især frem
hæves farveillustrationerne af de få bevarede
originaltegninger.
Roskilde Stations tilblivelseshistorie er en del
af Sjællandske Jernbaneselskabs og stræknin
gen København-Roskildes anlægshistorie. Sjæl
landske Jernbaneselskab var et privat foreta
gende og overgik først i 1885 til Staten ved ska
belsen af De danske Statsbaner (DSB). Tilsyne
ladende er imidlertid kun den administrative
del af Sjællandske Jernbaneselskabs arkiv be
varet, mens selve anlægarkivet for KøbenhavnRoskilde banen synes tabt. Interne arbejdspapi
rer, koncepter, korrespondance mellem entrepenøren (Radford) og jernbaneselskabet, udkast,
projekter, arbejdstegninger og endog adskillige
approberede anlægstegninger (som fx. over mel
lemstationerne) er stort set fraværende i selska
bets arkiver. Arkivlakunerne har medført, at hid
tidige fremstillinger af vor ældste jernbane
stræknings historie har fået et ejendommeligt
stereotypt præg, fordi forfatterne ideligt træk
ker på de samme begrænsede kilder og illustra
tioner eller blot nøjes med at skrive af efter
hverandre. I monografien om Roskilde Station
er Thomas Kappels fremstilling således begræn
set til en snæver beskrivelse og tolkning af de
enkelte projekter ud fra de foreliggende tegnin
ger. Direktionens overvejelser og endelige præfe
rencer står tilsyneladende hen i det uvisse. Det
sparsomme kildemateriale har tillige stillet
dansk arkitektur-/jernbaneforskning i den ku
riøse situation, at der om stationens arkitekt,
J.F. Meyer, kun vides meget lidt. Hans data er
ukendte - blot ved vi, at han som arkitekt var
ansat ved Altona-Kiel-jernbaneprojektet, var
uddannet »bygningsconducteur« og havde arbej
det flere år i udlandet ved jernbanebyggeri.
Kappel vier Meyer al den opmærksomhed, han
har krav på, og sætter stationsbygningen ind i
en samtidig historisk ramme ved at påvise de
sandsynlige europæiske forbilleder inden for
jernbanearkitekturen, som kan have inspireret
Meyer. Den øvrige del af Kappels monografi for
mer sig som punktnedslag og beskrivelser af
stationsbygning og øvrige stationsanlæget til
hørende bygninger, efterhånden som til-, om-, og
nybygninger føjer sig til stationens udvikling.
Ikke mindst i kraft af de mange glimrende illu
strationer lykkes det Kappel på det relativt be
grænsede sideantal at give en anskuelig gen
nemgang af stationens udvikling. Fremstillin-
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gen er holdt i et klart og koncist sprog, der det
specifikke emne til trods ikke tynges af for man
ge faglige termer og udtryk. Når de endelig be
nyttes, er de forklaret i det udmærkede noteap
parat.
Henrik Stissing Jensen

Kell Elgstrøm og Susanne Pouline
Svendsen, Arkitektur Forum: Køben
havns Politigård 1924-1999, Nyt Nor
disk Forlag Arnold Busck, 1997,112 s.,
ill., 168 kr.
Københavns Politigård er som en knytnæve.
Med sin karakteristiske trapezform ligger den
presset ind på trekantgrunden mellem Otto
Mønstedsgade, Niels Brocksgade, Hambroesgade og Polititorvet. Den er en magtens bolig.
På grund af sin særegne arkitektur er Politi
gården undertiden blevet sammenlignet med of
ficielle bygninger fra Det tredie Rige - selvsagt
med den skjulte dagorden at sætte lighedstegn
mellem dansk politi og Gestapo. En sådan ideolo
gisk kortslutning tager forfatterne af denne bog
klart afstand fra. Med rette. De bestrider ikke, at
der er tale om et magtsymbol, men forfatterne
understreger, at symbolet må forstås og forklares
ud fra det kvarter, hvori det er placeret.
Følgelig gennemgås Rysensteen Kvarters hi
storie helt tilbage fra middelalderen. Der rede
gøres for, hvorledes området indgik i Køben
havns befæstning under Enevælden, og for hvor
ledes det - efter voldene var sløjfet - kom til at
ligge som nærmest een stor tømmergrav, hvorfra
hovedstaden forsynedes med træ ad søvejen. Da
der blev vedtaget en byplan i 1898 havde plan
læggerne grandiose visioner om en helstøbt,
kunstnerisk gennemarbejdet udbygning af dette
kvarter ned til Københavns Havn. Det gik dog
ganske anderledes. Eksklusivt erhvervs- og bo
ligbyggeri i topklasse kom til at ligge side om si
de med selvgroet klondyke: garager, kulbunker,
kraner, lagre, værksteder, suspekte værtshuse.
Dét var de omgivelser, der skulle spilles op imod,
da det efter svære forhandlinger i 1918 blev be
sluttet, at København skulle have ny politigård,
beliggende i Rysensteens kvarter. Bygherre var
København kommune, for politiet var endnu
kommunalt, og det var først i forbindelse med
indførelsen af enhedspolitiet i 1938, at staten
overtog bygningen. Hovedarkitekt var Hack
Kampmann, som påbegyndte arbejdet i 1919,
men selv døde i 1920, fire år før byggeriet var til
ende.
Aage Rafn, der var arkitekt på projektet, for
klarede efterfølgende i 1936, at man bevidst
havde valgt at bygge »haardt og afvisende over
for de frygtelige Omgivelser«. Hack Kampmann
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byggede derfor i en brutal nyklassicisme, der
lagde sig efter pakhusene i Londons dokker.
Men udadtil, vel at mærke. For indadtil er byg
ningen lidt af en skønhedsåbenbaring. Inde em
mer alt af antik, renæssance og barok i en for
nem blanding; gange, trappeløb, forhaller og re
præsentative rum. Størst indtryk gør imidlertid
den store åbne såkaldte Runde Gård, der på en
varm soldag flimrer som en anden italiensk
piazza. Hertil kommer Den Firkantede Gård,
hvori er opstillet billedhuggeren Einar Utzon
Franks »Slangedræberen« fra 1925, der med sin
allegori over Skt. Georg og Dragen er med til at
give rummet sakralt præg. Bygningen blev fre
det i 1995.
Politidirektør Hanne Bech Hansen tænker sig
i bogens forord, at Politigården efter endt re
staurering, forhåbentlig i forbindelse med 75-års
jubilæet i 1999, kan åbnes for kulturelle arran
gementer. Men blot dét, at publikum fik adgang
til Den Runde og Den Firkantede Gård ville
være en attraktion - således som det også doku
menteres til fulde i denne pragtfulde billedbog.
Henrik Stevnsborg

Kjeld Hjordt: »Vi havde jo lært at holde
kæft... Samtaler med 30 veteraner fra
modstandskampen 1940-45«, Systime,
1997,119 s., 128 kr.
Der vil uden tvivl og med god grund blive forsket
i besættelsestiden mange år frem i tiden, men
skal man have de daværende rolleindehavere i
tale er det ved at være sidste udkald. Den forelig
gende bog omhandler de psykologiske belastnin
ger, der fulgte i kølvandet på modstandsarbejde
under krigen, og den er i metodisk henseende
kendetegnet ved at være baseret på Oral History.
Kjeld Hjordt har sakset citater fra interviews
med 30 veteraner og sammenflettet disse med si
ne egne vurderinger af modstandskampen og de
problemer den betød for de implicerede.
Bogen søger at beskrive både oplevelserne un
der og efter besættelsen, med særligt vægt på
fornemmelsen af stress og angst. Kjeld Hjordt
benytter kun litteratur i et meget begrænset
omfang og hans værk kan ikke siges at være vi
denskabeligt funderet. Vi har at gøre med en tid
ligere modstandsmands intime samtaler med
gamle kollegaer, der kredser om en fælles erin
dring og opfattelse af en periode, snarere end en
trang til kritisk analyse. Lægger man de viden
skabelige ambitioner på hylden, finder man så
ledes lettere bogens styrker.
Som en tidligere frihedskæmper har forfatte
ren på en særlig måde haft følelserne med i ar
bejdet med bogen, og han har uden tvivl opnået
en nærhed til de interviewede qva sit skæbnefæl-
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lesskab med disse. Dette mærker man særligt i
bogens sidste del, hvor det lykkedes Kjeld Hjordt
at sætte fokus på hvordan de barske oplevelser
under besættelsen har givet modstandsfolkene
psykiske mén. Interessant er det særligt at følge
hvordan flere veteraner følte bitterhed over ud
viklingen efter krigen. De brød sig ikke om politi
kernes hurtige tilbagekomst til magten og ople
vede problemer med civile landsmænd - ikke
modstandsfolk - samt myndighederne generelt.
De følte ikke, at deres arbejde var værdsat. Kjeld
Hjordt selv deler tilsyneladende denne bitterhed
og forsøger bl.a. et forsinket opgør med Aage
Trommer, der i sin disputats fra 1971 påviste
hvorledes jernbanesabotagen ikke gav de mate
rielle resultater, mange havde forestillet sig.
Sammenfattende kan man sige at læseren la
der sig overbevise om, at det ikke har været
nemt for modstandsfolkene at blive mødt med
en form for psykologisk ignorance efter krigen.
Der var ikke noget, der hed krisehjælp dengang,
og der er uden tvivl mange veteraner, der lider
under dette i dag.
Det skal dog bemærkes, at den foreliggende
bog og emnet som sådan, kunne have en ander
ledes gennemslagskraft, dersom man havde søgt
at videnskabeliggøre indfaldsvinklen. For det
første er det meget vanskeligt at bearbejde og
formidle andres erindringer på 50 års afstand.
Det historiske interview er derfor metodisk set
problematisk at benytte, hvilket kan afhjælpes
af et forarbejde. Paul Thompson har skrevet
grundbogen The voice of the past. Oral History
(1978), der giver en indgang til emnet. Særligt
oplagt havde det naturligvis været, om Kjeld
Hjordt havde benyttet de store erfaringer, Fri
hedsmuseet har gjort sig, netop i forbindelse
med interviews af tidligere modstandsfolk. Es
ben Kjeldbæk har f.eks. skrevet »Sabotørinter
views som Oral History« {Historie og samtidsori
entering, nr. 24,1985). Dernæst er der spørgsmå
let om de psykiske påvirkninger og reaktionerne
hos modstandsfolkene. Kjeld Hjordt drager selv
paralleller til soldaters oplevelser i kampsituati
oner og inden for dette felt er der megen og
velskrevet litteratur at trække på. Blandt de
mere moderne bidrag kan nævnes John Ellis’
The Sharp End - The fighting man in World War
II (1980), samt værket Time to Kill (1997). Sidst
nævnte udspringer af en konference, der blev af
holdt på Edinburgh universitet i efteråret 1995,
omhandlende almindelige soldaters oplevelse af
krigen 1939-45. Bogen består i bidrag fra en
lang række førende militærhistorikere, der for
fleres vedkommende netop er særligt opmærk
somme på de psykologiske elementer - stress,
angst og traumatiske oplevelser.
Ovennævnte litteratur ville være et godt ud
gangspunkt for en videre behandling af det em
ne, Kjeld Hjordt har taget fat på i sin bog.
Peter Scharff Smith

Bent Jensen: Den lange befrielse. Born
holm besat og befriet 1945-46, Odense
Universitetsforlag, 1996,345 s., 250 kr.
Debatten om Bent Jensens bog er endnu ikke
forstummet, og det kan her være på sin plads at
omtale bogens lokalhistoriske indhold, da den er
et godt eksempel på at lokalhistorie ikke er lige
gyldig, men rummer storpolitiske askpekter, når
verdenshistorien bringer den i centrum.
Hovedindholdet i Bent Jensens bog er kort
fortalt, at det afsløres, at når det tog så lang tid
før Bornholm blev befriet for de sovjetiske styr
kers tilstedeværelse efter tyskernes kapitulati
on i 1945, var det simpelthen fordi, danske poli
tikere af frygt for de sovjetiske magthavere ikke
turde bede russerne rejse hjem igen. Der gik i
realiteten ti måneder efter den sovjetiske land
gang på øen i maj før den daværende udenrigs
minister Gustav Rasmussen tog initiativ til at
gå direkte til forhandlinger med de sovjetiske
myndigheder om Bornholm. Det skete på en me
get underdanig måde med brug af mange høflig
hedsfraser. Gustav Rasmussen var simpelthen
bange for at provokere russerne. Derfor kom det
også som en overraskelse, at russerne ikke hav
de noget imod at trække sig tilbage og overlade
bevogtningsopgaver til Danmark. Gustav Ras
mussen fortiede dette svar fra russerne i flere
dage og hemmeligholdt budskabet, og det er ik
ke forkert at fremhæve, at han løgnagtigt på
stod, at der var vanskelige forhandlinger igang
med russerne for at kamuflere, hvor let det var
gået. Alt dette og meget mere har Bent Jensen
fået frem i denne bog, som bygger på intensive
studier i de involverede landes statsarkiver. Det
er på sin plads her at nævne, at Bent Jensens ul
timative teser stadig er til debat i historiske
kredse selvom, der ikke kan rykkes meget ved
rigtigheden af de fremfundne kilder.
Interessant er det, at Bent Jensen ikke nøjes
med at indfange den storpolitiske debat, men og
så forsøger at indfange det lokalhistoriske bille
de af følgerne af, at der pludselig tilføres et lille
øsamfund en hel fremmedartet befolknings
gruppe ovenikøbet soldater med alt hvad dette
indebærer af umiddelbare behov. De gængse fris
telser, alkohol, kvinder, røverier er de umiddel
bare problemer, der omtales i kildematerialet,
som dels er politiarkiver dels breve og erindrin
ger fra bornholmere. En enkelt museumsgen
stand, som er bevaret, er et skilt på Rønne Apo
tek, som på russisk meget sigende angiver »Der
er ikke mere sprit«. Forholdet mellem russerne
og borholmerne har, hvad man kan læse ud af
Bent Jensens bog langt fra været problemfrit og
gnidningsløst. Der er voldtægtssager, værtshus
slagsmål mm. Men der tegner sig også et billede
af, at de sovjetiske militære myndigheder har
været indstillet på samarbejde med de lokale
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myndigheder. For de bornholmske frihedskæm
perne går det over gevind, da de forlanger kvin
der, som kommer sammen med russiske soldater
behandlet som tyskerpiger og afklippet håret,
som man gjorde det med tyskerpiger. Bent
Jensens force er at følge i det rige noteapparat,
hvor der er henvisning til kilder, som en lokalhi
storiker normalt ikke ville tænke over at anven
de, og der ligger stadig materiale til at udforske
lokalsamfundets reaktion på en krisesituation,
for Bent Jensen har kun medtaget dele af dette
aspekt.
Bornholms befrielse var en lang befrielse både
for staten Danmark og det lille øsamfund Born
holm, men man kan også sige at Bent Jensen
har fortalt en lang historie, som er betydelig
længere end han selv aner, for det sidste ord om
Bornholms befrielse er ikke sagt, og måske bli
ver det lokalhistorikere, der opdriver nye kilde
grupper til uddybelse af dette emne.
Hasse Neerbek

Johan Peter Noack: Det danske mind
retal i Sydslesvig 1948-1955 1-2, Insti
tut for Grænseregionsforskning, Aa
benraa, 1997, 646 s., 295 kr.
Med de nu foreliggende to bind om det danske
mindretal i Sydslesvig i tiden 1948-1955 afslut
ter rigsarkivar Johan Peter Noack sit studie af
mindretallets historie. Med de to forudgående
afhandlinger fra 1989 om det danske mindretal i
tiden 1920-1945 (1-2, disputats) og fra 1991 om
det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947
(1-2) gav Noack en grundig og analytisk klar re
degørelse for mindretallets udvikling. I sit nye
ste værk følger han niveauet op og giver en sam
let fremstilling af, hvorledes det danske mindre
tal og Sydslesvig-problematikken udviklede sig
frem til Bonn-København-erklæringerne fra
1955.
I indledningen foregriber Noack sin konklu
sion, at bogens titel lige så godt kunne have
været »fra bevægelse til mindretal«, idet det fak
tisk er denne udviklingsproces, der kendetegner
tiden 1948-55. Han sætter sig for at undersøge
processen og det paradoksale i mindretalsledel
sens strategi: »Takket være langt flere kulturelle
institutioner skulle flest mulige nye medlemmer
fastholdes i et nationalt mindretal, der dog ved
blivende skulle være en bevægelse, som kæmpede
for et stadig fjernere mål: genforening med Dan
mark. I denne bog undersøges det, under hvilke
indre og ydre modsætninger sådanne bestræbel
ser udfoldede sig, og i hvilken grad de lykkedes«
(s. 9-10).
Værket falder i fire kapitler. I det første kapi
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tel (s. 15-141) viser Noack udviklingen i Sydsles
vig-problematikken fra socialdemokratiets rege
ringsdannelse i København i efteråret 1947 til
den ligeledes socialdemokratiske slesvig-holstenske landsregerings afgivelse af Kiel-erklæringen om mindretallets rettigheder i september
1949. I Kiel-erklæringen fastlægges princippet
om det fri valg af nationalt tilhørsforhold, som
på tysk ofte sammenfattes i mundheldet: »Min
derheit ist, wer will«. Her er især tale om et styk
ke politisk og diplomatisk historie, der ved ind
dragelse af ikke mindst britiske dokumenter
tegner et fyldestgørende billede af hele denne
udviklingsproces. Fremstillingen beskriver flere
aktionsniveauer, idet den britiske part, regerin
gen i København og landsregeringen optræder
som aktører i sam- og modspil til det danske
mindretal. Noack sammenfatter dette begiven
hedsforløb under overskriften »Mod en mindre
talsordning«.
Dernæst fokuseres på selve det danske mind
retal under overskriften »Et ændret mindretal«
(s. 142-330). Her undersøges den danske bevægel
ses målsætninger, strategier og opbakning, men
også de uundgåelige indre brydninger bliver ka
rakteriseret. Det demonstreres bl.a., at mindre
tallets ledelse fortsat agiterede for en grænse
forskydning mod syd, godt støttet af nationale
kredse i Danmark, men uden opbakning fra le
dende politisk hold. Noack beskriver også det in
dre spændingsforhold mellem det kulturelle
danske arbejde i Sydslesvigsk Forening (SSF) og
det nystiftede politiske parti Sydslesvigsk Væl
gerforening (SSV). Selv om SSV blev til som føl
ge af de britiske besættelsesmyndigheders fra
kendelse af SSFs ret til at deltage i politiske
valg og derfor på mange måder var SSFs politi
ske arm, viser Noack klart, at folkene i SSV ikke
var til sinds uden videre at indordne sig under
den kulturelle forenings dominans. På trods af
den massive tilstrømning af ny medlemmer til
SSF efter 1945, havde SSF bevaret sit dansk
kulturelle ståsted og var på ledelsesplan dansk
sproget. SSV var derimod fra begyndelsen tysk
sproget og gav således også mulighed for, at de
mindre dansk- og mere regionalistisk orientere
de kræfter i den danske bevægelse kunne øve
indflydelse. Heri ligger det paradoksale forhold,
at SSV faktisk blev den organisation, hvor de
nydanske og regionalistiske kræfter hurtigst
kunne markere egne interesser. Fra den spæde
start i sommeren 1948 blev SSV dermed en dobbeltkonstruktion: dansk og regionalistisk, en po
litisk arbejdende bevægelse langt mere end et
egentligt politisk parti.
Det tredje kapitel beskriver »Det tyske mod
stød« (s. 331-437). Den centrale modspiller til
det danske mindretal var i årene 1951-54 CDUministerpræsidenten Friedrich Wilhelm Lübke,
der som landråd i Flensborg amt havde et godt
kendskab til mindretallets aktiviteter. Lübkes
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mindretalspolitik indgik i en samlet grænse
landspolitisk strategi: han ønskede at etablere
en gensidighed på mindretalsområdet, og først
og sidst ønskede han, at Danmark og Vesttysk
land skulle indgå en traktat, der skulle skabe en
bilateral ordning for mindretallene i det dansk
vesttyske grænseland. Til dette formål forsøgte
han forgæves at få ophævet Kiel-erklæringen.
Denne havde Lübke stemt imod i 1949. Samtidig
fortsatte han tidligere regeringschefers skelnen
mellem »ægte« og »uægte« mindretal og forsøgte
ved mange forskellige tiltag at reducere den
danske bevægelse til et kernemindretal. I dette
kapitel ligger hovedvægten naturligt på den
slesvig-holstenske mindretalspolitik; samtidig
inddrages kyndigt Danmark og Vesttyskland
som aktører.
Det fjerde kapitel beskriver under den sam
lende overskrift »København-Bonn-erklæringerne« udviklingen henimod en løsning af mindre
talsspørgsmålene i grænselandet. Her gives en
detaljeret, særdeles velfunderet redegørelse for
hele udviklings- og handlingsforløbet, der fra
Vesttysklands ansøgning om optagelse i NATO i
efteråret 1954 over dansk-vesttyske embeds
mandsforhandlinger i begyndelsen af 1955 førte
frem til statsminister H.C. Hansens og kansler
Konrad Adenauers møde i Bonn i slutningen af
marts 1955. Herpå afgav den vesttyske regering
Bonn-erklæringen og den danske en tilsvarende
København-erklæring om mindretallenes rettig
heder. Noacks fremstilling af Bonn-Københavnerklæringernes tilblivelse er den hidtil bedste
på tryk. Den kan næppe skrives bedre.
Værket afsluttes med en konklusion, der op
summerer fremstillingen (s. 558-83). Den kulmi
nerer i konstateringen af, at København-Bonnerklæringerne »blev en markering af, at et år
hundredes opgør mellem dansk og tysk i grænse
landet kunne betragtes som endt«. Det er sikkert
rigtigt, når de anskues i tilbageskuende perspek
tiv, idet regeringserklæringerne vitterligt fik
denne betydning. Det var dog næppe lige klart
for alle parter i samtiden, hvor der ikke herske
de udelt tilfredshed med resultatet. Der skulle
gå yderligere en årrække, førend konflikten en
deligt blev begravet. Det er således nok især
København-Bonn-erklæringernes virkningshis
torie, som konklusionen går på.
Intet videnskabeligt værk uden enkelte svip
sere. Her skal blot nævnes én tilgivelig misfor
ståelse, som absolut hører til den pedantiske af
deling: Mindretallets sagfører i sagerne ved for
bundsforfatningsdomstolen i Karlsruhe, Dr. (An
dreas) Hamann boede ganske rigtigt i Olden
burg. Det er dog ikke - som Noack mener - byen
Oldenburg i Holsten, men derimod Oldenburg i
grevskabet Oldenburg i Nedre Saksen, der er ta
le om. Derfor er karakteristikken s. 397 som
»den holstenske jurist« ikke korrekt. Det frem
går tydeligt af brevhovedet på de eksperticer,

Hamann sendte til SSF. En fejlhuskning velsag
tens. I øvrigt imponerer Noack gennemgående
ved akribi, akkuratesse og præcision.
Værket er blevet til på grundlag af omfatten
de kildestudier, hvor indsamlingen er blevet af
sluttet i 1991. I litteraturlisten er desuden en
kelte senere værker medtaget såsom Nils Vollertsens hhv. omarbejdede historiske speciale og
licentiatafhandling fra 1994; netop disse to ar
bejder har dog ikke sat spor i fremstillingen og
må derfor betragtes som litteraturhenvisning
for den interesserede læser. Til gengæld savnes
henvisning til en relevant tysk afhandling om
Kiel-erklæringen og Bonn-København-erklæringerne: Martin Höffkens dissertation om de to er
klæringer belyst ved hjælp af samtidige tyske og
danske aviser fra 1994. Höffkens konklusioner
føjer intet nyt til Noacks fremstilling, men for
tjener alligevel at blive nævnt.
Indsamlingen af primære kilder blev af »prak
tiske grunde« afsluttet i 1986/87 (s. 12). Det har
haft den skavank, at f.eks. Hermann Clausens
omfattende privatarkiv ikke har kunnet blive
gennemgået. Her kunne der være blevet fundet
meget supplerende materiale ikke mindst om ti
den i Bundestag i Bonn, hvor Clausen repræsen
terede SSW i årene 1949-1953. Clausens tid i
Bundestag reduceres i Noacks fremstilling til
forhandlingerne omkring forbundsdagsvalglo
ven i 1953 (s. 457-62). Dette punkt er til gengæld
godt og fyldestgørende behandlet.
Alt i alt har Noack fremlagt et værk, der
utvivlsomt må karakteriseres som hovedværket
på området. Selv om lokale aspekter spiller en
underordnet rolle, og selv om der overvejende er
tale om en politisk-historisk fremstilling, formår
han ikke desto mindre at tegne et alsidigt og
dækkende billede af mindretallet i denne perio
de. En række udsagnskraftige illustrationer og
grafer supplerer teksten.
Den fortrinlige tyske sammenfatning ved Jo
hann Runge (s. 610-639) sikrer, at Noacks forsk
ningsresultater også bliver tilgængeligt for et
ikke-danskkyndigt tysk publikum.
Til slut en personlig kommentar fra anmelde
rens side: Det må beklages, at Noack hermed
afslutter sin Sydslesvig-historie - og ifølge for
ordet har sat sit sidste punktum (s. 6). Perioden
efter Bonn-København-erklæringerne har nem
lig brug for en lige så vidende og kompetent hi
storieskrivning. Her er de få foreliggende frem
stillinger for summariske og savner det grundi
ge kildestudium til at kunne bidrage med en
fortolkning på samme høje niveau som i Noacks
bøger. Og videnskabeligt funderet historieskriv
ning er nødvendig for at kunne tegne en linje,
som rækker ud over egen selektiv erindring og
»hörensagen«. Noack selv antyder en spænden
de problemstilling i konklusionen, hvor han s.
574 konstaterer, at mindretallet omkring 1960
talte godt 30.000 medlemmer og dernæst fast-
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slår, at de dernæst følgende tab skyldtes assimi
lation. I 1998 opereres der gennemgående med
et dansk mindretal i størrelsesordenen 50.000
personer. Hvorledes et mindretal på 30.000 om
kring 1960 40 år senere næsten har kunnet for
doble sin størrelse er et fænomen, der er lige så
relevant at undersøge som den eksplosive til
gang efter 1945 og tilbagegangen få år senere.
Lige så relevant ville det være at følge Noacks
præcise tolkninger op ved at undersøge, hvorle
des det danske mindretal i løbet af 1950’erne og
1960’erne blev reduceret fra subjekt til objekt i
Sydslesvigproblematikken. Her spiller bevil
lingssituationen en central rolle - netop set i
forlængelse af Noacks konklusion om, at den so
cialdemokratiske regering i Danmark i 1948
bakkede op om større bevillinger til mindretal
let, fordi »større bevillinger til dansk kultur i
Sydslesvig var betalingen for at få standset stri

den om grænsen i Danmark« (s. 187). Måske vir
kede netop de stadig stigende danske statsbe
villinger som katalysator for, at mindretallet
blev passiviseret i politisk henseende. Ved at
opfylde ønskerne om et netværk af kulturelle
institutioner blev separatismen i grunden un
dergravet. Sat på en spids: Det danske mindre
tal kom ikke til Danmark, men Danmark kom
til sydslesvigerne i form af skoler, biblioteker,
kulturliv og menigheder.
Indtil videre ser det desværre ikke ud, som om
der er nogen, der vil kunne tage over og fortsæt
te fortællingen på samme kompetente og viden
de måde, som i de foreliggende bind. Noacks
samlede fremstilling af perioden 1920-1955 vil
derfor blive stående mange år fremover som ho
vedværket og som eksemplarisk for dansk mind
retalsforskning.
Jørgen Kühl
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