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’Smattens’
arkæologi
Arkæologer på Roskilde Festival
*

Arkæologer undersøger traditionelt spor af en fjern fortid, men i som

meren 2006 gennemførte tre arkæologistuderende fra Københavns

Universitet en arkæologisk undersøgelse på Roskilde Festivalens cam
pingområde. Dette eksperiment: at se på festivalen gennem arkæologens

briller affødte en række interessante overvejelser om den materielle
kulturarv, samt arkæologien og dens metoder.

Sofie Laurine Albris, Anna S. Beck

og

Lasse Sorensen

En usædvanlig arkæologisk udgravning
På en mark uden for Roskilde samles hver sommer ca. 100.000 mennesker i syv dage
for at hore musik, bo i telt, være sammen og indtage diverse rusmidler. Musikfestivaler
har eksisteret som fænomen siden 1960’erne, og efterhånden som flere generationer
har dyrket festivalkulturen, er festivalerne blevet en vigtig del af ungdomskulturen
i den vestlige verden og en del af vores identitet. Roskilde Festivalen blev grundlagt
i 1971 og er i dag Skandinaviens største musikfestival. Festivaldeltagere siger gerne,
at ugen på festival er en kort periode, hvor de kan smide alle hæmninger og leve
uden for det etablerede samfunds normer. Man kan sige, at festivalen fungerer som
en slags ”ventil” i det moderne samfund.
Når så mange mennesker er samlet på ét sted, påvirker det jordbunden og landska
bet, og festivallivet efterlader markante materielle spor, selvom der hvert år ryddes
grundigt op. Som arkæologistuderende har vi ofte spurgt os selv ”hvad mon man
ville tro, hvis man fandt det her om tusind år?” Et spørgsmål vi også afog til hører
fra den almindelige festivalgæst. Derfor greb vi chancen for at dykke ned i festivalens
jordlag, da Danmarks Radio søgte arkæologistuderende, der ville deltage i en ander
ledes formidling gennem radio- og TV-indslag ved Roskilde Festivalen 2006.
I Danmark beskæftiger arkæologien sig traditionelt med spor af en fjern fortid,
men i f.eks. USA og Storbritannien arbejder discipliner som industriel arkæologi og
Roskilde Festivalen er mest kendt for

sit til tider ekstreme vejr og det deraf
resulterende mudderlag - populært

kaldet "Smatten”; en muddertype
der både byder på udfordringer og
muligheder for en arkæolog. Billedet
er fra festivalen i 2001.
Foto af Kim Agersten, Polfoto.
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affaldsarkæologi med spor fra de sidste 200 år. Den såkaldte samtidsarkæologi, hvor
man ser på helt samtidigt materiale, er lige nu en voksende disciplin. Med undersø
gelserne på Roskilde Festival fik vi mulighed for at ride med på denne bølge.
Den danske museumslov udelukker egentlig ikke, at moderne materiale opfat
tes som ”arkæologisk kulturarv” på linje med materiale fra f.eks. stenalderen eller
middelalderen, og da netop Roskilde Festivalen er konstant truet af en voksende
grusgrav, kan området egentlig opfattes som et truet kulturarvsareal.
Vi satte os for at undersøge, hvilke spor en begivenhed som denne efterlader i
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området, og om festivallivet er så hæmningsløst, som
deltagerne opfatter det. Undersøgelsen blev et spændende
eksperiment, der affødte refleksioner over materielle
spor som kilde til viden om festivallivet. Ville vi tolke

sporene korrekt, hvis vi ikke var bekendte med selve
begivenheden?
Over fem dage forsøgte vi gennem forskellige me
toder at afdække aspekter af festivalens lejrliv. Da der
også afholdes andre arrangementer, såsom dyrskue og
kræmmermarked på selve koncertområdet, ville festiva
len som ”arkæologisk fænomen” være lettere at udskille
på campingområdet. Vi valgte derfor at fokusere på
festivalens campingplads og livet på denne i dagene op
til og under festivalen.

Affald fra 30 års teltlejre

Luftfoto af Roskilde Festivallen anno
2008.1 baggrunden ses Roskilde by

og i midten ses den kulturarvstru

ende grusgrav. For at få et indtryk

af hvor meget grusgraven "æder” af

festivalens campingområde, behøver

På et område af campingpladsen, der havde været i brug
fra 1977 til og med 2005, opsamlede og registrerede
vi alt materiale på overfladen. Jordstykket stod for at skulle graves væk af den vok
sende grusgrav og kunne dermed betragtes som ”truet kulturarv”. Indsamlingen af

genstande på et 700 m2 stort område gav en overraskende mængde af materiale. På
trods af festivalens årlige oprydningsindsats indsamledes omkring 600 fund. Fun
dene var først og fremmest relateret til (alkoholiske) drikkevarer, men også teltdele

man blot at kigge på søen nederst
i billedet; dette er nemlig hullet ef-

ter, hvor man gravede grus omkring
årtusindskiftet. Luftfoto af Nanna

cigaretter/pakker
1%
lightere
1%

Kreutzmann, RockFoto.

Andet

mad/emballage
3%
kapsler
27%

bestik
3%

sølvpapir
2%

Cirkeldiagram der viser fordelingen

batterier
1%

af fund fra rekognosceringen. Langt

størstedelen af fund havde med telte
eller drikkevarer at gøre. Bemærk

den alligevel relativt lave forekomst

af ølemballage, et vidnesbyrd om at
pantsystemet fungerer. Læg også
mærke til den lave forekomst af

mademballage, hvilket skyldes at

måltider på festivalen primært ind
tages ved boder på selve festival
pladsen eller i campingområdets

udkant.
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■ ølåser
□ spiritus
□ glasskår
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■ lightere
□ cigaretter/pakker
■ Andet
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udgjorde en markant del af materialet. Her lå
de utallige forsvundne pløkker fra næsten 30
års teltlejre. Til gengæld var der kun få fund
af emballage og service, der havde med mad
at gøre. Fundene vidnede altså tydeligt om en
teltlejr, hvor der blev indtaget store mængder af
alkohol i forhold til mængden af mad. Desuden
kunne man på datomærkninger på emballage se,
at området kun blev benyttet i en kort periode
i juni og juli måned. Mellem fundene var flere
ting, der fortalte i detaljer om lejrlivet. F.eks.
den afbrækkede ende af en chillum, brugte
kondomer, medicinemballage og gamle gum
mistøvler.
En type fund, der havde direkte forbindelse til
festivalen, var stumper af festivalarmbånd, alle
brændt i den ene ende. Det var de lange ender
af armbåndene, som festivalgæsterne hvert år
svider af med en lighter. Dette er altså spor af en
helt konkret handling som de fleste på festivalen har udført — en form for ubevidst
riutal? Armbåndsstumperne kunne på grund af de forskellige farver relativt let dateres
til hhv. 1984, 1987, 1992, 1997 og 1990, da armbåndets farve skifter fra år til år.

Et kondom var håndteret på højst
besynderlig vis, idet plastikindpak

ningen var puttet ned i det brugte

kondom inden vedkommende havde

slået knude. Et udtryk for ordenssans

Ned i Smatten
”Smatten” kaldes det berømte mudder, der dannes på festivalområdet i regnfyldte
år. For at undersøge hvorvidt lag af dette mudder kunne iagttages i jorden, lavede vi
en mindre udgravning af en central vej på campingpladsen. I vejen registrerede vi

eller en neurotisk tilgang til seksualakten? Foto af Anna S. Beck.

Festivalarmbånd fundet i jorden un

der undersøgelserne. Armbåndene
fungerer som bevis for, at deltagerne
har betalt for adgang, hvorfor farven
på båndene skifter fra år til år. Der
for kan armbåndene også dateres

ud fra farverne alene. Foto af Sofie

Laurine Albris.
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forskellige lag, der var særdeles kompakte og domineret af enten grus eller træflis.
Jordlagene havde endnu den umiskendelige lugt af øl, urin ogjord. De øverste lag
bestod af kompakt groft grus med småsten og mørkebrunt muldet materiale. Længere
nede lå der flere kompakte, brune, organiske lag. Lagene blev tolket som spor efter
”Smatten” — og især af festivalens håndtering af ”Smatten”. Tilsyneladende har man
i de seneste år spredt grus på vejen, hvor man tidligere har brugt træflis. Linder det
nederste ”smatlag” fandt vi en dansk enkrone fra 1966, som lå i et lyst brunt lag, der
kunne ses som den gamle markoverflade.

Øl og urin
På en festival drikkes store mængder øl, hvilket medfører tilsvarende urinering,
især op ad diverse hegn. I området omkring et af campingområdets yderhegn målte
vi fosfatindholdet i jorden. Metoden bruges i arkæologien til at lokalisere bopladser
og til at identificere funktionsområder såsom stalde inden for den enkelte boplads.
Fosfatprøverne viste, at fosfatkoncentrationen ved hegnet var dobbelt så høj som i
arealerne udenom — og på samme niveau som en svinesti. I teorien ville det gennem
systematiske fladedækkende fosfatanalyser være muligt at spore gamle hegnsforlob
på festivalpladsen flere tusinde år efter.

Lejrliv
Etnoarkæologi kaldes studiet af nyere tids materiel kultur kombineret med f.eks.
interviews og a rkæologiske undersøgelser.
Oftest er objektet oprindelige befolkninger i
fjerne egne af verden, men nu blev de ”vilde”
festivalgæster underkastet metoden. Vi valgte
fire nutidige lejre på festivalen, der repræsente
rede forskellige grupper: En dansk og en svensk
lejr, en lejr med gymnasieelever på 16-17 år,
der var på festival første gang, og en lejr med
modne festival veteraner på 25-52 år.
Efter at have interviewet en lejrs beboere
blev affaldet i deres lejr indsamlet og registre
ret, lejrens grundplan blev skitseret, og på
grundplanen blev afmærket, hvor affaldet lå.
De forskellige lejre var alle indrettet efter
samme model, hvor teltene var arrangeret
omkring et socialt centrum, der gerne var
overdækket. I dette centrum stod beboernes
stole, en eller flere ølkasser og evt. et musik
anlæg, og her opholdt man sig det meste af
dagen. Et hurtigt blik over campingpladsen
bekræfter, at dette er standardindretningen

8
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Arbejde på snittet gennem det

kompakte grus i vejen. Foto af Lasse
Sørensen.

Måling af fosfat i jordprøver. Foto af

Anna S. Beck.
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Interview og affaldsregistrering i en
lejr med danske fyre i 20-års alderen.

Foto af Sofie Laurine Albris.

for festivalens lejre. Denne struktur kan sammenlignes med indretningen af midler
tidige lejre, f.eks. i jægerstenalderen, hvor teltene blev slået op omkring bålet. De
mange flintafslag fra værktøjsproduktion, man finder i sådanne lejre, var her afløst
af ølkapsler og ildstedet af ølkassen i midten. På denne måde bliver den enkelte lejr
sin egen sociale enhed, orienteret mod musik og bajere.
Inden for denne ensartede lejrstruktur var der dog stor forskel på, hvordan de
forskellige lejre behandlede og definerede deres affald. Mest overraskende var den
markante forskel mellem affaldshåndteringen i den svenske og de danske lejre. Bebo
erne i den svenske lejr ryddede grundigt op hver dag og sorterede omhyggeligt deres
affald, f.eks. sorterede de glasflasker efter farve. I de danske lejre var man mindre

M I) I X v\ X () \ R .
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Eksempel på plantegning over lejr.

I dette tilfælde: lejr med unge dan

ske fyre omkring 20 år. Til sammen
ligning ses en plan en boplads fra

Magdalenienkulturen (ca. 15.00010.000 f.Kr.). I midten ses et ildsted.

Flere personer har siddet omkring
bålet og har efterladt dyreknogler,
redskaber og rester af flintarbejde.

Boligerne har ligget bagved dette

centrum. Spredningsmønsteret min
der om Roskildelejren, hvor centrum
er en ølkasse og en ghettoblaster

med ølkapsler og madaffald fordelt
i området - Gengivet efter Berit Va

lentin Eriksen: "Flintstudier”.
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systematiske. Her var mængden af affald generelt større: visse lejre flød ligefrem
med skrald, og alt, undtagen ølflasker med pant, røg ud i samme bunke. Denne
forskel kan tolkes som et resultat af de forskellige traditioner for affaldshåndtering
i Danmark og Sverige. Sverige har en temmelig udbygget affaldssortering, som slet
ikke findes tilsvarende i Danmark, og som kan forklare den næsten rituelle håndte
ring af affald i den svenske lejr.
Især hos de helt grønne festivaldeltagere, gymnasielejren, lå der meget affald. Rester
fra måltider og beboernes personlige bagage flød nærmest sammen. I den ældre lejr
var der en anderledes skelnen mellem personlige ting og affald. Personlige sager var
ordnet på f.eks. sengeborde af ølkasser, mens affaldet blev indsamlet i affaldsposer i
et hertil bygget stativ. Alder og erfaring påvirkede altså det arkæologiske materiale i
lighed med kulturel baggrund. Det skal for god ordens skyld siges, at det empiriske
materiale fra de etnoarkæologiske undersøgelser er alt for lille til at basere egentlige
kulturelle generaliseringer på.

Arkæologi og moderne fænomener
Ved at kigge på Roskilde Festivalen gennem det arkæologiske materiale får vi en
anden vinkel på festivalfænomenet, end de traditionelt samtidsforskende fag kan
give. Hvor skriftlige eller mundtlige kilder fortæller om folks idé om, hvad de gør,
er de materielle levn produkt af konkrete aktiviteter. Dermed ikke sagt, at de ar
kæologiske kilder er mere sande: spændingen mellem hvad folk gør, og hvad de tror,
de gør, tydeliggøres i samspillet mellem kildetyperne. Som udgangspunkt giver de
materielle levn anledning til andre spørgsmål end de traditionelle historiske kilder.
De kan gøre opmærksom på træk, som enten har været opfattet som ubetydelige
og hverdagsagtige, eller ting man ikke har ønsket at vise frem. For eksempel fik vi
gennem undersøgelserne øje på den svenske lejrs affaldssortering, som afspejler en
vane, beboerne nærmest ubevidst havde taget med udefra. Materialet fra Roskilde
Festivalens campingområde bidrager dermed på flere måder til en konkret viden om
hverdagslivet på festivalen. De arkæologiske undersøgelser viste, at der er visse regler
og normer, som gælder, når man er på festival. Nogle regelsæt eller normer tages
med fra det omgivende samfund (f.eks. affaldssortering), mens andre adfærdsnormer
er anderledes end hverdagens (f.eks. urinering ved hegn for begge køn). På festivalen
skabes nogle sociale rammer, hvor særlige festivalnormer omfatter en kollektiv ac
cept af anderledes adfærd. Her dannes meget stærke traditioner og mønstre, hvilket
f.eks. den strukturerede lejrindretning viser.
Ved siden af viden om festivalfænomenet kan de arkæologiske undersøgelser belyse
miljømæssige spørgsmål som: Hvor meget påvirker urineringen på ”ureglementerede”
steder det naturlige fosfatindhold i jorden? Hvor effektiv er festivalens oprydning?
Hvad bevares i jorden og hvad forgår?
Festivalundersøgelserne blev udført, mens den levende begivenhed foregik overalt
omkring os, og samtidigheden fremhævede faldgruberne ved at arbejde med arkæo
logisk materiale. F.eks. var materialet i jorden så omrodet og forstyrret, at alle år var
sammenblandet, og det var ikke muligt at udskille den enkelte lejr. Det mest afgø-

Eksempel på forskellig affaldshånd
tering. Billedet er taget, hvor den

svenske lejr (intet affald) støder op
til en lejr med danske unge (affald).

Foto af Anna S. Beck.

Pænt stablede Bacardi Breezer-fla-

sker i den svenske lejr. Foto af Sofie

Laurine A/bris.

Solen går ned over Roskilde Festival
len 2003. Fundene fra festivalen un

derstregertydeligt, at de materielle
levn kun fortællerom visse aspekter

af aktiviter og dagligliv på et givent
sted. Til tider afslører de også, at det,

vi går og tror vi gør, i virkeligheden
blot er en forestilling eller en myte

- en myte, vi vælger at leve ud. Foto
af Martin Lehmann. Polfoto.

rende problem var dog, at selvom det arkæologiske materiale vidnede om både ’sex
og drugs’ — ruskulturen i form af alkohol og rygning af forskellig slags, samt brugte
kondomer, så var den primære grund til festivalens afholdelse -’rock’n’roll’— totalt
fraværende i de materielle levn. Spørgsmålet er, hvordan disse levn ville være blevet
tolket, hvis ikke vi havde haft en baggrundsviden om, hvad der foregik? Det maner
selvfølgelig til forsigtighed med tolkningen af arkæologisk materiale og understreger,
at forskellige kildetyper bør supplere hinanden, hvor det er muligt.
Undersøgelserne af Roskilde Festivalens jordbund gør også opmærksom på, at
vi i nutiden producerer et arkæologisk materiale, der principielt ligner det, som
er efterladt af mennesker i landskabet gennem tusinder af år. Festivalkulturen er
et særligt fænomen, der er typisk for ungdomskulturen i sidste halvdel af det 20.
århundrede. Med forskellige tilgange til fænomenet kan vi blive klogere, ikke bare
på festivalen — men også på os selv.

Sofie Laurine Albris, Anna S. Beck og Lasse Sørensen
er arkæologistuderende ved Københavns Universitet
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Den danske dronning Margrethe af Skotland - en af
de mindre kendte danske kongelige med helgenry.
Kort efter hendes død i I486 forsøgte hendes mand,

Kong James d. 3. af Skotland, at få hende helgenkåret.
Altermaleri fra hendes egen levetid af Hugo van

der Goes. I dag på National Gallery of Scotland i

Edinburgh. Gengivet efter Jochen Sander: ”Hugo van
der Goes”.

Ligesom i dag var Danmark heller ikke i middelalderen en isoleret nord
europæisk afkrog med en fuldkommen særegen udviklingshistorie. En

række danske helgenskikkelser viser tværtimod, hvorledes Danmark var
en integreret del af et dynamisk og globaliseret kristent Europa. Deres

helgenry var nemlig ikke af dansk herkomst men baseret i udlandet.
Mere eller mindre ukendte som helgener herhjemme - både dengang
og i dag - danner de tilsammen et broget billede af danskere, der rejste

ud og gennem liv og død langt fra hjemlandet fik et helgenry skabt om
sig, der hvor de slog sig ned.

Svend Clausen

Danmarkshistorien rummer en hel underskov af helgenskikkelser, der enten mesten
dels er blevet glemt eller i hvert fald normalt ikke bliver beskuet med hellighedsry for
øje. Nedenunder den umiddelbart mest synlige del af helgenstanden kan der spores
en talrig, bred og farverig vifte af danske lokale helgenskikkelser og personer med
hellighedsry. Dette gælder imidlertid ikke kun i Danmark men også for en række
danskere uden for Danmark.
Fælles for sådanne danskere med virke uden for Danmark er, at deres hellighedsry
overvejende synes at have været relativt ukendt herhjemme. Dette er formentligt
også én blandt flere hovedårsager til, at historikerne ikke har beskæftiget sig særlig
meget med dem, og at de sidenhen mest har tenderet til at gå i glemmebogen. Imid
lertid er de alle danskfødte eller hævdes at have været det. Nogle af dem vides med
sikkerhed at have været danskere, i andre tilfælde er det mere usikkert. I mange
tilfælde findes der skriftligt kildemateriale bevaret om dem, i andre tilfælde findes
der intet. At der er tale om skikkelser, der i større eller mindre grad har været anset
for helgener, synes dog i de fleste tilfælde ret sikkert, i enkelte tilfælde er beviserne
for selve helligholdelsen dog også mere vage.

Den helgenproducerende reformation
Med reformationen i 1536 begyndte man som bekendt at gøre op med dyrkelsen
af ”afguder” i Danmark, som bl.a. den efter-reformatoriske Odensebiskop Jacob
Madsen så malerisk udtrykte det. Nu er en tro gennem hundredvis af år jo ikke
noget, man i praksis udrydder lige fra den ene dag til den anden, og der findes da
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også adskillige eksempler på, at mange mennesker blandt almuen
endnu meget længe efter kirkeomvæltningen fæstnede en vis
lid til helgenerne.

Fra officielt hold var helgendyrkelsen dog afskaffet. Det
kan derfor synes pudsigt, at reformationen faktisk resul
terede i, at den danske helgenskare forøgedes i antal.
Forklaringen er den, at ikke alle danske ønskede at
ligge under for afskaffelsen af deres tro. Nogle valgte
i stedet at drage udenlands til egne, hvor de fortsat
kunne dyrke den. Blandt disse hører vi formentligt
kun om nogle få. Rimeligvis er der en del, som har
levet, og siden hen er bortgået i stilhed i eksil fra
fødelandet. Hvad de danske reformationshelgener
angår, viser de, at der i det hele taget findes ad
skillige danskere fra katolsk tid, som opnåede at
blive helgenskikkelser i udlandet, selvom de aldrig
i større grad blev det i Danmark. Mens nogle af
disse også er blevet helgenæret af kirken fra officielt
hold, så er der med andre snarere tale om personer,
der udelukkende på lokalniveau blev helligholdt eller
anset for helgener.
En af de mange farverige personhistorier fra reforma
tionens tid tilhører den danske franciskanermunk Villehad.
Han levede i den sene middelalders religiøst urolige afslutning
og eftertid, og han kan egentlig ikke regnes blandt middelalderens
helgener, da hans helgenry først skabtes langt senere, efter at hans
katolske kristensyn herhjemme var blevet afskaffet. Af samme grund har
han heller aldrig været dyrket i dansk middelalder. Født omkring 1482 blev hans
livsbane, tro og religiøse eksil imidlertid formet af et mangeårigt liv i Danmark før
kirkeomvæltningen. Derfor falder det også vanskeligt fuldkommen at ignorere ham
ved et blik på middelalderens danske helgenskikkelser.
Villehad forlod Danmark ved reformationen. Siden hen måtte han også forlade
både England og Skotland for sin tro. Han endte i stedet i franciskanerklostret i
Gorkum i Holland. Her led han den 9. juli i 1572 martyrdøden, da han sammen
med trosfæller blev taget til fange, pint og endeligt også hængt under opstanden mod
de spanske katolikkers herredømme. Efterfølgende blev han skrinlagt i Bruxelles i
1618, saligkåret 1675 og slutteligt nominelt helgenkåret den 29. juni 1867 af pave
Pius 9. Først langt op i tid finder man dyrkelse af Villehad herhjemme. I 1900-tallet
blev Sakramentskirken i København indviet til ham. Villehad af Gorkum må endelig
ikke forveksles med bispehelgenen Willehad af Bremen, der levede i 700-tallet og
omtales bl.a. hos Adam af Bremen. I modsætning til sin danske navneslægtning blev
denne nemlig dyrket i den danske middelalder. 1 hvert fald fem jyske kirker synes
viet til denne helgen, og i Viborg ejede man også et relikvieskrin.

Blandt de danske hellige skikkelser
i udlandet er også videnskabsman

den Niels Steensen (1638-86). Han
konverterede til katolicismen og

emigrerede til udlandet, hvor han
opnåede flere gejstlige embeder

og siden hen døde og fik helgenry.

Først langt op i 1900-tallet blev
hans helgenry også paveligt an

erkendt med en saligkåring. Det
Kongelige Bibliotek.
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Sakramentskirken på Nørrebrogade
i København er katolsk og opført i

1900-tallet. Den er indviet til Vil
lehad. Foto: Steffen Harpsøe
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Kongelige Hellige
Villehad er dog ikke den eneste udlandsdanske
helgen, som reformationen kastede af sig. Så
langt væk som i Mexico døde i 1566-1567
en munk, der kaldtes Jakob den Danske.
Hans skæbne var på mange måder parallel
med Villehads. Endnu i dag er denne en af
de helgenskikkelser, der højtideligholdes i
området. Også han var en franciskanermunk,
som reformationen havde drevet til at forlade
hjemlandet.
I Mexico havde man fra gammel tid hæv
det, at han nedstammede fra intet ringere end
det danske kongehus. Det var dog først Jørgen
Nybo Rasmussen, der langt senere førte bevis
for, at denne overlevering er helt korrekt.
Hans undersøgelser viste, at denne i Europa
næsten ukendte helgenskikkelse var blevet
født ca. 1484 som en hidtil ligeledes næsten
ukendt son af Kong Hans og dermed som
lillebroder til Christian 2. Samtidigt kunne
han med stor sandsynlighed identificere ham
som medforfatter på Krøniken om Graabrødrenes
fordrivelsefra deres Klostre i Danmark, der sam
tidig med begivenhederne skildrede francis
kanerordenens traumatiserende tab, kloster
for kloster, af deres nordiske ordensprovins
Dacia. Fra sit eksil blev han i 1537 Dacias
sidste provincialminister, inden han i 1542
helt forlod Europa og rejste til Mexico, hvor
han levede resten af sine dage som missionær
blandt indianerne.
I det hele taget findes der en forbløffen
de og egentligt ganske bemærkelsesværdig
mængde af danske eller tilsyneladende dan
ske kongelige, hvis levned, død og eftertid har bibragt dem officiel eller uofficiel
helgenstatus i forskellige egne uden for Danmark. I flere tilfælde er der dog tale om
blot lokale afstamningstraditioner, som der næppe kan føres bevis for. Ikke desto
mindre tilskrives både Nürnbergs skytshelgen, eneboeren Sebaldus såvel som endnu
en franciskanermunk at være af dansk kongelig byrd. I sidstnævnte tilfælde drejer
det sig om en Henrik (Enrico), der døde i Perugia i 1415. En rimelig forklaring som
baggrund for disse traditioner kunne være det prestigemæssige i at have en kongelig
lokal helgen. Danmark har i disse tilfælde været et passende ”afstamningssted”. Det
har ligget tilpas langt væk til at være så eksotisk, at få eller ingen lokalt ville kunne
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Munken Jakob den Danske, som han
er fremstillet på maleri. Gengivet ef

ter Jørgen Nybo Rasmussen: "Broder

Jakob den Danske”.

modbevise og vælte traditionen, hvilket havde været betydeligt nemmere, hvis der
havde været tale om en lokal fyrsteslægt.

Der er dog andre udlandsdanske helgenskikkelser, hvis kongelige danske byrd er
uomtvistelig. I Belgien er Karl den Gode (også kaldet Karl den Danske eller Karl
den Fromme) et glimrende eksempel. Han blev i født i 1084 og var således kun et
par år gammel, da hans fader Knud den Hellige blev dræbt foran alteret i Odenses
Skt. Albani Kirke. Hans egen skæbne kom meget til at ligne faderens, og ligesom
faderen blev han også selv helgen.
Efter mordet på Knud forlod hans enkedronning Edel Danmark. I stedet tog hun
sønnen med til sin hjemegn Flandern. Her blev han i 1119 greve. Tilsyneladende fik
han også i sin livstid tilbudt både kongetronen i Jerusalem og kejsertronen i Tyskland,
men afslog begge dele. 11127 blev han imidlertid som sin fader myrdet foran alteret i
en kirke. Det skete i Brügge den 2. marts under morgenbønnen. Ligesom Villehad har
hans helgenkult dog først langt senere opnået pavelig anerkendelse; nemlig med saligkå-
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Aftegning af maleri af Karl den Gode
i Saint Sauveur katedralen i Brügge.

Gengivet efter E. Løffler: "Nogle be
mærkninger om Carl d. Danskes bil

lede i Brügge." i Aarbøger for Nordisk
Oldkyndighed, 1877".

Margrethes husbond James 3. af
Skotland. Fra samme alter som

billedet af Margrethe af Danmark.

Altertavlen findes udstillet på Na
tional Gallery of Scotland. Gengivet

efter Jochen Sander: "Hugo van der
Goes".
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ring i 1882 under pave Leo 8.
Ligesom Villehad er han også
i nyere tid blevet dyrket af
katolikker i Danmark. Siden
man blev tildelt det som gave
i 1907 har man i Odense nye
katolske Skt. Albani kirke, i
hvis forgængerkirke hans fa
der blev myrdet, opbevaret
et relikvie af ham. Helgen
dyrkelsen af Karl synes ikke
at have været totalt ukendt i
dansk middelalder, men no
gen fremtrædende plads har
han aldrig fået herhjemme.
Hans primære ry var og blev
i udlandet.
Ikke kun danske middelal
derprinser, men også mindst
én prinsesse har været helgen
æret i udlandet. I 1469 æg
tede den blot 13-årige danske
prinsesse Margrethe, datter
af Christian 1., Kong James 3.
af Skotland. Den bedst kendte
konsekvens af dette bryllup er
vel den, at Orkney- og Shet
landsøerne blev afhændet til
den skotske konge som pant
for medgiften, og at pantet
aldrig siden blev indløst. Mindre kendt er det, at Kong James kort efter hendes død
i en ung alder ansøgte hos paven om at få hende helgenkåret. Den 10. juni 1487 gav
pave Innocens den 8. i en skrivelse sin tilladelse til at indlede en undersøgelse med
henblik på en eventuel kåring. Resultatet heraf er ikke kendt, hvilket formodentligt
betyder, at det ikke har ført til en egentlig helgenkåring. Den danske Margrethe
af Skotland (i skotsk historieskrivning kaldet Margaret of Denmark) må ligesom i
tilfældet Villehad heller ikke forveksles med en mere velkendt navnefælle, Skotlands
400 år ældre helgendronning Skt. Margaret, der døde i 1093.
Der har været spekuleret i, hvorvidt Valdemar den Stores datter Ingeborg, der
døde i Frankrig i 1230'erne, også er dod under en vis grad af lokalt hellighedsry
på grund af sit gode kristne levned. Uomtvisteligt er det, at hun mindedes på sin
dødsdag den 30. juli. Ligefrem at bevise et lokalt hellighedsry synes dog at falde
vanskeligt, selvom det ikke nødvendigvis er usandsynligt. Hun er ellers mest kendt
for, at Kong Phillip Augustus af Frankrig kort efter deres bryllup i 1193 miskendte
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hende og satte hende i kloster. Derudover
kendes hendes sag for den megen brevveks

ling, som heraf fulgte, da bl.a. paven stillede
sig på hendes side. I 1213 blev hun på ny
anerkendt som Dronning af Frankrig. Med
alt dette i erindringen må man vel forestille
sig, at der kan have været udmærket basis for
et muligt lokalt hellighedsry også omkring
Erik Ejegods grav på Cypern, da han dér døde
undervejs på en pilgrimsrejse til det hellige
land. Eller omkring hans dronning Bodil, der
fortsatte videre, men senere dode på samme
pilgrimsrejse og skulle være blevet begravet
på Oliebjerget ved Jerusalem.

Flandern og Nordtyskland
Det tyder også på, at Karl den Gode måske
ikke engang er den eneste dansker, som har
vundet hellighedsry i Flandern. I 1225 drog
biskoppen af Roskilde, Peder Jakobsen, mod
det hellige land påvirket af korstogstanker.
Han nåede imidlertid ikke længere end til
Flandern, hvor han dode i maj måned og
blev begravet på den fornemste plads foran
højalteret i cistercienserklostret i Ter-Doest.
Ifølge en senere forfatters optegnelser blev
han lokalt anset for helgen. Selvom der højst
har været tale om en vis grad af meget lokal
helligholdelse, f.eks. blandt munkeordenen,
så er et vist sådant lokalt helgenry ikke i sig
selv usandsynligt. Til støtte for hans ry på egnen må man i hvert fald anføre, at han
ikke bare modtog den fornemste gravplads i kirken, men at man i 1600-tallet ligefrem
lod liget opgrave og fore videre til cistercienserkirken i Brügge.
En anden interessant dansker er Ansver (eller Asvard), som endnu i dag i
Nordtyskland står som helgenskikkelse. Om ham fortæller Adam af Bremen,
at ”Munken Ansver og sammen med ham andre blev stenet i Ratzeburg; deres
lidelsesdag falder den 15. juli”. Det skete, mens han missionerede for venderne i
området i forsøget på at sikre kristendommen dér. Han var født i Sønderjylland
og blev benediktinermunk og senere abbed i 1000-tallets Ratzeburg, inden han
under en hedensk opstand led martyrdøden i året 1066. Med undtagelse af Ratzeburgs, Lübecks og omkringliggende egnes år under dansk kongestyre, så lader
det dog ikke til, at hans helgenry i større udstrækning er nået inden for Danmarks
grænser. Undtagelsen herfra er naturligvis hans hjemegn, hvor hans dødsdag blev
mindet i Slesvig Domkirke.
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Domkirken i Slesvig, hvor Ansver
i middelalderen blev mindet på sin

dødsdag. Gengivet efter Dietrich Eli
gen. "Die Kunstdenmäler der Stadt
Schleswig (2. bd.) - Der Dom und der

ehemalige Dombezirk".
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England og Irland
Et par lokale helgenskikkelser på de britiske oer
bor også nævnes i denne sammenhæng, om end
deres danske afstamning vel næppe kan anses for at
være bevist. Traditioner tilskriver dem imidlertid
at være danske.
På Coquet Island ved Northumberlands engel
ske kyst florerer legenden om Henrik (Henry) af
Coquet. Han døde i 1127 og fejres den 16. januar.

Saint Sauveur i Brügge set inde

fra. Karl den Godes relikvier op
bevares her. Gengivet efter Carine

Tracanelli(red): "Insight City Guide:

Brugges, Ghent & Antwerp”.

Ruinerne af Tynemouth kloster.

Hjemsted for overleveringer om den
danske eneboerhelgen. Foto af Gien
Bowman; fra Wikimedia Commons.
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Han menes at være dansker. Såfremt dette er en
korrekt tradition, må man vel forestille sig, at han
formentlig var en efterkommer af de mange dan
ske vikinger, som bosatte sig i England. Passende
kunne vi også kalde denne lokale helgenskikkelse
for Henrik Eneboeren, for det var på denne måde
han levede på Coquet i en religiøs ensomhed. Føl
ger man legenden om ham, så vandt han allerede i
sin levetid ry som en hellig mand, og efter døden
blev han lokalt anset for helgen. Han blev begravet
i Tynemouth kloster, der tidligere var blevet plyndret af vikingerne men senere
genopbygget. Endnu i dag står klostret som ruin over de lokale helgeners minde.
Også en lokal kongehelgen Skt. Oswin (myrdet i 651), der havde regeret Northumberlandriget Deira, var nemlig begravet og blev dyrket samme sted.
Knejsende i nutidens Dublin ligger Skt. Michans kirke. Den er opkaldt efter en
lokal helgen, som påstås at have været dansker. Som vi efterhånden har set, kan man
altså finde andre lignende — og ofte betydelig bedre dokumenterede — historier flere
steder i Europa. Såfremt Michan virkeligt var dansker, så var han altså ingenlunde
et enestående tilfælde af en dansk udlandshelgen. Om Michan selv synes det eneste,
som man med overbevisning kan sige, dog at være, at man ikke rigtigt ved noget om
ham med sikkerhed.
Den samlede hidtidige danske litteratur om
Skt. Michan forekommer ligeledes at være til
svarende hurtigt overstået. I sammenlagt ca. 1
kort avisspalte har Jørgen Grunnet Jepsen be
handlet ham i Berlingske Tidende i 1979. Heri
kan man læse, at hans navnedag er 25.august.
Videre kommer Jepsen imidlertid ikke, idet ”Selv
ikke undersøgelser på Irlands rigsbibliotek kunne
afsløre noget konkret om manden”. Sandt er det
at sige, at videre informationssøgning her 30 år
senere ikke synes at kaste væsentligt nyt lys over
ham, og ud over Jepsens korte notater leder man
forgæves efter ham også i dansk historieskrivning.
Han skulle have været biskop i Dublin, formentlig
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vel efterkommer af de vikinger som havde
bosat sig dér. Omkring 1095 skulle han
have grundlagt en kirke i samme by (om
end ikke den nuværende udgave af Skt.
Michans kirke).
Med baggrund i det dårlige kildemate
riale må vi dog sætte spørgsmålstegn ved,
om Michan i det hele taget var dansker.
Selvom dette naturligvis er en reel mulig
hed, så er den uundgåelige tvivl dog også
et billede, der går igen med flere af de
meget dårligt belyste lokale helgenskik
kelser. Hvad Michan og Henrik Enebo
eren angår, så er et nordisk ophav i sig
selv ikke usandsynligt, selvom det heller
ikke er bevist. Dette må konkluderes på
baggrund af de mange vikingebosættelser
på de britiske øer.
Såfremt traditionen taler sandt om
Michans nordiske ophav, så synes det dog
også meget muligt, at vi i virkeligheden
snarere skal kigge til Norge efter hans af
stamning. Der var mange norske vikinger
i Irland. Evnen til i vikingetiden i frem
mede egne at skelne mellem de forskellige
skandinaver synes langt fra altid at have
været særligt imponerende.

Lokalhelgener og Kristenfællesskab
Hvad enten de er godt eller dårligt doku
menterede, sikre eller usikre, så bidrager
de danske helgenskikkelser i udlandet til
den danske helgenhistorie. Blot at en tradi
tion benævner en helgen som dansk, gør det værd at forholde sig til vedkommende. I
det store perspektiv vidner de udenlandske helgenskikkelser om, at Europas historie
sjældent er foregået egnsisoleret, men tværtimod i samspil med kontinentets forskel
lige folkeslag. I dag har vi et europæisk fællesskab i EU. I middelalderen havde man
et europæisk kristenfællesskab.
Nu findes der faktisk skriftligt materiale bevaret om en god del af de helgen
skikkelser, som her har været nævnt. Blot findes det ofte ikke oversat til dansk.
Med f.eks. en Skt. Michan synes kildespringet imidlertid at tørre ret effektivt ud.
Mangelen på skriftligt kildemateriale om sådanne lokale helgenskikkelser afspejler
ikke nødvendigvis altid, at vigtige skriftlige vidnesbyrd i dag er gået tabt. I mange
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Hellig Regisse kilde i Frørup på Fyn.
Kildekapellets kampestensfunda

ment blev ryddet i begyndelsen af
1900-tallet. Et Regisse kildekapel
omtales af biskop Jacob Madsen i

1589, hvor han beskriver, hvorledes
kilden var sprunget op, efter at jom

fruen Regisse var blevet myrdet på
stedet. På dette tidspunkt var kilden

stadigvæk lokalt valfartssted. Re

gisse er et eksempel på, at der også
i Danmark findes masser af lokale

tilfælde må man vel berettiget spørge, om et sådant nogensinde har eksisteret. Med
f.eks. Michan må man jo huske på, at den lokale helgen i sin egen eftertid endnu blev
aktivt dyrket og mindet på egnen. Vandt dyrkelsen af helgenen aldrig indpas på andet
end det rent lokale plan, så har der ofte ikke eksisteret noget videre tekstligt behov.
Resultatet er, at en plads i eftertidens glemmebog gennem tiden sikres så effektivt,
at masser af lokale helgenskikkelser i dag ikke er overleveret som andet end tem
melig indholdsløse navne. Dette er en skæbne, som Skt. Michan deler med talløse
lokale helgenskikkelser. Både i Danmark og andre steder. Allerede i samtiden har
mange sådanne helgenskikkelser formentligt været fuldkommen ukendte uden for
de relativt snævre lokale kredse.

helgenskikkelser, som man reelt intet

ved om. Blandt disse er der sikkert
flere virkelige middelalderlige lokal
helgener. Foto: Nationalmuseet.

Flere danske udlandshelgener kom
egentligt fra danske franciskanerklo

stre. Som med kirkerne i Nykøbing

Falster og Horsens er der endnu
nogle steder bevaret rester af disse.

Her ses franciskanerklostret i Sles

vig. Gengivet efter H. S. Hansen, L.
N. Henningsen og C. P. Rasmussen

(red.): "Sønderjyllands historie - indtil
1815".

Hvad fortæller disse helgener os om den katolske periode
Den manglende overlevering af levnedshistorierne for lokale helgener gør naturlig
vis en undersøgelse af dem som personer og som helgener meget ufrugtbar. Alene
i Danmark findes der flere håndfulde sådanne usikre lokale helgenskikkelser, hvis
overleveringsskæbne ligner Skt. Michans. Det fjerner dog ikke deres principielle
relevans betragtet som helgenskikkelser i og med, at de som begreb og eksistens har
væsentlige ting at sige om hele opbygningen af helgendyrkelsen.
Først og fremmest giver eksistensen afen så talrig skare af helt lokale helgenskik
kelser os anledning til i nogen grad at måtte nytænke og udvide vores forestillinger
om middelalderens helgendyrkelse — ikke blot i Danmark.
Den dårlige kildesituation gør det naturligvis i en række tilfælde usikkert, hvorvidt
der er tale om en egentlig helgen, som faktisk har været dyrket i middelalderen.
Gav kildematerialet mulighed for at underkaste sådanne lokale helgenskikkelser en
reel undersøgelse, så ville man formentlig i flere tilfælde konkludere, at der var
tale om muligvis ahistoriske personer og helgenkulte — eller om andre etablerede
helgenskikkelser, hvis legende i forvansket form er blevet projiceret over på en ny
helgenkult blot under et andet navn. Skaren af
sådanne lokale helgenskikkelser synes dog overalt
så talrig, at det er højst usandsynligt, at dette ville
gælde for dem alle eller for blot langt hovedparten.
I en lang række tilfælde har der formentlig været
tale om en blot for os ret ukendt person, der har
været dyrket på lokalt plan.

En underskov af helgener
Dette billede understøttes af, at der eksisterer
masser af helgener, hvis dyrkelse også har været
særdeles lokal, men om hvem vi blot har skriftligt
materiale overleveret. Hans Olriks klassiske to
bindsværk med oversættelser af Danske Helgeners
Levned rummer flere eksempler herpå inden for
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Danmarks grænser. Mængden af lokale helgener overalt i middelalderen har vigtige
ting at sige både om tidens religiøsitet og om strukturer i helgendyrkelsen til trods

Segl fra Karl den Gode. Gengivet efter Henry

Petersen: ”Danske kongelige sigiller".

for, at de ofte både i kilderne og i forskningen er dårligt belyste.
Helgendyrkelsen i middelalderen var ikke kun et statisk fænomen, hvor de samme,
gamle afdøde til stadighed rituelt hædredes. Det var i høj grad også et meget dyna
misk fænomen, hvis stadige indre udvikling konstant trak nye personligheder ind i
helgenkredsen.
Eksistensen afalle disse lokale hellige skikkelser tyder på, at vi må til at lægge
langt større vægt på både det folkelige og på det lokale niveau i helgendyrkelsen.
Der har i helgenforskningen tit været fokus på opdyrkelsen af nye helgenkulte, som
værende noget der ofte skete ”oppefra og ned” i samfundet. Dette er heller ikke
nødvendigvis forkert. Det er yderst veldokumenteret, at skiftende fyrster, paver
og gejstlige m.v. havde vældig indflydelse på hele opdyrkelsen og promoveringen
af masser af helgenkulte. Sådanne magtmennesker var uomgængelige, hvis kulten
skulle vinde stor udbredelse. Deres væsentlighed ser vi også afspejlet i, at det ofte
netop var sådanne magtmennesker, som f.eks. kongelige, der blev helgendyrket.
Hele underskoven af lokale helgener synes dog mere end at antyde, at der på lokalt
plan ofte i høj grad har været tale om samspil og vekselvirkninger mellem forskellige
niveauer i dannelsen af helgenkulte. Dels vekselvirkningen mellem et lokalt og et
mere overordnet niveau, dels mellem et ”oppefra-ned” og et mere folkeligt baseret
”nedefra-op” i samfundet. Gennem de lokale helgener skimter vi folkereligiøsiteten
og ser dennes behov for helgenfænomenets persondyrkende helligholdelse. Masser af
personer har på et lokalfolkeligt plan fået tildelt hellighedsry, uden at det nogensinde
har bredt sig til en større kreds eller er blevet bredt kirkeligt anerkendt. Vi må således
nok forestille os, at helgenkulte er noget, der ikke kun er etableret ovenfra.
Den typiske helgendyrkelse på et givent sted var en blanding af de store alment
ikoniske helgenskikkelser kombineret med et sortiment af helgenskikkelser impor
teret forskellige andre steder fra og endelig af helt egne, lokale helgenskikkelser.
Historiens mange Skt. Michan-skikkelser understreger, at langt de færreste helgener
i virkeligheden var reelle kirkeligt universelle fænomener, men at hele helgendyr
kelsen derimod på mange måder i høj grad var lokalt baseret. Langt hovedparten af
helgenerne vandt deres primære anerkendelse på varierende grader af lokalplan. De
dyrkedes i visse områder og var relativt ukendte i andre.
Naturligvis har det ofte haft betydning for en helgenkults brede anerkendelse
og udbredelse, hvorvidt vedkommende var officielt kanoniseret eller ej. Mængden
af lokale helgenskikkelser — både de sande og de måske mere tvivlsomme — viser
imidlertid, at billedet på lokalt plan ofte var langt mere udflydende. Spørgsmålet
om, hvornår man egentlig var helgen, og hvem der var det, har på dette lokale plan
været langt mere utydeligt. Det har her ofte været langt mindre væsentligt, hvorvidt
vedkommende var officielt kanoniseret eller ej.
Egentlig forekommer Svend Estridsens råd til Adam af Bremen at være en ganske
rammende opsummering. Kong Svend har for ham opremset en mængde martyrer,
som er blevet dræbt af hedninge, og herefter klaget over manglen på skrevne kilder
om både dem og om mange andre tilsvarende martyrer. Adam begynder da at ud-
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spørge kongen nærmere om dem i den hensigt at kunne nedtegne det. Svend stopper
ham imidlertid deri med det råd, at ”Hor op, min søn. Vi har så mange martyrer i
Danmark og Slaverland, at de knap kan rummes i én bog”.

At helgeners dyrkelse kunne finde

sted langt fra deres hjemland, og til
tider også fra deres lokale helgen
tilknytning, illustreres blandt andet

af dette pergamentsfragment fra

Svend Clausen er stud.mag i historie, samt BA i litteraturvidenskab og middelalderkundskab,
ansat ved Nationalmuseet og redaktør af den kommende antologi ”Middelalderen og idag”

II.-12. århundrede. Fragmentet er
ombundet ryggen på de skånske
landkommissærers regnskaber for
1647-48 og ligger i Rigsarkivets

Reviderede Regnskaber; Militære

Regnskaber. Fragmentet nævner en
Aldegunde Virginis, og hun er bestemt

ikke nogen dansk helgen. Aldegunde
varen Flanderskstiftelseshelgen (d.

LITTERATUR:

684) for det flanderske fyrstehus og

dyrkedes (og dyrkes stadig) næsten
udelukkende i Flandern. Det vides

Adam af Bremen: ”De Hamburgske Ærkebispers Historie og Nordens Beskri
velse”, oversat af Carsten L. Henrichsen, genoptryk 1968
”Krøniken om Graabrødrenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark”, oversat
af Henning Heilesen, 1967
MacDougall, Norman: ”James III. A Political Study”, 1982
Rasmussen, Jens og Anne Riising (udgivere): ”Biskop Jacob Madsens Visitatsbog 1588-1604”, 1995
Rasmussen, Jørgen Nybo: ”Broder Jakob den Danske”, 1986
Sigmund, Pia: ”Far og søn: Knud den Hellige og Karl den Gode” i ”Fynske
Årbøger”, 2003
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ikke, hvordan håndskriftet, som frag
mentet stammer fra, er kommet til

Danmark, men det er muligt, at det
har tilhørt Knud den Helliges dron

ning, Edel - mor til Karl den Gode,
eller evt. en i hendes følge. Rigsar
kivet, foto af Steffen Harpsøe.
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Søren Daugbjerg

Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen

Kaj Munk og Tyskland. Teater og politik

Når det regner på præsten - en kulturhistorie
om sognepræster og sognefolk 1550-1750

Aalborg:Aalborg Universitetsforlag, 2009. 273 s. 275 kr.

København: Forlaget Hovedland, 2009.379 s. 348 kr.

Digterpræsten var kontro
versiel i sin samtid, og hans
liv var lige så dramatisk som
hans død. Denne bog kaster
nyt lys over Kaj Munks for
hold til tysk teater og politik
samt over hans levned gene

Gennem en række fascine

rende studier af sognepræ
sters og sognefolks liv finder
forfatterne ind til dynamik
ken og særpræget i det lu
therske Danmark de første

relt. Der fortælles om stor
mende ungdomsforelskelse,

200 år efter reformationen.

betagelsen af tysk kultur og

karriere og betydning i de lo

Munks tanker og følelse i en

kale samfund om præsternes
rolle i interaktionen mellem
de styrende og de styrede
og om deres - efter evner
og muligheder - omsætning af reformationens idéer til daglig
praksis. Historier der også indeholder ture i Blåtårn, person
lige tvister og sindrige kompromiser.

turbulent tid, særligt gennem
hidtil upubliceret og ubenyt
tet brevveksling - især med
den tysk-jødiske teatermand Erwin Magnus.

Der fortælles via 8 præsters

Maj DangTrong og Jørn Limann

Kampen om energien - Danmarks største fu
sionsdrama

Lisbeth Pedersen (red.)

Åmosen - et kulturhistorisk skatkammer
København: Børsens Forlag, 2009. 280 s. 299,95 kr.

Bogen
fortæller
en om, hvad Svend
har betegnet som
Danmarkshistoriens
store kriminalgåder.

histori

Auken
en af
helt
Baseret

De vestsjællandske Amoser,
Skarresø og Tissø kaldes un

der ét for Sjællands Grønne

på omfattende kildemateriale

Hjerte og udgør et særdeles

og interviews med nøgleper
soner, fortæller bogen om li

fundrigt område for arkæo
logerne. Det største område
heri hedder Store Amose, og
det er om denne, artiklerne
i bogen handler. Det er for
tællinger om fund, forskning,
mennesker og natur på tværs af mange, gamle skel. Bogen,
der er et samarbejde mellem flere museer og Roskilde
Universitetscenter, strækker sig tidsmæssigt fra et 9000 år
gammelt ravsmykke til tørvegravning i 1940’erne.

beraliseringen af elmarkedet i
1990’erne med fusionen mel
lem DONG og Elsam i cen
trum. Det skulle have været
så godt, men endte med at

koste de danske elforbrugere
dyrt - et resultat af en bitter kamp mellem nogle af Danmarks
mest magtfulde politikere og virksomhedsledere.
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Kalundborg: Historisk Samfund for Nordvestsjælland, 2009. 181
s. 150 kr.
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Anders Monrad Møller (udg.)

SKØNLITTERATUR:

Sophus Wilhelm Rasmussen,
Livserindringer til orlogs, på koffardifart
og i Toldvæsenets tjeneste
(Maritim Kontakt nr. 30-31)

Kim Langer

Den afrikanske forbandelse
København: Rosinante, 2009. 247 s. 199,95 kr.

København: Maritim Kontakt, 2009. 2 bd. 350 + 381 s. 250 kr.

Historisk eventyrroman fra
Guldkysten om den 14-årige

Sophus Wilhelm Rasmussen

pige Amas rædselsvækkende

levede fra 1829 til 1905 og

S. Ingemann, sejlede både
orlogs- og handelsskibe

oplevelser og kamp for livet,
da hun bliver fanget af sorte
slavejægere og solgt til de
hvide købmænd. En historie
ikke kun om selve slaverne og
deres umenneskelige kår, men
også om den danske debat om
slavenet og de polititske og

bl.a. til Dansk Vestindien og

personlige

arbejdede som krydstolder

bundet hermed. Bogen byg

meget gennem
sit lange liv. Han var lærling
på Holmen, deltog i begge
slesvigske
krige, mødte
berømte personer som B.

oplevede

og strandkontrollør på den

jyske vestkyst. Om alt dette
skrev han både levende og
detaljeret i sine erindringer,
det er disse Anders Monrad Møller nu har udgivet.

magtintriger for

ger på intensiv research, men

historiske facts blandes fint med fri fantasi.

FOR BØRN OG UNGE:
Josefine Ottesen

Slægtens offer
Daneriget 1094-95
København: Rosinante, 2009. 266 s. 229,95 kr.

Første bind af ny romanserie
fra Danmarks nok bedst sæl
gende forfatter af børne- og
ungdomsbøger. Bogen handler

om en ung pige i konflikt med
sin slægt og sin tid. Ragnhild er
13 år og af god, velstående fa

mile, og hun har bestemt ikke
lyst til at blive giftet bort til
sønnen på nabogården. Hun
vil hellere sejle og drive han
del ligesom sin far og nægter
derfor at lade sig trolove - og
det får konsekvenser.
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Breve mellem svogre
Hertug Christian August af Augustenborg
og prins Christian Frederik af Danmark
Anders Monrad Moller

1815 giftede den danske tronfølger, kong Frederik 6.s halvfætter Christian Frederik

1

(senere Chr. 8.) sig med den yndige Caroline Amalie af Augustenborg. Det var nok
ikke helt efter kongens ønske, for han havde jo den næsten mere end giftefærdige dat
ter, Caroline, men hun besad ulykkeligvis ikke de naturlige fortrin, som kunne gøre
hende til førstevalget for en kræsen og ikke mindst særdeles fyrig prins som Christian
Frederik, der som tronfølger måtte have sig en passende gemalinde. Så hvorfor ikke
vælge sig den smukkeste prinsesse i landet, og Frederik VI kunne jo dårligt sige nej,
eftersom det drejede sig om hans elskede søster, Louise Augustas, datter.
Ægteskabet betød tillige et svogerskab til den 12 år yngre Christian August, som
allerede i 1814 efter sin faders død var blevet hertug af Augustenborg med fyrstelige
— omend egentlig såre spinkle — rettigheder. Rettigheder som hans fader indstændigt
havde pålagt ham at varetage for sig og sin slægt. Det blev en besættelse for ham og
i uhyggelig grad bestemmende for hans skæbne.

Dette stik viser Christian August
i en alder af 20 år. Tegneren var

en ”Jaques" og kobberstikkeren var
Wilhelm Heuer, som på det tids
punkt opholdt sig i Paris, hvortil den

unge hertug også kom på sin store

dannelsesrejse. På denne måde har
han fået en stabel portrætter at dele
ud af eller sende hjem. Bemærk uni

formen; alle prinser blev normalt
meget hurtigt officerer med en sær

deles hastig opstigning i graderne.
Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Et bryllup og en problematisk barnedåb
Men foreløbig må man forestille sig en 17-årig hertug, umyndig og med en ældre
livserfaren svoger, som velvilligt og opmærksomt fulgte den unge mands færd. Vel
villighed var alle dage et kendemærke for Christian Frederik.
De to svogres indbyrdes brevveksling er udgivet og fortæller unægtelig et og an
det om de involverede. Christian Frederik og Caroline Amalie var medvidende om
Christian Augusts forelskelse i den et par år ældre komtesse, Louise DanneskioldSamsøe fra Gisselfeld. Det havde dog ikke fort til nogen gensidig forståelse endsige
forlovelse, før den unge hertug tiltrådte sin store udenlandsrejse. Men inklinationen
var der, og både tronfølgeren og hans gemalinde berettede trofast om den tydeligt
berørte Louises befindende til den bortrejste, men ængstelige Christian August.

Denne kunne efter sin hjemkomst nå sit hjertes mål og kvitterede med at placere
brylluppet på svogerens 34 års fødselsdag, den 18. september 1820.
Augustenborg var opført i 1760’erne

af Hertug Christian Augusts farfar.
Som residensslot må det siges at
have været overdådigt fyrsteligt,

og nok var slægten fyrstelig, men
egentlig kun af navn, ikke af gavn, for

reelt var de blot godsejere trods alle
aspirationer om andet og mere. Her

ses det store anlæg fra den anden
side af Alssund på et farvelagt stik
fra 1820 af Søren Lange. Det Kgl.
Bibliotek.
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Det ligger vel i luften, at de to svogres forhold ikke fortsatte som den rene idyl.
En første forskrækkelse var hertugens valg af faddere ved den førstefødtes dåb i
1821. Han bad blandt andre den svenske konge Karl 14. Johan om at stå fadder —
ved stedfortræder forstås. Det medførte en særdeles kraftig og ganske usædvanlig
heftig reaktion fra den ellers så sagtmodige Christian Frederik, som var i udlandet
på dette tidspunkt. Hvordan kunne hertugen invitere ”vor kongestammes ivrigste
modstander”, hvis handlemåde han ikke burde glemme?
Christian Frederik var ramt på sit ømmeste punkt, selv kunne han jo med rette
beskylde Karl 14. Johan for tabet af Norge i 1814 og ønskede under disse omstæn
digheder for sit eget vedkommende ikke at tælles blandt den lilles faddere, hvis han
kom i selskab med den svenske konge.

Christian 8.s yndlingsopholdssted

var Sorgenfri, som er ganske ander
ledes beskedent, men ikke desto
mindre stort nok for landets sidste

enevældige konge, som havde arvet
det efter sin far, arveprins Frederik.

Sorgenfri Slots nuværende udseende
skyldes Laurids Thurah, der stod for

en ombygning i årene 1742-43. Gen
givet efter Trap Danmark, 2. udg.

Et portræt af Christian 8. litograferet
af Bærentsen efter hans eget maleri,

der formodentlig er fra 1842. Lidt
ondskabsfuldt kan det tilføjes, at de

smukke krøller, som han alle dage

var så stolt af, på dette tidspunkt
ikke mere var naturens værk, da
der hver morgen kom et krøllejern

i brug. Det Kgl. Bibliotek.

Christian Frederiks stærke bebrejdelser fik med det samme kvinderne på banen
til forsvar for den ubetænksomme hertug. Gemalinden, hertuginde Louise, såvel
som moderen, enkehertuginde Louise Augusta, tilskrev tronfølgeren breve med det
samstemmende argument, at det da ikke var sådan ment, Christian August havde
da slet ikke troet, at det ville etc. etc. Afgørende var det nok, at Frederik 6. øjen
synlig ikke reagerede negativt, så den lille fik en statelig række på 15 faddere med
den russiske zar Alexander, den danske, engelske og svenske konge i spidsen og
pænt nede i rækken også Caroline Amalie. Men altså ikke Christian Frederik,
som nok var formildet ved kvindelig snilde, men ikke i den grad. Den unge
hertug fik således med den lille Alexanders dåb på symbolsk vis markeret
en passende status for det ”Holstenske hus”. Man spørger dog sig selv,
om en og anden ikke har trukket på smilebåndet af denne dynastiske
selvhævdelse af den ikke-suveræne ”minifyrste” på Als? Trist nok døde
den lille Alexander efter et par år.

Hertugens heste
Over midten af 1820’erne voksede hertugens interesse for hesteavl til noget
nær det monomane. Han var angelsaksisk inspireret og importerede såvel
heste som jockeyer fra Storbritannien. Stutteriet på Augustenborg fik da
også europæisk ry. Hans avlsprincip var at udvælge de bedste fuldblodsheste
ved at lade dem deltage i væddeløb. Vinderne ansås da for de mest værdifulde
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Om efteråret var der i en årrække
store arrangementer med ”he

steskue" på Augustenborg, hvad
kunstneren Albrecht Adam 1839

forevigede i et stort værk med portrætteraf en lang række af hertugens

fuldblodsheste og tillige et parstørre
billeder med optrin som dette. Det
er antagelig hertugen selv, der sidder

ved dommerbordet helt til højre.
Landbohøjskolens Bibliotek.

i enhver henseende — også som ophav til heste til anden anvendelse, både til korsel,
til kavalleribrug og som trækdyr!

Denne forbløffende idé var selvfølgelig forkætret og blev da også forkastet af
kyndige allerede i samtiden, mens bønderne i praksis heller ikke indså nytten af at
lade deres svære hopper bedække af det ædle blod.
Den danske hesteavls førstemand, den aldrende og højt ansete overhofmarskal
A.W. Hauch, der var direktør for det kongelige stutteri på Frederiksborg, advarede
i overværelse af Frederik 6. i kraftige vendinger mod hertugens ideer, som han
hævdede ville tilintetgøre den berømmelige jyske hesterace. Men Christian August
ønskede noget ufromt, at omtalte Hauch med det snareste måtte møde Skt. Peter
og fremturede i øvrigt med indkøb af engelske fuldblodsheste, anlæg af vædde
løbsbaner, afholdelse af storstilede hesteløbsarrangementer på Augustenborg med
tilstrømning af hundredtal af notabiliteter og badede sig i alle ligesindede nordtyske
hesteavleres anerkendelse.
Svogeren Christian Frederik støttede ham trofast forbavsende langt hen ad vejen
med subscriptionsbidrag og pokaler som præmier. Han formidlede også, at Frede
rik 6.s døtre donerede en pokal, så et hesteløb kunne navngives efter dem. Man
kunne således vinde både et Caroline-Wilhelmine løb, et Caroline Amalie løb samt
et Louise løb med en pokal som præmie, i bedste fald fyldt med et passende antal
speciedalere.
Problemet var dog, at denne form for hesteavlshobby var såre bekostelig, og
interessen for hertugens ædle dyr og dermed deres salgspris og hele stutteriets øko
nomi var temmelig afhængig af de mulige præmiebeløb. Christian August ville have
statstilskud i den gode sags tjeneste, men opnåede det aldrig i det ønskede og nok
også nødvendige omfang, og det var begrænset, hvad svogeren formåede at hjælpe
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Hertugen var familiefar og meget

glad for kone og børn. På dette bil
lede ses de alle ved Augustenborg,

og et par staldkarle paraderer med

flere af de heste, som Christian
August så lidenskabeligt indkøbte

eller opdrættede. Maleriet af Adam

Albrecht er fra 1838 og hænger nu
på Gisselfeldt. Det kgl. Bibliotek.

Dette udaterede litografi af hertug
Christian August stammer antagelig

fra de sidste år på Augustenborg,
og det fortæller meget om, hvor

dan han gerne ville opfatte sig selv,
nemlig i rollen som jorddrotten, der
skuer ud over sine vidtstrakte jorder.

Den engelske påvirkning er åbenbar,

på dette område. Efterhånden som det blev klart, at udstationerede fuldblodshingste
slet ikke var nogen succes i avlen i landdistrikterne, kølnedes regeringens iver da også
mærkbart. Hertugens store stutteri afslørede sig ret beset at være et kæmpemæssigt
og alt for bekosteligt flop, hvad han naturligvis aldrig selv ville erkende.

dette er ”the duke of Augusten

borg”. Det Kgl. Bibliotek.

Politiske fodslag og forskelle mellem svogre
Men svogrene havde da forlængst kastet sig over andet af fælles interesse. Tidligt
i 1830 stod det klart, at der skulle indføres rådgivende stænderforsamlinger, og
her stod de på linje med temmelig konservative synspunkter, for nu skulle man
ikke risikere, at alt for mange uansvarlige kom til. Den rette ansvarlighed fandt
man naturligvis hos besiddere af fast ejendom, som havde værdier at værne om i
modsætning til besiddelsesløse, der på forhånd måtte antages at være fuldstændig
uden sans for det, som lå til grund for hele samfundets orden og grundvold. Til den
sidste gruppe regnedes også bønder, hvad der åbenbaredes, da man nåede frem til
det første valg til stænderforsamlingerne i 1834. Tænk, bønderne på Nordals valgte
formasteligt den skrækkelige provst Ebbesen til fordel for hertugens kandidat, her
redsfoged Steffensen!
Christian Frederik forsøgte sig interessant nok med en forklaring om, at nævnte
Ebbesen var dansktalende i modsætning til Steffensen. Det mente Christian August
ikke kunne have haft betydning, men et par kirkebogsopslag viser, at Ebbesen var født
på Als og altså dansktalende af lokal oprindelse, mens Steffensen var fra Tønder og
måske var den danske tunge mindre mægtig. Men den slags nuancer havde hertugen
helt åbenbart ikke sans for og fik det aldrig.
Christian August stillede store forventninger til svogerens rolle, da Christian
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Frederik fra 1831 var blevet medlem af statsrådet — noget sent, kan man sige. Men
intet tyder på, at han selv som tronfølger her fik nævneværdig indflydelse, i alt fald
ikke på forordningerne om de fire stænderforsamlinger. Christian August var da
også særdeles utilfreds med især ordlyden af indledningen og slutningen på de to,
der gjaldt for henholdsvis Slesvig og Holsten. Men det skal man nok ikke lægge
megen vægt på, for ved denne tid var hertugen nærmest pr. rygmarv kritisk over
for alt, hvad der kom fra Kobenhavn. Hvad angik de nærmere omstændigheder om
stænderforsamlingernes tilblivelse, fortæller brevene desværre kun lidt, eftersom
Christian Frederik udtrykkeligt ventede med at afgive beretning herom, til han
kunne gøre det mundtligt.
Christian August blev for alvor utilfreds, da det over midten af 1830’erne kom
på tale at regulere toldforholdene mellem Kongerige og Hertugdommer og i den
forbindelse at afskaffe hertugens og de adeliges toldfrihed, som det da også skete i
1838. Dette var et overgreb på Augustenborgernes nedarvede rettigheder og derfor
en principsag for ham. Christian August gik til sit forsvar med alenlange redegørelser
med henvisning til ældgamle traktater, og Christian Frederik støttede ham. I hvor
høj grad han mente sin støtte alvorligt, kan det være lidt svært at bedømme. For
tronfølgeren på sin side udviklede en vane med i vidt omfang at tale sin svoger efter
munden — altså skriftligt.
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Augustenborgerne besad også både

Sønderborg slot, som de nu kun
benyttede ved begravelser, og tillige

Gråsten, hvor hertugen byggede

videre. Det var i hans tid, at de to

fløje blev forbundet med midter
pavillonen med lanterne. Christian

August blev dog ikke helt færdig
med indretningen, før arbejdet i
1848 brat blev standset. Det Kgl.

Bibliotek.
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Når Christian 8. var i Holsten, op
holdt han sig meget gerne på slottet

ved Plønersøen med den fantasti

ske udsigt. Han boede her som ung

tronfølger, og her fejrede han som

konge sin 60 års fødselsdag den 18.
september 1846. Men da var her

tugen ikke blandt gæsterne. Foto af
forfatteren.

Men netop i dette tilfælde faldt der fra Christian Frederiks side helt undtagelsesvist
en ironisk bemærkning om, at han da gerne for sit eget vedkommende kunne tænke
sig den toldfrihed, som en adelig i Slesvig og Holsten hidtil havde nydt godt af. Det
sylespidse ligger i, at Christian August så sandelig absolut skulle have sig frabedt
at blive sat i samme bås som en gemen adelsmand! Det var efter hans opfattelse en
fyrstes rettighed, som var på spil.
Christian Augusts glæde ved det principielle skulle netop blive løsningen på pro
blemet, idet han ved et personligt fremmøde hos Frederik 6. opnåede en erklæring
fra denne om, at man så sandelig var fuldt ud på det rene med, at nu måtte man
anmode ham om at give afkald på de af ham påberåbte ældgamle rettigheder. Det
har ikke kostet den nøgterne Frederik 6. megen overvejelse, for en sådan erklæring
var i sig selv ganske gratis. Selve afståelsen var dog mod erstatning, men det havde
nu hele tiden været meningen. Og stolt over resultatet vendte Christian August
hjem til Augustenborg.

Spørgsmålet om frihandel forværrer forholdet
Men det var netop med hensyn til toldlovgivningen, at hertugen igen gav svogeren
en alvorlig forskrækkelse. I juni 1836 meddelte han frejdigt, at han personligt i den
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slesvigske stænderforsamling havde foreslået
at gøre begge hertugdømmer til ét samlet fri

Dette litografiske blad blev først

udsendt efter kongens død, men
blev udført af folk, der kendte både

stedet og Christian 8. Efter bruddet

med Christian August i 1846 kor
responderede svogrene ikke mere,
men det gjorde deres gemalinder

helt frem til 1848, og først efter nog

le års forløb blev der igen etableret
skriftlig forbindelse. Caroline Ama
lie sendte fra Amalienborg breve

til sin broder og svigerinde i deres
landflygtighed på slottet Primkenau
i Schlesien.

handelsområde, hvor al told skulle ophæves
og erstattes af personskatter efter preussisk
monster.
Christian Frederik var forfærdet og skrev
først en kladde til et brev med meget kraftige
formuleringer. Det blev nu nok aldrig renskre
vet og afsendt, men blev — efter at han havde
sundet sig — afløst af et andet, hvori han be
nyttede den vante stilfærdige stil. Men der var
ikke tvivl om hans holdning. Med sit forslag var
Christian August jo gået stik imod alle regerin
gens bestræbelser på at udjævne told forskellene
mellem Kongerige og Hertugdømmer. Den
rette statsmandsmæsssige holdning kunne da
ikke være at svække statens enhed, tværtimod,
og det var jo det, hertugen var godt i gang
med ved kun at se på de helt lokale interesser.
Og Christian Frederik var meget ked af, at
Christian August ikke i tide havde fortalt ham
om sit forslag, så han havde kunnet fremsætte
sine modargumenter og advarsler i tide. Nu var
skaden sket. Og det var uopretteligt.
Han skrev det ikke, men mon ikke tron
følgeren følte sig svigtet. Og det var da heller
ikke særlig loyalt af hertugen. Men Christian Frederik kom snart til at vænne sig
til den slags. For det er jo en kendt sag, at forholdet mellem de to svogre i løbet af
Christian 8.s regeringstid fra og med den 3. december 1839 hastigt forværredes og
endte med et fuldstændigt brud i 1846. Hertugen af Augustenborg endte med at
blive svogerens bitre politiske fjende.
Men spørgsmålet er, om Christian Frederik/Christian 8. nogensinde for alvor
kom til at tage Christian August alvorligt. Man vil forstå ham, hvis man læser de
mærkelige breve fra den hertug, som over mange ordrige sider kunne få det prin
cipielle til på forunderlig vis at passe med lige præcis hans eget aktuelle praktiske
problem i forhold til de centrale myndigheder i København. Argumentationen er så
åbenlyst latterligt forvreden.

Privat eje.

En hertugs væsen og skæbne
Og havde der egentlig nogensinde været grund til at tage den puerile hertug alvor
ligt, hvis ikke historiens mærkværdige gang efter kong Christian 8.s død kom til at
bevirke, at Christian August kom i en situation, hvor han kunne, skulle og måtte
tages alvorligt?
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Tilfældighederne kastede denne charmerende, men som det synes lettere psy
kopatiske mand ind i en rolle, som i forfærdende grad netop måtte tages alvorligt.
Han kom til at fungere som galionsfigur i et oprør anført af personer med ideer,
som han egentlig ikke kunne sympatisere med, og som endegyldigt gjorde en ende
på alle hans egne aspirationer. Hvilken europæisk stormagt ville efter 1848 støtte
en insurgent, altså en oprører af hans type?
Nederlaget var fuldkomment for Christian Augusts vedkommende, og han endte
som en bitter landflygtig på godset Primkenau i Schlesien. Ret beset havde han spillet
sine kort elendigt ved ikke ved tronskiftet i 1839 at have meldt sig under fanerne hos
den svoger, som da ville have kunnet fremme hans interesser, men naturligvis kun
med skyldig hensyntagen til statens enhed. Hans egen søster, Caroline Amalie kom
længe efter til at se det i netop dette lys. Hun blev klogere, men Christian Augusts
horisont strakte sig aldrig ud over hertugdømmerne Slesvig og Holsten, for det var
hans rettigheder her, som hans far havde pålagt ham at varetage. Man spørger altså
sig selv, om den mand nogensinde blev voksen?
Hvis man af det foregående skulle have fået det indtryk, at Christian August her
er fremstillet i et lidt skævt skær, så er det måske ikke så sært. For det kan ikke næg
tes, at man uvilkårligt reagerer på hertugens tumultuariske brevstil med de mange
firkantede personkarakteristikker og håbløse og ganske ravgale udenrigspolitiske
spådomme, som her har måttet lades uomtalt. Alt sammen står det forunderligt i
kontrast til hans ry som manden med de store politiske evner — ”den første praktiske
politiker i stor stil her i landet” (Dansk Biografisk Leksikon).
Men meget kan selvfølgelig ligge i det forhold, at Christian August åbenbart følte
at kunne tillade sig en så høj grad af åbenhjertighed i forhold til den langt mere
garderede og sagtmodige svoger, som på sin side ikke afveg fra sin vante diskretion.
Så hvad Christian 8. egentlig tænkte, er det til syvende og sidst ikke til at blive klog
på. Han var og forblev en sfinx.

Anders Monrad Møller er historiker, dr.phil., pensioneret universitetslektor
og indehaver af Forlaget Falcon
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Danske arkæologer
i hagekorsets skygge
Danske reaktioner på tysk sammenblanding
af arkæologi og ideologi
I 1936 og igen i 1937 gennemførtes to fælles tysk-nordiske kongresser i
Lübeck, Haus und Hof og Tracht und Schmuck. Ideen blev fostret af den

prominente tyske arkæolog Hans Reinerth, der som leder af afdelingen
for forhistorie under det såkaldte Amt Rosenberg formelt set ønskede

at omklamre de nordiske arkæologer i en art fællesgermansk forsk

ningsforbund. Et forehavende med tydelige ideologiske tendenser, der
næppe uventet ikke fandt genklang blandt tidens førende arkæologiske
skikkelser herhjemme, heriblandt lederen af Nationalmuseets I. Afdeling,
Johannes Brøndsted.
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ærligt det første møde i 1936 kom til at fremstå som en begivenhed, der samlede
toppen af tysk og nordisk arkæologi. Begge møder lanceredes som en faglig begiven
hed ud over det sædvanlige og måtte betegnes som to særdeles prestigefyldte arrange
menter, hvilket utvivlsomt var den direkte årsag til, at flere kendte danske og svenske
repræsentanter tog imod Reinerths invitation deriblandt også Johannes Brøndsted selv.
Der er næppe tvivl om, at alle de delegerede under begge møder — herunder også de
nordiske repræsentanter - har været fokuserede på de arkæologiske problemstillinger.
Men set med nutidens øjne er det omvendt også svært at forestille sig, at de skulle
have været uberørt af den massive politiske selviscenesættelse og manipulering, som
moderne åbenlyst emmede af. Hertil skal så lægges, at begge moder, og særligt det
andet og sidste møde i 1937, fandt sted i skyggen af den truende verdenskrig.
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Hans Reinerths reformation
I 1935 var den tyske arkæolog Hans Reinerth i fuld gang med planlægningen af
og indkaldelsen til das Ersten Nordischen Wissenschajtlichen Kongress Haus und Hof,
som var den første større arkæologisk-kulturhistoriske kongres under NS-regi.
Formålet var at samle et forum bestående af eksperter fra Tyskland, Danmark,
Norge og Sverige, der alle arbejdede professionelt med det germanske folks kul
turelle og historiske udvikling lige fra bondestenalderen til slutningen af det 19.
århundrede. Den forestående kongres, der var tænkt som den første i rækken
af flere lignende kongresser, skulle primært fokusere på de germanske bosæt
telsesformer med inddragelsen af bl.a. de nyeste arkæologiske udgravnings- og
forskningsresultater fra Danmark.
Afholdelsen af denne type kongresser var dybest set et forsøg på at konsolidere
et nazistisk forum og netværk for den kulturhistoriske forskning, der vedrørte den
germanske races oprindelse og kulturelle udvikling også uden for Tyskland. Dernæst
kan der heri også have ligget et ønske om inddæmme den nordiske arkæologi og
langsomt tilpasse eller ligefrem skole den ideologisk. En skoling der allerede havde
fundet sted i Tyskland blandt de arkæologiske forskningsinstitutioner og museer,
som mere eller mindre var blevet ’renset’ og nazificeret. For Hans Reinerth, der
siden 1934 havde fungeret som leder af afdelingen for forhistorie under Amt Ro
senberg, var det lykkedes at organisere intet mindre end % af Tysklands samlede
forhistorikere under de to forbund Fachgruppejiir deutsche Vorgeschichte og Kampfbund
für deutsche Kultur. Samtidigt havde Amt Rosenberg arbejdet på at organisere de
enkelte arkæologiske forskningsinstitutioner, universiteter, museer m.m. under en
fællesgermansk kommission med tilknytning til rigsuddannelsesminister Bernhard
Rust. Denne reorganisering skaffede i bund og grund Reinerth et professorat i ar
kæologi ved universitetet i Berlin i 1935. En stilling, der gav ham mulighed for at
iværksætte en mere systematisk NS-propaganda inden for museumsvæsenet og ud
dannelsesområdet særligt blandt de kulturhistoriske og museologiske uddannelser,
som eksempelvis arkæologi og etnologi. Påvirkningen var så massiv, at det i 1919
etablerede friluftsmuseum Unteruhldingen ved Bodensee med rekonstruktioner af
en række neolitiske og bronzealderlige pælebygninger nu ikke længere kun skulle
fremstå som repræsentanter for de tidligste landbrugssamfund, men derimod også
for et aristokratisk krigersamfund, der skulle understrege den germanske kulturoverlegenhed og naturlige anlæg for lederegenskaber. For at underbygge denne antagelse
opførtes et helt nyt bygningskompleks, der med udgangspunkt i en række fund fra
egnen om Bodensee skulle vise, at stenalderens bondesamfund også var i stand til
at organisere sig bag tre meter høje palisadehegn og vagttårne.
Samtidigt var Reinerth også ophavsmanden til etableringen af et arkæologisk
modelværksted eller Modellwerkstatt des Reichsbundesfür Deutsche Vorgeschichte, der
bl.a. på hans anvisninger skulle fremstille nøjagtige kopier og modeller af kendte
arkæologiske fund. En ny tækning og formidlingsform, der leder tanken hen på vore
dages eksperimentalarkæologiske forsøgscentre som Lejre ved Roskilde. Foruden
modeller af oldtidens huse fremstilledes også flere rekonstruktioner af kendte nor
diske oldtidsfund i fuld størrelse, som eksempelvis en nøjagtigt kopi af det keltiske
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Johannes Brøndsted (1890-1965)
var leder af Nationalmuseets I. afde

ling i perioden 1933-1941, hvorefter
han tiltrådte et professorat i nordisk

arkæologi ved Københavns Univer

sitet. I 1951 blev han udpeget som
Nationalmuseets direktør efter Poul
Nørlund indtil sin aftrædelse i I960.
Foto: Det Kongelige Bibliotek.
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I forbindelse med vandreudstillingen

Lebendige Vorzeit blev der i Reinerths
modelværksted fremstillet en kopi
af det kendte danske vognfund fra

Dejbjerg ved Ringkøbing. Foto efter
Germanen Erbe 1937, hft. 3, s. 89
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vognfund fra Dejbjerg Præstegårdsmose ved Ringkøbing. Modelværkstedet frem
stillede endvidere også en serie miniaturekopier af det senneolitiske vognfund fra
Klosterlund ved Bølling Sø og Nydambåden fra Sundeved samt det kendte vikingeskib

Oseberg fra Norge.
En stor del af modelværkstedets frembringelser indgik desuden også i vandre
udstillingen Lebendige Vorzeit. Et projekt der dybest set havde sit udspring i den ud
dannelsesmæssige og museologiske nyordning. Ideen bag udstillingen var at gøre
arkæologien til eine völkische Wissenschaft for både børn og voksne i skolerne og på
regionalmuseerne. Herigennem søgte Reinerth og Amt Rosenberg at påvirke og i
virkeligheden indpode en grundlæggende nazistisk historieopfattelse i befolkningen,
der skulle vise, at urgermanerne var nationens sande ophav. Et livssyn, der gik hånd
i hånd med, hvad der også arbejdedes med inden for tidens race- og arvebiologiske
forskning, der på tilsvarende vis søgte at ratificere den ariske races overlegenhed.
I februar 1937 åbnede udstillingen for første gang i Berlin-Charlottenbrug, hvor
de besøgende blev mødt af tavler og plancher, der forklarede det germanske folks
udvikling. Udstillingens ubestridte højdepunkt var en nøjagtig kopi i original størrelse
af Dejbjergvognen. Dertil kom kopier af bronzealderens lurer. Rundt om i udstillingen
indgik desuden flere miniaturemodeller af oldtidens huse og transportsystemer samt
en række illustrationer af germanernes påklædning, som man kendte dem fra de
arkæologiske fund. Hertil blev den nordtyske kunstmaler Wilhelm Petersen engageret
til at tegne en serie farveillustrationer med afbildninger af mands- og kvindedragter
fra hhv. sten-, bronze- og jernalderen. Udstillingen fortsatte i de følgende år til byer
som Düsseldorf, Hannover, Darmstadt og Bremen.
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I samarbejde med Amt Rosenberg var Reinerth
endvidere en af initiativtagerne til genskabelsen af
Nydambåden, der i 1863 blev fundet i Nydam Mose på
Sundeved i Sønderjylland, men som efter krigen i 1864
måtte udleveres til den preussiske stat. Nydambåden
eller Stedingsehre, som den blev kaldt, blev bygget på
mindre end 14 dage af det dansk-tyske bådfirma Abeking & Rasmussen. Båden blev søsat for første gang i

september 1934 i Kielerbugten under overværelse af
bl.a. repræsentanter for Amt Rosenberg. Siden lagde
den til i både Hamburg og Bad Zwischenahn, hvor en
gruppe marine Hitler Jugend fik lov at sejle båden.
Genskabelsen af Nydambåden lå tydeligvis i forlængelsen
af den historiske iscenesættelse, som Reinerth i disse
år var initiativtageren til.
Reinerths tiltag kan meget vel tænkes at have pustet
nyt liv i den generelle eksperimentalarkæologiske og
museologiske debat også uden for Tyskland, men mere
dyberegående studier mangler fortsat til at drage vi
dere konklusioner. Ikke desto mindre har kollegaerne
i Danmark og det øvrige Norden ikke kunnet undgå at
bemærke denne massive eksponering af nordisk forhi
storie. Noget andet har så været, hvordan de selv og
deres respektive institutioner skulle forholde sig til den
og dermed også omfanget af det fremtidige samarbejde
med de tyske museumsinstitutioner og museumsfolk.
En noget tøvende reaktion spores derfor også i svarene på de invitationer, som ikke
mindst Nationalmuseet i København modtog af Reinerth forud for afholdelsen af
kongressen i 1936 Haus und Hof. Antallet af danske og i øvrigt også andre nordiske
delegerede var påfaldende beskedent, da mødet endeligt fandt sted.

Wilhelm Petersen tegnede flere bil

leder, hvor især elementer fra den
nordiske oldtid dannede rammen

for hans motiver, der som oftest
blev gengivet med stor nøjagtighed.

Billedet her er fra 1936 og forestil
ler en af de vikingekrigere, som er

”Haus und Hof”
Trods de noget tøvende tilbagemeldinger havde Reinerth massiv finansiel støtte og
personlig opbakning af Nordische Gesellschaft, der husede så prominente medlemmer
som både Heinrich Himmler og Alfred Rosenberg. Et selskab, der allerede blev
stiftet i 1921 i Lübeck til fremme af den nordiske tanke, hvis omdrejningspunkt især
kredsede om den nordiske race som indbegrebet af germansk kulturoverlegenhed. I
1934 blev selskabet underkastet NSDAP’s udenrigspolitiske afdeling og fik ved den
lejlighed til opgave at drive kulturpropaganda i Norden. Gennem årlige møder og
udsendelsen af månedsskriftet Der Norden, hvortil flere danske, svenske og finske
arkæologer skrev, var det tanken også at propagandere for den nordiske tanke i selve
Tyskland. Selskabet fik dog aldrig rigtig rodfæste i hverken det danske kulturmiljø
eller blandt de danske nazister.

fundet på gravpladsen Valsgärde i
Sverige. Gengivet efter Uwe Christi

ansen: Wilhelm Petersen. Der Maler
des Nordens

Nydambåden; et så spektakulært

arkæologisk fund kunne næsten ikke
undgå at blive udnyttet ideologisk

- hvilket det også blev. Gengivet

efter Anne Katrine Gjerløf ''Fejderom
fortiden".
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I dagene mellem den 2. og 5. juli 1936 fandt kongressen således sted i den gamle
hansestad Lübeck, hvor rådhusets lokaler lagde hus til træffet. Mere end 150 deltagere
fra Tyskland, Holland, Belgien, Danmark og Sverige var inviteret. Tyskland stillede
naturligt nok med det største antal deltagere. Særligt talrige var de arkæologistu
derende fra universiteterne i både Heidelberg, Berlin og Hamburg. Fra Danmark
indvilligede foruden museumsdirektør for Nationalmuseet i København Johannes
Brøndsted også kulturhistorikerne Aage Roussell og Jørgen Olrik ligeledes fra Na
tionalmuseet i at deltage. Sverige stillede også med tre deltagere, nemlig professor
i folkemindevidenskab Sigurd Erixon og stenaldereksperten Sten Florin, begge fra
Stockholm, og Holger Arbman fra Lund.
Ved åbningen den 2. juli blev Johannes Brøndsted udnævnt til kongressens præsi
dent, mens Jørgen Olrik og Sigurd Erixon derimod udpegedes som vicepræsidenter.
Forretningsordforer blev måske ikke uventet Hans Reinerth selv. Trods det ringe antal
nordiske repræsentanter er der ingen tvivl om, at Reinerth bevidst har forsøgt at få
Brøndsted indsat på posten som kongressens øverste myndighed. En post, der først og
fremmest skulle være med til at understrege det faglige og kulturelle slægtskab, der
fra gammel tid eksisterede mellem Tyskland og Norden. Dernæst også erkendelsen af,
at Brøndsteds position som en af Nordens mest betydningsfulde kulturpersonligheder

43

politisk som fagligt ikke var uden betydning, hvis Reinerth ville alliere sig med de
øvrige nordiske kollegaer og arkæologiske forskningsinstitutioner. Heri kan meget
vel have ligget et ønske om at organisere den nordiske arkæologi og forskning under
hagekorset ganske som Reinerth havde forsøgt det i Tyskland. Men både Brøndsted
og hans øvrige nordiske kollegaer ville det anderledes.
I mellemtiden talte Brøndsted på kongressen om Haus und Hof der Germanen in
Danemark, hvor udgangspunktet var de relativt nye arkæologiske fund af jernalder
hustomter på Thyegnen. Udgravninger som ikke kun Brøndsted selv havde stået i
spidsen for, men som også kulturgeografen Gudmund Hatt havde været involveret
i. Selv samme Hatt der i 1947 dømtes under den såkaldte tjenestemandsdomstol for
uværdig national optræden bl.a. på baggrund af hans talrige radioforedrag og publika
tioner, der blev stemplet som tyskvenlige. En dom der frakendte ham retten til at
undervise ved Københavns Universitet.
Aage Roussell holdt et foredrag om Haus und Hofder Germanen in Norwegen, Island und
Grönland. Et indlæg der kredsede om nordboerne og de tidligste bosættelser i Norge
og på de nordatlantiske øer. Endelig havde Jørgen Olrik et indlæg om Vorgeschichtliche
Nachklänge und mittelalterliche Uberlieferungen in der späteren dänischen volkstümlichen Bauart bis
ins 19.Jahrhundert. Et indlæg der især fokuserede på de danske folkemindesamlinger og
friluftsmuseer. Reinerth selv derimod holdt hele to foredrag. Under titlen Haus und Hof
im Vorgeschichtlichen Norden. Weg, Stand und Aufgabe der Forschung forsøgte han at skitsere
en status på forskningen i de nordiske lande og Tyskland med inddragelsen af en lang
række afgørende fund, der skulle være med til at vise germanernes høje kulturelle stade,
særligt hvad angik etableringen og struktureringen af bosættelserne. Hertil inddrog
han bl.a. flere eksempler fra udendørsmuseet Unteruhldigen og kunne i den forbindelse
fremvise eksempler på, at de tidligste germanske stammer boede under civiliserede
former med trægulve og stråtækte tage samt døre og vinduer i deres boliger. Hans andet
indlæg Das nordische Haus der Steinzeit in Siiddeutschland und der Schweiz tog udgangspunkt
i hans eget specialefelt, der handlede om de neolitiske bosættelser i Sydtyskland og
Schweiz. Et område han havde forsket i siden 1921. Også her var det bosættelserne og
de enkelte huse, der dannede rammen om en diskussion om germanernes familieværdier
og levevis. I begge indlæg er det tydeligvis de nazistiske kerneværdier Blut und Boden
eller bonden og slægten, der er det centrale omdrejningspunkt.
Et af kongressens helt store indslag var imidlertid åbningen af et nyt frilands
museum lidt uden for Lübeck. Måneden forinden havde håndværkere fra Reinerths
modelværksted færdiggjort byggeriet af to huse fra bondestenalderen i fuld størrelse
og som i Unteruhldingen indrettet dem med alskens husgeråd, sovepladser, ildsted,
krukker, væve m.m. Som afslutning på kongressen arrangeredes en udflugt til vi
kingetidshandelspladsen Hedeby eller Haithabu, hvor den tyske arkæolog Herbert
Jahnkuhn i disse år foretog nogle af de mest omfattende udgravninger af pladsen,
oven i købet med finansiel støtte af Himmlers Ahnenerbe.
Linder kongressen blev Brøndsted desuden interviewet til avisen Völkischer Beobachter: ”Jeg er, sagde professor Johannes Brøndsted, en entusiast hvad angår sådanne
højt videnskabelige kongresser, som fremmer gensidig forståelse og forskning mel
lem de germanske folk”. En udtalelse som fik den kendte tyske professor i arkæologi
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Hans Reinerth (1900-1990) var en af
det tredje riges mest betydningsfulde

arkæologer, der samtidigt forsøgte
at tilnærme sig Johannes Brøndsted

og Nationalmuseet med henblik på
at indgå et tættere forskningssam
arbejde. Foto: Pfahlbaumuseum Un

teruhldingen.

Aage Absalon Roussell (1901-1972)
var uddannet bygningsteknikker,

men assisterede flere gange Poul
Nørlund på dennes udgravnings
ekspeditioner for Nationalmuseet
til Grønland. I 1937 blev Roussell

fastansat ved museets 2. afd. og
forestod en serie udgravninger på

Island. I 1957 blev han leder af Fri
hedsmuseet i København frem til
1971. Foto: Det Kgl. Bibliotek.
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og direktør for Römisch-Germanischen Kommission Ernst
Sprockhoff til at skrive til Brøndsted for at spørge ham,
om han virkelig var citeret korrekt. Dette kunne Brønd
sted bekræfte i sit svarbrev. Men i samme brev giver
Brøndsted tydeligvis også udtryk for sin holdning over
for Hans Reinerth: ”Jeg tilstræber naturligvis ikke nogen
”etnografisk” udnyttelse — hvis man med dette udtryk
forbinder en politisk tendens - men udelukkende en rent
folkelig. Man skulle vel her skelne mellem sag og person,
og min i disse linier skitserede stillingtagen betyder
aldeles ikke, at jeg dermed videnskabeligt godtager den
specifikt Reinerth’ske arbejdsmåde.” En holdning han
ligeledes gentager i et svarbrev til sin svenske kollega,
Nils Åberg, der ligeledes havde stillet sig spørgende over

for Brøndsteds udtalelser i Völkischer Beobachter. I sit brev
til Åberg forklarer Brøndsted, at han ikke nærede nogen

ideologisk interesse for den netop afholdte kongres,
men så på den anden side heller ingen grund til at afvise
Reinerths invitation. Både Brøndsted og Aage Roussell
opdagede formentlig for sent betydningen af deres del
tagelse i kongressen, men i modsætning til flere andre
af kongresdeltagerne var deres bidrag helt blottet for
ideologiske tilbøjeligheder.

Til vandreudstillingen Lebendige Vor-

”Tracht und Schmuck”

zeit lavede Wilhelm Petersen en

Året efter, i 1937, indkaldte Hans Reinerth atter sine nordiske kollegaer til kongres

serie billeder med oldtidens klæ

eller den anden nordiske videnskabelige kongres, som fandt sted i dagene mellem den
30. august og 4. september. Temaet var Tracht und Schmuck im nordischen Raum — Tracht
und Schmuck der Germanen in vor- undjriihgeschichtlicher Zeit. Som ved det første møde året
forinden fokuseredes der atter på germanernes kulturelle udvikling, men denne gang
skulle kongressen udelukkende handle om germanernes dragt- og smykkemode.
Åbningshøjtideligheden på rådhuset i Lübeck den 30. august blev fejret med
taler af overborgmesteren og statsråd dr. Drechsler samt generalsekretæren for
kongreskomiteen Alexander Funkenberg. Herefter fulgte en af kongressens mest
spektakulære begivenheder, nemlig indmarchen af en mand og kvinde iført nøjagtige
kopier af bronzealderens nordiske dragtmode. Inspirationen til mandsdragten var
hentet fra egekistegravene Borum Eshøj ved Århus og Muldbjerg ved Rinkøbing.

dedragter, deriblandt også dette,

der viser en mand og kvinde iført
bronzealderdragter. Inspirationen til
kvindedragten er hentet fra egeki-

stegraven ved Skrydstrup i Sønder
jylland, mens mandsdragten synes

inspireret af fundet fra Muldbjerg

ved Ringkøbing. Gengivet efter Uwe

Christiansen; Wilhelm Petersen. Der
Maler des Nordens.

Kvindedragten var en blanding mellem fundene fra Borum Eshøj, Egtvedpigen og
kvinden fra Skrydstrup i Sønderjylland. Ingen kunne være i tvivl om kongressens
kultur- og racepolitiske ideal, og det ariske bronzealderægtepar blev da også kongres
sens symbol, som tilmed blev fremstillet i to små plastiske statuetter, som kunne
erhverves af tilhørerne. Hen ved 200 deltagere fra ti såkaldte germanske lande var
indbudt, heriblandt også den danske bronzealderekspert fra Nationalmuseet, Hans
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AMT ROSENBERG
Blev ledet af partideologen og Reichsleiter Alfred Rosenberg (1893-1946).
Til Amt Rosenberg knyttedes op gen
nem 1930’erne en række tyske museer
og forskningsforbund, som Reichsbund
fur Deutsche Vorgeschichte, samt andre
forskningsinstitutioner, der særligt be
skæftigede sig med tysk forhistorie.
Målet var dels at skaffe sig overher
redømmet over landets arkæologiske
forskning, hvortil Hans Reinerth ind
dragedes, og dels tilpasse og ensrette
den tyske forhistoriske forskning og
t museumsvæsen med den nationalso
cialistiske ideologi.
Alfred Rosenberg skridterfronten af foran en gruppe Hitlerjugenddrenge underet besøg i
Reinerths udendørsmuseum Unteruhldingen den 16. oktober 1937. "Statsbesøget" er med

til at vise hvilken kamp der lå mellem de to konkurrerende organisationer "Amt Rosenberg"
og Himmlers "Ahnenerbe" i forsøget på at ensrette og legitimere den nationalsocialistiske
arkæologi. Foto: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen.

AHNENERBE
Hørte direkte under SS-Reichsführer
Heinrich Himmler (1900-1945). Som
Amt Rosenberg forsøgte også Ahn
enerbe at omklamre og ensrette den
arkæologiske forskning og museums
væsenet i Tyskland. Ganske som Amt
Rosenberg havde også Ahnenerbe op
mærksomheden særlig rettet mod det
nordtyske og skandinaviske område,
der betragtedes som en slags kerne
område for den nordiske race. I lighed
med Amt Rosenberg havde Ahnenerbe
ligeledes et ønske om at bevidstgøre
tyskerne om deres germanske oldtids
historie og genskabe disses værdier.
Heraf navnet Ahnenerbe. Imidlertid
havde Himmlers Ahnenerbe langt
større ressourcer og kunne derved
forestå flere spektakulære udgravnin
ger som eks. udgravningen af vikinge
tidshandelspladsen Hedeby.

I sommeren og efteråret 1937 ud

gravedes under ledelse af Himmlers
Ahnenerbe gravhøjen Hochmichele

ved Undersingen. På billedet ses en

gruppe af udgravere ledsaget af to
uniformerede mænd, heraf den ene
i sort SS-unifrom. der er ved at un

dersøge dele af højens bund. Ud
gravningslederen, den tyske geolog

Gustav Riek, ses knælende til højre
i billedet. Foto: Pfahlbaumuseum Un

teruhldingen.

Christian Broholm, der i årene forinden havde markeret sig internationalt med sine
studier af den nordiske bronzealder og især lurfundene. Broholm var imidlertid
den eneste danske repræsentant, mens Sverige stillede med hele tre deltagere, deri
blandt også stenaldereksperten Nils Åberg fra Stockholm. Samme Åberg, der havde
stillet sig spørgende over for Brøndsteds entusiasme for kongressen året forinden.
De to øvrige deltagere var tekstilspecialisten Agnes Geijer, der holdt et indlæg om
vikingedragterne fra handelspladsen Birka, og folkemindeforskeren Louise Hagberg
begge fra Stockholm.

Hans Christian Broholm (1893-1966)

var oprindeligt uddannet historiker

Broholm var oprindeligt indbudt til at tale om Die Tracht der Bronzezeit in Dane
mark, men valgte ikke at møde personligt op til kongressen. I stedet sendte han sit
foredrag, som efterfølgende blev bragt i konferenceskriftets første bind, der udkom
i 1939. Heri præsenterede Broholm de nyeste fund og forskningsresultater om de
mange danske egekistefund med tekstilrester, som Egt vedpigen, fundene fra Borum
Eshøj og Muldbjerg samt Trindhøj. Dertil kom det seneste fund af kvindegraven fra
Skrydstrup, som blev fundet og udgravet i 1935.

og blev i 1919 ansatsom medhjælper
på Nationalmuseet. I 1931 blev han
udnævnt til inspektør og helligede sig
i årene derefter udelukkende studiet

af den danske bronzealder, hvilket
gav ham et internationalt anerkendt

ry. Foto: Det Kgl. Bibliotek.
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Et nordisk modstykke
At Broholm ikke selv mødte op, kan der være flere grunde til. Samme år, som
Reinerth havde indkaldt til den anden nordiske videnskabelige kongres, havde
arkæologer fra hele Norden netop deltaget i den sjette nordiske arkæologikongres,
som fandt sted på Nationalmuseet i København i dagene fra den 14. til 18. juni. En
kongres som Brøndsted var arrangør af. Ideen bag mødet var at bringe arkæologien
ud til folket, som Brøndsted formulerede det i et interview til Ekstrabladet den 11.
juni. Kongresdeltagerne skulle nemlig på ekskursion rundt om i landet for bl.a. at
se Trelleborg, som Poul Norlund havde undersøgt siden 1934, og den nyligt fundne
vikingeskibsgrav fra Ladby på Fyn samt Jellingmonumentet. Dertil kom besøg på en
række lokalmuseer. I alt deltog 153 delegerede udelukkende fra de nordiske lande,
men Brøndsted modtog desuden også to ansøgninger fra henholdsvis Hans Reinerth
og professor Otto Scheel fra universitet i Kiel. Brøndsted afslog imidlertid begge
ansøgninger med en principiel begrundelse om, at det udelukkende var en kongres
for de nordiske delegerede. At først og fremmest Reinerth har haft et ønske om at
deltage kan, foruden de rent faglige perspektiver, meget vel også ses i lyset af, at han
nærede et ønske om at etablere et tættere samarbejde mellem de nordiske kollegaer
og de tyske forskningsinstitutioner. Et samarbejde der i høj grad havde en politisk
og propagandamæssig værdi. Dernæst har Reinerth og med ham også andre tyske
arkæologer ikke mindst været interesseret i de sensationelle vikingetidsfund fra hhv.
Trelleborg og Ladby, der om noget understregede den germanske kulturs storhed.
Brøndsteds afslag kan imidlertid også tolkes i en anden retning, idet han indirekte
tilkendegav, at hverken han eller museet i København ønskede en politisk indblanding
eller samarbejde med de tyske nazister, lige så lidt som de senere ønskede det med
de danske nazister. En sammenblanding der åbenlyst var et forsøg på at inddrage
den videnskabelige arkæologi i en pangermanistisk verdensanskuelse, der samtidigt
ville centralisere og ensrette den arkæologiske videnskab og dermed begrænse den
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forskningsmæssige frihed. En holdning som han selv og

Aage Roussell måtte sande efter selv at have deltaget i
kongressen Haus und Hof. Selvom det ikke kan dokumen
teres, kan man forestille sig, at Brøndsted i sin egenskab
af leder af Nationalmuseets oldtidsafdeling generelt har
ytret sig negativt over for udviklingen i den tyske forsk
ningsstand og samtidigt tilkendegivet, at såfremt ansatte
ved afdelingen ønskede at deltage i kommende kongresser
i Tyskland, var det ikke som repræsentanter for museet.
Dette kan være med til at forklare, hvorfor Broholm
ikke personligt modte op, men derimod blot sendte sit
foredrag med henblik på at få det bragt i konference skriftet. Bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng er
imidlertid, at Broholm sendte en kortfattet korrektur af
sit manuskript til Reinerth. Af denne fremgår det, at han
i sin oversættelse modsatte sig anvendelsen af ord som
Germanen og lignende sprogbrug. Ellers ønskede Broholm
ikke at få sin artikel trykt i konferenceskriftet. Hvad
han så i øvrigt selv mente om denne type kongresser, og
hvorfor han i det hele taget valgte at sende sit manuskript
til Reinerth, må indtil nyt kildemateriale dukker op stå
hen i det uvisse. Om det var rent faglige ambitioner eller
ligefrem diplomatiske overvejelser er på det foreliggende
grundlag ikke til at afgøre.
I modsætning til den første kongres Haus und Hof ind
gik der i kongressen i 1937 hverken ekskursioner eller
besøg til relevante museer. Dertil var der øjensynligt for
mange talere, hvilket også fremgår af de efterfølgende
beretninger fra mødet. Derimod var der ikke længere nogen tvivl om det politiske
islæt. Kongresser som disse kaldte nok på den faglige entusiasme, som Brøndsted
havde udtrykt det, men stillede så afgjort spørgsmål ved den videnskabelige værdi.
Dernæst og mindst lige så vigtigt den helt åbenlyse og massive sammenblanding
mellem politik og arkæologi, der foruden at påvirke forskningen også berørte de
nationale følelser.
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Også DNSAP benyttede elemen
ter hentet direkte fra den danske
oldtidsmuld til at promovere forbin

delsen med den urgamanske fortid.
Her er det et udkast til en plakat, der
viser en bronzealderrytter og tre

gravhøje i baggrunden. Tegningen
stammer fra den danske nazileder

Frits Clausens kontor i Bovrup, der
beslaglagdes af det danske politi i

Afslutning
Gennem dagspressen var Nationalmuseet og mange andre arkæologiske institutioner
herhjemme velinformerede om det nazistiske styres forfølgelse af politiske mod
standere. De forskellige kulturinstitutioner indordnede sig imidlertid efter tidens
krav og den danske regerings tilpasningspolitik over for den stadig mere truende
nabo i syd. Dette betød også, at bl.a. Nationalmuseet fortsatte samarbejdet med dets
nazificerede kollegaer i Tyskland som bl.a. Gustav Schwantes og Herbert Jahnkuhn,
der havde fagligt tætte relationer til museet i København. Dette til trods fandtes der
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1945. Foto: Museet på Sønderborg
Slot.
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imidlertid også tyske arkæologer, der ikke syntes at sym
patisere med den Reinerth’ske nyordning, som f.eks. Ernst
Sprockhoff. De ’venskabelige’ relationer med kollegaerne
i syd fortsatte helt uundgåeligt også i besættelsesårene,
hvor bl.a. Reinerth besøgte København i 1943. Et besøg
der endnu engang havde til formål at udbygge samarbejdet
med de danske kollegaer.
Med Brøndsteds afvisning af tysk deltagelse i det sjette
nordiske arkæologimøde i 1937 blev der sendt et signal
til Hans Reinerth om, at de nordiske delegerede ikke var
positive over for tanken om et tættere samarbejde. Et sig
nal der samtidigt fortalte de øvrige nordiske kollegaer, at
de skulle træde varsomt. Den indbyrdes korrespondance
imellem de ledende arkæologer i Norden bærer da også
præg af vanskeligheden ved at forholde sig til de tyske
indbydelser til deltagelse i kongresser, publikationssam
arbejder m.m. Nogle få andre derimod så ingen grund
til at udvise tilbageholdenhed, men fascineredes ligefrem
som den danske arkæolog Mogens B. Mackeprang og de
svenske arkæologer Sune Lindqvist og grev Eric C.G. Ox
enstierna, der alle af forskellige årsager sympatiserede med
nazismen og tilmed publicerede enkelte af deres arbejder

Luren havde en stærk signalværdi,

hvilket ikke gik nogen ram forbi. Her

er det dansksindede, der har brugt
motivet ved folkeafstemningen om
Sønderjylland i 1920. DNSAP for

søgte også at bruge luren i sin pro

paganda; faktisk rettede de i 1939
henvendelse til Nationalmuseet med

ønske om at benytte museets lurer
til såkaldte videnskabelige blæseforsøg. Forsøg der i virkeligheden dæk

kede over oplæringen af et helt lur-

blæserkorps, der etableredes senere
samme år. Både konservator Knud

i den nazistiske presse.
Afslutningsvis bør det nævnes, at historien om de danske
og nordiske arkæologers forhold til nazismen langt fra er
afdækket. Indtil videre har vi set eksempler på et flertal,
der ikke umiddelbart ønskede at samarbejde mere, end
det nødvendigvis fordredes af dem. Men også nogle få,
som sympatiserede med udviklingen i Tyskland. Alligevel er det stadig vanskeligt
at afgore, hvorvidt danske eller andre nordiske arkæologer principielt gennem
deres forskning og overvejende neutrale indstilling alligevel var medvirkende til at
promovere en irrationel antisemitisk og pangermanistisk verdensanskuelse — som
den nazistiske — eller påvirkede den negativt. Med rette kan man stille spørgsmålet,
om der var enkeltpersoner inden for det arkæologiske miljø i Norden, som ligefrem
opponerede eller gjorde modstand mod udviklingen blandt deres tyske kollegaer.
Spørgsmål som i disse år også rejses blandt tyske historikere og arkæologer. Set i
dette perspektiv er der fortsat også herhjemme behov for flere dyberegående biogra
fiske studier og analyser af både enkeltpersoners såvel som hele kulturinstitutioners
forhold til nazismen.

Thorvildsen og Johannes Brøndsted

fattede imidlertid mistanke til pro

Anders Otte Stensager er mag.art. i arkæologi.

jektet, som herefter blev stoppet.

Gengivet efter Anne Katrine Gjerløf:
"Fejderom fortiden".
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Epidemi og pandemi
I medierne læser man for tiden om epidemier og
pandemier. Flere steder har man skrevet om Den
Spanske Syge, der dræbte mange tusinde, men
hvad er egentlig farligst - en epidemi eller en pan
demi? Og ikke mindst, hvilke store epidemier har
man tidligere haft i Danmark?

Q

Karen-Lise Johansen
København
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En epidemi kan defineres som en infektionssyg
dom, der inden for et givent område hurtigt ram
mer en betragtelig del af befolkningen. I reglen
siger man, at en sygdom udvikler sig epidemisk,
hvis antallet af syge fordobles på en uge. Et godt
eksempel er de ’almindelige’ virusbårne influen
za- og forkølelsesepidemier, som jævnligt rammer
Danmark typisk i vintermånederne.

Pandemibegrebet har ændret sig en del gennem
tiden. I dag definerer WHO en pandemi som en
verdensomspændende epidemi, der introducerer
en hidtil ukendt sygdom (i reglen en ny variant
af en velkendt), og hvor sygdommen let smitte
spredes blandt mennesker. Den Spanske Syge er
et godt eksempel på en pandemi. Sygdommen, der
var en ny influenzavariant af Influenza A HINI,
opstod i USA i 1918 og spredtes derefter i de
følgende to år over hele kloden. Måske kostede
sygdommen mere end 50 millioner menneskeliv.
Imidlertid benævnes en række historiske epidemi
er også som pandemier, selv om de ikke berørte
hele verden. Det gælder fx Den Sorte Død (ca.
1347-1351) og kolerapandemierne i 1800-tallet.

Spørgsmål til spørgekassen kan sendes som
e-mail: sth@ra.sa.dk eller som almindeligt brev
til:
Siden Saxo - Spørgekassen
Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9
1218 København K

Årsagen hertil er naturligvis, at transportvejene
mellem lande og kontinenter har udviklet sig så
eksplosivt i de seneste århundreder.
Det giver således ikke mening at sige, hvad der
er farligst, da epidemi og pandemi er to sider af
samme sag. Men en pandemi har naturligvis po
tentialet til at berøre og evt. slå flest mennesker
ihjel, da den er så omfattende både numerisk og
geografisk.

Danmark er både i forhistorisk og historisk tid
blevet ramt af mange pandemier, som har haft be
tydning for befolkningsudvikling, samfundsstruktu
rer m.v. Men kilderne hertil er sparsomme, og det
er derfor svært at sige meget om sygdommenes
karakter, deres letalitet og de samfundsmæssige
konsekvenser. Først hen mod slutningen af mid
delalderen begynder vi at finde brugbare skriftlige
kilder.
Af store pandemier, der har berørt Danmark,
er den mest berømte pestepidemien Den Sorte
Død, der ramte Danmark ca. 1349-1351 og anta
geligvis slog mellem en tredjedel og halvdelen af
befolkningen ihjel. Det værste ved pesten var, at
den kom tilbage med jævne mellemrum (10-30 år)
og fortsat med meget høj dødelighed til følge. Den
sidste pestepidemi i Danmark ramte København
og Nordsjælland i 171 I, og endnu på dette tids
punkt blev ca. en tredjedel af befolkningen i de
berørte områder slået ihjel.

Syfilis udviklede sig pandemisk i slutningen af 1490’erne,"
også i Danmark, men sygdommen ændrede hurtigt ka
rakter og blev mere stabil med svag smittespredning.
Kopper optrådte med pandemisk karakter i 1700-tallet,
men sygdommen eksisterede i Europa også før dette
tidspunkt. Koleraen kom til Danmark i 1848 som en del
af den tredje store kolerapandemi (de første to nåede
således slet ikke Danmark). Selvom adskillige tusinde
mennesker døde, kan den i omfang slet ikke sammenlig
nes med pesten.

I de sidste 100 år er det primært influenzapandemier,
der har ramt Danmark. Den Spanske Syge i 1918-1919
slog hen ved 15.000 danskere ihjel, mens Den Asiatiske
Influenza (1958) og Hong Kong influenzaen (1968) nok

var omfattende, men slet ikke så dødelige. I skrivende
stund frygtes svineinfluenzaen (eller Influenza A HINI)
at^wMkle sig pandemisk. Men hvad konsekvenserne bli
ver, er det endnu for tidligt at udtale sig om.
■>

Endelig bør også hiv/aids nævnes. Hiv hV »ndisi^tabelt

pandemisk karakter, men sygdommen ucfofeer sig for
langsomt og smitter for ’dårligt’ til at kunne kaldes en
ægte pandemi.

Med venlig hilsen
Ole Magnus Mølbak Andersen
Ole Magnus Mølbak Andersen er chefkonsulent ved
Statens Arkiver

I NÆSTE NUMMER:
De glemte vikinger
Alle ved, at vikingerne på deres rejser kom langt omkring i
og uden for Europa, men de kom også steder, som vi hidtil
har overset. Det er velkendt og detaljeret beskrevet, at de
rejste på togter til Englang og Frankrig, at de nåede Island,
Grøndland og sågar Amerika, og det er også velkendt, at

de sejlede ned ad de russiske floder og nåede Sortehavet
og Byzans. Men når man snakker om vikinger i Rusland,
så synes man udelukkende at koncentrere sig om Kiev,
Novgorod og ned ad de russiske floder. Lidet kendt for
det vestlige Europa er det, at vikingerne nåede langt uden
for dette ”flodernes vejnet”. Nyere russisk forskning, som
den vesteuropæiske og danske forskning grundet politiske,
historiske, sproglige og mentalitetsmæssige barrierer har
studeret alt for lidt, tegner et andet billede. Et billede af
vikinger der som handlende og bosættere nåede både Ural
og Sibirien. Et billede af handel mellem Ruslands yderste
grænser og Vesteuropa med vikingerne - og sandsynligvis
Hedeby - som mellemled. I næste nummer vil Svetlana
Wolder, der er russisk historiker og bosat i Danmark,
fortælle denne oversete og for mange ukendte del af
vikingernes historie.

Hærgende og plydrende vikinger som vi kender dem fra de stereotype
fremstillinger, men de var som bekendt også opdagelsesrejsende og
handlende, og det var nok i disse sidste kapaciteter, de nåede videst
omkring - helt til Ural og Sibirien. Modelfoto gengivet efter R. G.
Grant: ”Soldater i krig”

'•li'!

Spot på digital historieformidling
findes her. Der findes pt. 300 artikler
Det kan næppe overraske nogen, at
og 400 kilder, og indholdet udvides
internettet har en stadig større be
løbende fra nu af. Siden findes på:
tydning for al slags formidling. Det er
w
w w. dan markshistor ien. dk
her fremtidens generationer primært
I den anden ende af skalaen for
søger deres information, og selv vi der
digital historieformidling finder man
stadig elsker bøger og tidskrifter i det
Frederiksberg Kommunes website
traditionelle trykte format, må ind
med
film fra det gamle Frederiks
rømme, at digital formidling har sine
berg. Der er tale om en decideret
fordele. Søgning er nem og hurtig, og
filmkanal, hvor man finder filmklip
man kan gøre ting med tidslinjer og
fra perioden ca. 1915 og frem til i
grafiske oversigter, som er umulige i
dag. Den er inddelt i kategorier om
de trykte medier. Derfor er det også
Piger spiller basketball på Frederiksberg Gymna
sport og fritid, skoleliv, arbejdsliv
naturligt, at man på det historiske
sium i 1946. 1946 var året, hvor de første piger
område benytter internettet til at for
blev optaget på gymnasiet, der indtil da kun havde
m.v. Netop disse kategorier gør, at
været forbeholdt drenge. Stillbilledet er fra filmen
midle historiske emner digitalt.
selv om optagelserne er rent lokale,
Frederiksberg Gymnasium 1946.
Og netop i maj måned i år er der
repræsenterer de tidsånden fra en
Fra:
byenibyen.frederiksberg.dk
lanceret to bemærkelsesværdige ini
svunden tid i Danmark, som mange
tiativer til at formidle historien og
nok vil kunne få en nostalgisk fornø
historisk materiale via disse muligheder. De to hjemmesider
jelse ud af. Websiden er lavet af Fredriksberg Stadsarkiv og
har hver deres fokus og hver deres måde atTgøre tingene
findes på: http://byenibyen.frederiksberg.dk
på, men er forenet af deres mission og middel — at bringe
Men ikke nok med at Frederiksberg står bag siden med
historien ud til almindelige mennesker på et let forståeligt
filmoptagelserne, de har også lanceret en interaktiv tidslinje —
niveau.
selvsagt også af lokalhistorisk karakter. Det særlige ved denne
Det store, forkromede ’site’ — eller hjemmeside om man
tidslinje er dog, at brugerne selv kan være med til at lægge
billeder og artikler ud på den, hvilket gør den til interaktiv på
vil — e^Aarhus Universitets ambitiøse Danmarkshistorie
en anden måde end den, man finder på danmarkshistorien.dk.
projekt. Siden indeholder et væld af informationer om Dan
Tidslinjen findes på denne webadresse: www.frederiksberg.
markshistorien, leksikonopslag, historiske kilder og artikler
om særlige emner og perioder samt en interaktiv tidslinje og
dk/voreshistorie.aspx
Nok er Frederiksbergs sider meget lokalhistoriske af karak
en sektion til brug for undervisning. Alle artikler er skrevet
ter, men princippet bag dem bør inspirere enhver kommune,
af Aarhus Universitets ansatte forskere og undervisere og
stadsarkiv eller museum med ambitioner om lokalhistorisk
har derefter været igennem hænderne på professionelle for
formidling i digital form.
midlere. Man vil overraskes over det væld af information der

