SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Tidsskrift for historie
30. årgang nr. 3, november 2000

Adresse
c/o Institut for Historie
Njalsgade 102, 2300 København S
(uro 4 18 <85 51
www. xcu .com/m m design99/11 as t i n gs
e-mail: hastings@gct2nct.dk

Ansvarshavende redaktør
Jørgen Mikkelsen, ph.d.. arkivar ved
Landsarkivet for Sjælland in.m.
Jagtvej 10, 2200 København N
e-mail: jm@lak.sa.dk

Anmeldelsesredaktør

Inge Christiansen
Baronesse, Borgerkone eller ugift Fruentimmer - Barsclskvinder
på Fødselsstiftelsen 1788-1850.............................................................. 16
Anmeldelser
Sven Helles (oversætter): Marcus Tullius Cicero: De philippiske
taler.
(Anders Holm Rasmussen)...................................................................... 25

Jørgen Ladefoged (oversætter): Hildegard af Bingen: Lægebog.
(Michael Steril) ....................................................................................... 26

Peter I lenningsen
(‘-mail: henningsen@inail.tele.dk

Layout- & billedredaktion
Berit M. Christensen. Pelle Larsen &
1 lans-Micael Søndergaard
(‘-mail: hans-inicael@posl.tele.dk

Redaktion
Michael Brcgnsbo, Berit M. Christensen, Peter
Henningsen, Birgitte Holten, Kirsten K\ist. Pelle
Larsen, Rasmus Mariager, |ørgen Mikkelsen, Sniff
Nexø, Christian Nicolaisen, Mia MiinsterSwendsen. 1 lans-Micael Søndergaard

Tyge Krogh: Det store nat mandskomplot. En historie otn
1700-tallets kriminelle underverden.
(Peter Henningsen).................................................................................. 28

Michael Brcgnsbo: Samfundsorden og statsmagt set fra prædike
stolen. Danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdan
nelse vedrørende samfundsordenen og statsmagten 1750-1848.
(Jens Rasmussen) ..................................................................................... 30
R. Lindborg: Anden i Naturen - Naturfilosoffen H.C.
Ørsted - eksperimentalforsker
(Birgitte Hoften og Michael Steril)........................................................ 33
Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.): Fra mellemkrigstid
til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen
på 65-årsdagen oktober 1998
(Anette Waning)...................................................................................... 35

Ekspedition
Christian Nicolaisen
Christianehøj 64, st.tv.
2S60 Søborg, til'.: 39 67 IS 55
e-mail: chrino@get2net.dk

Claus Bundgård Christensen: Niels Bo Poulsen og Peter Scha ff
Smith: Under hagekors og Dannebrog. Danskere i Waffen SS
1940-45.
(Niels Wium Olesen)................................................................................39

Priser
30. årgang:
Abonnement 4 numre
Introduktionstilbud for
studerende
Iløssalg pr. nummer
Æklre årg. pr. nummer

Kirsten Kvist
Krctensisk voldsudøvclsc - år 2(X) f.Kr..................................................... 3

kr. 175,kr. 100.kr. 50.kr. 25.-

Tryk

Lene Floris og Annette Vasström: På museum - mellem oplevelse
og oplysning.
(Esben Kjeldbæk).................................................................................... 43

Jes Fabricius Møller: På Sejrens Vej - historien om Skolesamvirket
Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen.
(Mogens Bak-1 lansen) ............................................................................ 45
Peter Henningsen
Homo Rusticus (Hl): Fra kanalje til folkehclt.......................... bagsiden

Sal med New Caledonia Semi Bold 10,7 pkt.
Kandrup Bogtrykkeri, København
ISSN 0106-0627

Forsideillustration

Alle henvendelser vedr, adresseivndring o.l.
bedes rettet direkte til postvæsenet. Eftertrvk
tilladt i uddrag, forudsat tvdelig kildeangivelse.

Denne tegning af en gravid kvinde, fra Wiedewelts Charikaturer med
titlen ’’Jomfruen på Fødselsstiftelsen”,findes på Kobberstikssamlingen og
er tilskrevet Johannes Wiedewelt, der levede 1731-1802. Statens Museum
for Kunst

1066 henvender sig til alk* historisk interesserede. Tidsskriftet indeholder artikler og anmeldelser om dansk og inter
national historie, og stolvalget spænder fra oldtiden til samtidshistoriske begivenheder. 1066 ser det som en sierlig
opgave at viderebringe resultaterne af kandidatspecialer og ph.d.-alhandlinger. Tidsskriftet udkommer fire gange
årligt og udgives med støtte» Ira Kulturministeriets bevilling til ahnentkiiltiirelle tidsskrifter.

Kretensisk voldsudøvelse - år 200 f.Kr.
Udbredt brug af lejesoldaterforudsætter tre ting: Krig; en part der vil betalefor ekspertise, og
en part der vil kæmpefor penge. Det antages desuden ofte pr. automatik, at brug aflejesoldater
nødvendigvis også forudsætter menneskelig ondskab. I den hellenistiske periode deltog
kretenserne som professionelle soldater i talrige konflikter uden at være permanent politisk
forpligtede til det. De deltogfor betaling og for udbytte, som de sikrede sig via plyndringer.
Kretenserne blev i samtidens litteratur ofte anset som æreløse skurke, men i artiklen
argumenteres derfor, at deres voldsudøvelse kan opfattes som en traditionel og accepteret del
af kretensisk økonomisk praksis.

Af Kirsten Kvist, cand.mag., ph.d.-stipendiat ved Institutfor Historie, Københavns Universitet
en hellenistiske periode beteg
ner typisk perioden fra Alexan
der den Stores død i 323 f.Kr. til
Slaget ved Actium i 31 f.Kr.,
Octavians styrker slog Marcus Antonius4
og Cleopatras styrker i et søslag, og Rom
derved besejrede det sidste af de
hellenistiske riger. Det er en periode og et
kæmpestort landområde, der er kende
tegnet ved at være udsprunget af
Alexanders erobringer og den efterføl
gende udbredelse af græsk sprog og
kultur, der slog igennem i elitære kredse i
hele området. Den hellenistiske verden
var primært opdelt i tre store kongeriger;
Seleukideriget i øst, Ptolemæernes rige i
Ægypten og Makedonien i nord og vest,
samt en række mindre riger og statssam
menslutninger såsom Pergamon, Det
aetolske Forbund m.m. De hellenistiske
bystater var typisk underlagt en form for
central øvre myndighed, hvad enten det
drejede sig om en konge eller en førende
stat i en føderal sammenslutning.
I forhold til dette mønster står Kreta
tilsyneladende uden for normen. Set
udefra var Kreta en homogen størrelse
både geografisk og etnisk, men i politisk
henseende bestod Kreta af mere end 50
bystater, der indgik i skiftende alliancer
med hinanden og med omverdenen.1 Det
er i høj grad en abstraktion i antikhistorisk
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sammenhæng at tale om politisk uafhængi
ge samfund, men man kan sige, at Kreta i
modsætning til mange af de øvrige
hvor
hellenistiske
samfund ikke var direkte
underlagt en enkelt større magt og heller
ikke direkte forsøgte at ekspandere udadtil
og gøre sig til hersker over andre eksterne
områder. Man kan se disse typiske
mekanismer internt på øen de kretensiske
byer imellem, men de genfindes ikke i de
eksterne relationer. Den politiske og
økonomiske kontakt til omverdenen antog
en anden karakter, og jeg skal her komme
nærmere ind på et af aspekterne af denne
kontakt, nemlig kretensisk voldsudøvelse både diskuteret som overordnet fænomen
og i form afen udvalgt case.

Krig i den hellenistiske periode
Den hellenistiske periode var blandt andet
kendetegnet ved en lang række krige
mellem både de store dynastier og de
mindre statsmagter. Krige blev ført for at
erhverve sig nye territorier, der kunne
tilbyde naturressourcer, strategiske områ
der, mandskab, skattegrundlag eller måske
blot et midlertidigt plyndringsgrundlag.
Mandskabet, der udkæmpede disse krige,
bestod i stor udstrækning af lejetropper og
hjælpetropper, og der indgik ofte kretensi
ske styrker heri.2 Lejesoldaters motivering
var først og fremmest udbytte, hvilket gik
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smukt hånd i hånd med feltherrens ønske
om at beherske et nyt territorium. Dette
var der ikke noget odiøst i - plyndringer var
en regulær og legitim del af hellenistisk
krigsførelse, og kretenserne kan ikke
anklages for alene at have udøvet
plyndringer som en særligt modbydelig,
røverisk adfærd. Men da kretenserne
særdeles ofte optrådte i rollen som leje
soldater, gled plyndringsadfærden tilsyne
ladende over til at betegne en del af deres
’’særlige kretensiske karakter”.3 Kretensernes speciale og rygte er i denne periode
i det hele taget ofte kendetegnet ved vold,
ikke bare i fonn af lejesoldaters aktiviteter,
men også gennem en udbredt plyndringsaktivtet med efterfølgende slavehandel,
gidseludveksling og diplomatisk aktivitet
som forsikring imod røveriske overfald.4
De kretensiske lejesoldater var således
yderst populære. Som etnisk gruppe blev
kretenserne ofte betegnet som krigeriske,
men det er mere præcist at betegne dem
som militære arbejdsmænd og specialister.
Kretenserne deltog således i en mængde
krige, de ikke var politisk involveret i. De
udfyldte en professionel militær rolle, som
netop de var gode til, og krig var i mine
øjne at betragte som et erhverv for dem. Vi
kender de kretensiske soldater fra trakta
ter, der sikrer hellenistiske stater en andel
af kretensiske hjælpetropper eller lejesol
dater,5 fra gravindskrifter spredt rundt i
hele det hellenistiske område,6 fra ind
skrifter om enkeltpersoner,7 og fra de
antikke forfatteres beretninger om kreten
siske kontingenter af soldater i de store
lejehære.8 I slaget ved Raphia i 217, der
afgjorde den 4. Syriske Krig til den
ægyptiske konges fordel, er der således
rapporteret at have deltaget 5500 kretensi
ske soldater: 3000 deltog på Ptolemæos 4.s
side og 2500 på Antiochos 3.s side.9 Når de
var benævnt ’’kretensere”, hænger det
formodentlig sammen med, at de bestred
en særlig militær kunnen, som netop
kretenserne blev hyret til: De var meget
dygtige bueskytter.10 Jeg vil nedenfor

komme ind på, hvad den taktiske nytte af
bueskytter bestod i. Også andre etniske
grupper blev fremhævet og sat i forbindel
se med en særlig kamptype.11 Thessalieme
var kendt som dygtige ryttere, og deres
kavalleristyrker udmærkede sig særligt i
flok. Aetolierne var også ryttere, men
opererede i højere grad individuelt. En del
af de lilleasiatiske kontingenter blev
berømmet som dygtige slyngekastere,
mens hellenerne, herunder også makedo
nerne ofte indgik i hoved-slagstyrken,
falanksen, som sværtbevæbnede fodfolk.

Vold
Vold er et problematisk ord at bruge, da vi
let associerer til ungdomsbander, der
overfalder fredelige folk på banegårde.
Når jeg anvender det i denne sammen
hæng, er det i et forsøg på at finde en fælles
term, der kan favne et spektrum, der
strækker over regulær krigsførelse, over
fald, plyndringer, gidseltagning, alliance
forhold og lejesoldaters aktiviteter. Alt
dette er kendetegnet ved vold. Vold der
kan have et klart defineret, politisk motiv
og en politisk konsekvens, men som helt
givet altid har en økonomisk konsekvens og
ofte også er økonomisk motiveret. Hvis
man fjerner begreber som moral, skyld og
ondskab fra plyndringsaktiviteten, har
man en konkret berigelseshandling tilba
ge. Det minder om en jæger, der nogle
gange udvælger og nedlægger et bestemt
bytte og andre gange sætter fælder op på et
udvalgt sted og hjemtager, hvad der nu
engang går i nettet. Aristoteles formulerer
det på følgende vis i et afsnit om
produktionsformer: ”De mest uvirksomme
Mennesker lever som Nomader; (...) Andre
lever afjagt, og denne er afforskellig Art,
idet nogle lever af Rov, andre af Fiskeri,
naar de bor nær ved Søer, Sumpe, Floder
eller et Hav hvor der er Fisk; endelig er der
nogle der lever afJagt på vilde Fugle eller
vilde Dyr. Men den største Del af
Menneskeheden lever af Jorden og den
dyrkede Afgrøde. Det er paa det nærmeste
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Kort der viser Kretas placering som den sydlige ’’base” i det Ægæiske Hav. Hierapytna er placeret på
sydøst-kysten af Kreta. Kilde: J. B. Scholten (2000), Politics of Plunder. Kort nr 6.

de Maader, der er atfriste Livet paa, i hvert
Fald naar talen er om Folk, som skaffer sig
Føden direkte af Naturens Produkter og
ikke ved Bytte eller Køb - man kan altså
leve som Nomade, Jordbruger, Røver,
Fiske r og Jæger. 12
Derved bliver diverse former for
plyndring gjort til økonomiske aktiviteter
på linje med fiskeri og jagt. Alle disse
aktiviteter kunne udføres med en form for
berigelse til resultat for den vindende part.
Ved plyndring var der tale om et konkret
bytte og i visse tilfælde også et indirekte
bytte i fonn af øget diplomatisk kapital, der
sidenhen kunne ’’indløses” igennem en
mere fordelagtig position i politisk udveksling.
Disse voldshandlinger eller blot truslen
om voldshandlinger bringer spørgsmålet
om udbytte på banen. Hvis vi taler om
plyndringer, som kretenserne var beiygtede for, så var der tale om flere typer af

udbytte. Det mest simple er det mest
konkrete: Man overfaldt og bortranede
gods og eventuelt også folk. Tyvekoster
såsom penge og varer var lette at fordele.
Mennesker kunne enten bruges eller
sælges som slaver eller tages som gidsler
og sidenhen udveksles for løsepenge fra
deres familie eller stat. Gidselsituationer
var ikke ualmindelige i den hellenistiske
periode.13 De indgik både som økonomisk
potentiale og som en legitim form for
diplomatisk virksomhed, idet gidsler kun
ne stilles som garanti i politiske forhand
linger.11 Det område, der hedder gidsel
forhandlinger, er således en gråzone
mellem politiske, økonomiske og diploma
tiske spørgsmål.

Kretensisk ekspertise
Men hvad var det da, kretenserne kunne?
Her kommer Polyb os til hjælp med en
beskrivelse: Kretensernes talenter for krig
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lå i baghold, list og natlige angreb:
” Kreterne er uimodståelige både til lands
og til vands med hensyn til baghold,
plyndringstog, overlistelse affjenderne og
natteangreb, kort sagt til alle enkeltaktioner, og hvor der udkræves snedighed;
derimod er defejge og upålidelige i de åbne
slag, hvor de tætpakkede geledder står
front mod hinanden ”15
Polybs vurdering af kretenserne var
kun sjældent positiv. Ligesom han ikke
brød sig om aetolierne, kunne han heller
ikke fordrage kretenserne.16 De stødte vist
hans moral. Men der er ikke txdvl om, at de
talenter, han tilskrev kretenserne, var
effektive i forbindelse med krigsførelse og
plyndringer. Jeg skal ikke her komme
nærmere ind på, om hans vurdering af
bagholdsangreb stemte overens med
’’tidens generelle normer”. Grækernes
optræden i krig og deres indstilling til
krigsetik var ambivalent.17 Den åbne kamp
med infanteri og kavaleri i samlede
fonnationer blev ofte fremhævet som en
moralsk overlegen krigs fonn.IS Under alle
omstændigheder var den store tunge
falanks ikke velegnet til natangreb eller
baghold.19 Den klassiske periodes hoplitslag havde (groft skitseret) nærmest
karakter af en kollision mellem to
næsehorn. En ekstrem høj grad af disciplin
og rutine var nødvendig for at kunne
manøvrere sikkert og hurtigt med en
falanks, hvor den samlede formation var
alfa og omega. I hellenistisk periode var
brugen af letbevæbnede styrker (peltaster)
meget udbredt, og krigsformen var blevet
mere differentieret, således at man i
højere grad kombinerede store, tunge
infanteristyrker med forskellige typer af
letbevæbnede styrker og kavaleri - samt
anvendte nye taktikker især overraskelses
momenter, bagholdsangreb og belejrin
ger. Brug af list var en vigtig komponent i
hellenistisk krigsførelse, og skønt det til
tider blev forbundet med uærlighed og
svigtende mod, blev det ofte anvendt.20
Hvis man ser bort fra Polybs hårde

moralske dom over kretensernes evner,
viser det sig da også, at vi har at gøre med
en dygtig og specialiseret gruppe krigere,
der især udmærkede sig ved at være
formidable bueskytter: ”For hvordan hele
Kretas Land af Naturen er beskaffent, det
kan I jo se: det er ikke, som Thessalernes
Land, fladt, og det er aabenbart Grunden
til, at de i højere Grad benytter Heste,
medens vi dyrker Løb. For Landet her erjo
tværtimod et Bjergland og egner sig bedre
til Træning i Løb. Det er derfor klart, at
man er nødt til at have lette Vaaben under
saadanne Forhold, saa at man ikke under
Løbet har noget tungt at bære paa; og da
Buer og Pile er lette, passer de aabenbart
godt.”2' Bueskytters taktiske værdi lå i, at
de var formidable krigere i ujævnt
terræn.22 Buerne var små og lette og havde
ringe gennemslagskraft, så de forslog ikke
meget mod en pansret formation, men de
kunne skabe forvirring og eventuelt biyde
en formation op, hvorved hoplitterne var
alvorligt handicappede; til forskel fra
bueskytterne, som var individuelle krige
re, fungerede hoplitterne kun optimalt i
samlet formation, idet deres offensive
taktik som gruppe var afhængig af, at de
gensidigt dækkede for hinanden. Desuden
var bueskytterne gode til dække en hærs
flanke eller bagtrop, da de var mobile og let
kunne opdage et eventuelt baghold eller
flankebevægelser fra modstanderen. De
res bagholdsangreb var stærke i overra
skelsesmomentet, i effekten som snigskyt
ter og i deres evne til at skabe forvirring.
Korrekt håndtering af en bue krævede en
grundig uddannelse. Denne oplæring
havde kretenserne via et specielt uddan
nelsessystem centreret omkring en hård
før, individuel, militær træning med buen
som det vigtigste specialvåben.23 Her var
altså tale om krigere, der var dybt
specialiserede i at kunne dræbe på kort
afstand, men dog uden for umiddelbar
rækkevidde og ofte ’’usynlige”, idet de
kunne skyde knælende og derfor kun
behøvede ganske ringe dække. De kæmpe-
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Relief af mand der spænder buestreng på bue: Gravfund fra Kul Oba nordfor Sortehavet. Guldvase med
scenerfra skythish dagligliv. 4. årh., nu på Eremitagemuseet i Ski Petersborg. Bemærkningerne hos Platon
om kretensiske krigeres store bevægelsesfrihed i vanskeligt terræn peger på, at de brugte små buer som
denne med et tilhørende hoftebåret pilekogger. Der kendes ikke lignende fremstillinger af kretensere, men
man formoder, at våbentypen svarer til de kretensiske buer. Den øvrige udrustning er skythisk og skal ikke
overføres på kretensiske forhold. Skyt lierne var kendte som et rytteifolk, der blandt andet var dygtige
bueskytter. Kilde: M. I. Artamonov (ed.) (1969) Treasures from Scythian Tombs. Pl.232.

de ofte som enkeltkrigere eller i små
grupperinger og var domineret af en
individuel disciplin, der gjorde det vanske
ligt at organisere dem en masse og derved
også at udslette dem med ét slag, idet de
sjældent var tæt samlede. Disse kvaliteter
gjorde de kretensiske bueskytter både
flygtede, beundrede og foragtede, men
også meget nyttige som lejesoldater. Det

er som om, der er en interessant
overensstemmelse mellem bueskytternes
evner og adfærd og Kretas politiske
struktur: De kretensiske byer kunne heller
ikke tøjles under én hersker, men spredte
sig i fluktuerende forbund, der skiftevis
overfaldt og støttede hinanden, pludselig
sluttede de sig sammen mod eksterne
modstandere for kun få øjeblikke senere at
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spredes igen. Aldrig kan man se hele
styrken klart for sig.
1. Kretensiske Krig 205-200
Historien om udbredelsen af de kretensi
ske lejesoldater i den hellenistiske periode
omfatter samtlige større opgør i den
hellenistiske verden, som vi kender til.
Men vi kender i særlig grad til Kretas
eksterne kontakter i perioden 250 -150,
idet der er overleveret et stort antal ind
skrifter fra denne periode, der dokumen
terer de kretensiske byers mellemstatslige
kontakter.24 I denne sammenhæng vil jeg
koncentrere mig om en indskrift fra midt i
perioden til belysning af kretensisk
voldsudøvelse eller militærrelateret tjene
ste, samt de medfølgende politiske og
økonomiske implikationer. Fra år 200 har
vi bevaret en traktat mellem den østkretensiske by Hierapytna og Rhodos.25 Her
er tale om en fredstraktat og alliance, der
afsluttede Hierapytnas deltagelse i den
såkaldte 1. Kretensiske Krig, som traditio
nelt dateres til 205-200. Denne konflikt
omfattede Rhodos og et ukendt antal
kretensiske byer. I den antikke litteratur
og i en del af den moderne forskning
omtales den som en krig, hvor rhodierne
forsøgte at bekæmpe kretensernes utåleli
ge sørøveri i det Ægæiske Hav.26 Efter at
forskningen længe havde accepteret dette
synspunkt, er det nu fra flere sider blevet
påpeget, at der nok snarere var tale om en
mindre konflikt mellem rhodierne og
Hierapytna, eller eventuelt flere kretensi
ske byer med Hierapytna i spidsen,27 samt
at konflikten ikke nødvendigvis har haft
karakter af en politilignende helteaktion
fra rhodisk side, således som man kan
fristes til at tro ud fra den antikke
litteraturs sparsomme bemærkninger. Det
startede som en mindre konflikt mellem
Hierapytna og små-øerne Kos og Kalymna,
der blev angrebet af førstnævnte i flere
omgange. Dette er af de fleste forskere set
som årsagen til krigen, mens det fra ny side
er blevet fremført, at rhodierne bekrigede
kretenserne, fordi de følte deres handel

truet fra kretensisk side.28 En anmodning
fra Kos og Kalymna om hjælp har
sandsynligvis kun fungeret som den
udløsende årsag, der gav rhodierne en
mulighed for at erklære krig og efterføl
gende sætte deres magt igennem over for
en række kretensiske byer. Et er dog
sikkert: Vi har al mulighed for at komme til
at kende konfliktens resultat bedre end
dens årsager og forløb, idet vi besidder
denne komplette traktat og i øvrigt også
fragmenter af to andre aftaler fra Olous og
Chersonesos, der ser ud til at være
parallelle traktater.29
Traktaten mellem Rhodos og Hiera
pytna havde tydeligvis rhodierne som den
stærke partner i aftalen. Efter at parterne
havde lovet gensidig alliance, måtte
hierapytnieme give fri adgang til deres by,
havne og flådebaser (1.10-12), og senere
fremgår det, at rhodierne havde tænkt sig
at udsende en flådestyrke af ukendt
størrelse (1.48-51,1.60-64). Det vil sige, at
rhodierne hermed havde sikret sig rettig
heden til en officiel repræsentation i
Hierapytna. Hierapytnieme lovede at tage
godt imod de udsendte tropper, ligesom
rhodierne garanterede, at disse styrker
ville beskytte den kretensiske by efter
bedste evne. Det, rhodierne gjorde her,
var således at sikre sig en flådebase,
samtidig med at de påtvang hierapytnieme
deres ’’beskyttelse”.30
Sikring af mandskab
Hierapytnieme måtte desuden love at
komme til hjælp, hvis rhodierne blev
angrebet. De skulle da - på rhodiemes an
modning - inden for 30 dage stille med en
styrke afhjælpetropper på 200 bevæbnede
mand, hvoraf mindst de 100 skulle være
borgere fra Hierapytna (14-20). Det var
her underforstået, at de resterende
soldater godt måtte være lejetropper.
Hvordan det blev ordnet fra kretensisk
side, ved vi ikke, men der var flere
muligheder: Der kunne være tale om
’’regulære lejetropper” fra et af rekrutte
rings-markederne, som vi ved, der fandtes
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på Kreta. Blandt andet omtaler Strabo
(10.4.10), at hans slægtning, Dorylaos, tog
til Knossos, for at hyre lejesoldater, da her
fandtes et af den tids store centre for
rekruttering af lejesoldater. Men der
kunne også være tale om, at Hierapytna
havde afhængige bystater under sig,
hvorfra de kunne indhente mandskab på
samme manér som Rhodos nu indhentede
mandskab fra Hierapytna.
Men der var ikke tale om regulær
tvangsudskrivning af soldater; de var sikret
betaling. Soldaterne, der indkaldtes af
rhodierne, fik transport af rhodierne til
Rhodos og modtog fra ankomsten 9 oboler
(= ll/2 drakme) i dagløn. En officer for
mindst 50 mand modtog 2 drakmer dagligt.
Denne praksis var sikret de første 4 år efter
traktatens indgåelse. Herefter skulle de
første 30 dages tjeneste betales af
hierapytnieme selv, hvorefter rhodierne
ville overtage lønudbetalingen. Det, som
rhodierne sikrede sig, var altså ikke gratis
soldater, men en garanti for en mandskabs
reserve. Da rhodierne lovede at betale
hele lønnen de første 4 år, stod de
sandsynligvis overfor at skulle bruge
soldater inden for kort tid. De første fire
år, hvor rhodierne ville dække alle udgifter
undtagen eventuelt tilbagerejsen til Kreta,
var der altså ikke tale om en udgift for
Hierapytna. Det er heller ikke sikkert, de
har været nødt til at betale tropper for at
tage til Rhodos, idet der kan have været
tale om regulær formidling af krigstjeneste
til ledige soldater.
I bevidstheden om at Kreta var et godt
rekrutteringscenter for lejesoldater, var
Rhodos således med til at gøre det endnu
mere attraktivt, idet de via et påtvunget
allianceforhold lagde en fast ’’kontrakt”
ind. Dette kan umiddelbart synes at være
en meget ’’mild” tolkning af en tvangsud
skrivning af soldater til en fremmed krig,
men det ligger nok primært i, at jeg ikke
noget sted ser tegn på, at kretenserne
generelt var kede af at udkæmpe andres
krige. Det var et erhverv, der blev udført
for lønnens skyld. Jeg ser således ikke

’’straffen” fra sejrherren i, at Hierapytna
skulle formidle 200 soldater på rhodiernes
forlangende, men snarere i det, at Hiera
pytna nu var bundet til rhodierne i en alli
ance, der forhindrede dem i at formidle
soldater til hvem de ville, samt at ingen
hierapytnier på privat initiativ måtte
deltage i krigshandlinger rettet imod
rhodierne. Denne klausul blev sikret ved,
at en hierapytnier i dette tilfælde skulle
straffes, som om han havde vendt sig til
krig imod sin egen by. At dette rent faktisk
var en begrænsning ses deri, at man var
nødt til at undtage de hierapytniere, der
allerede deltog i kampagner, og som derfor
ikke kunne begrænses af et sådant forbud.
Dette var ikke bare et fiktivt forbud, men
rettede sig i særlig grad mod Philip 5. af
Makedonien. Makedonerne havde i hele
sidste fjerdedel af 3. århundrede benyttet
kretensiske tropper, og i den kretensiske
krig deltog Philip 5. til støtte for
kretenserne, idet han udsendte en ge
sandt, der skulle holde ”pep-talks” for
kretenserne for at opildne dem til
aggression mod rhodierne.31
Foruden de 200 hjælpetropper skulle
Hierapytna hjælpe rhodierne til at rekrut
tere lejetropper på Kreta ved at give dem
frit lejde og i øvrigt støtte dem i deres
rekrutteringsarbejde. Her er altså en
udvidelse af Hierapytnas rolle som
’’agentur” for rhodierne. Igen mener jeg,
at hårdheden i traktaten skal læses i den
efterfølgende klausul, der forbyder hiera
pytnieme at optræde i rollen som
formidlere af lejetropper til brug imod
rhodierne. Dette var en klar indskrænk
ning af deres indtjeningsmuligheder og af
deres politiske manøvredygtighed. Trakta
tens fokusering på formidling af tropper
ramte Hierapytna som et offentligt,
politisk samfund, mens forbudet mod at
deltage i kampagner imod rhodierne også
ramte hierapytnieme som private soldater.
Det hindrede dem i lovligt at tage imod et
rekrutteringstilbud fra en stor arbejdsgi
ver som f.eks. Philip 5. eller fra en anden
rekrutterende kretensisk by, der samlede
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en styrke vendt imod rhodierne.
Omvendt, hvis Hierapytna havde
behov for at rekruttere lejetropper fra
Asien, så lovede rhodierne at hjælpe dem
med rejsen frem og tilbage. Rhodiernes
assistance ligger ikke i selve det at hjælpe
med formidlingen af lejetropper, således
som det jo var direkte formuleret, at
hierapytnieme skulle hjælpe. Det var
rhodierne formodentlig ikke specialisere
de i, men de har kunnet stille med skibe til
transport og eskorte som sikkerhed for
styrkernes rejse.32 I det tilfælde foregik
rekrutteringen i Asien.33 Men, hvis der var
lejetropper til rådighed i Asien, hvor
rhodierne ligefrem havde interesser i form
af den rhodiske Peraia, hvorfor havde de så
brug for at sikre sig soldater fra Hierapytna
på Kreta? Det var da meget kortere at tage
til Karten og bruge sine kontakter der.
Hertil kan der siges flere ting: Det kunne
tænkes, at et eventuelt angreb - som det
formuleres i traktaten - imod rhodiernes
by, opland, love eller skatter netop kom fra
lilleasiatisk side, hvorfor det kunne være
problematisk at sikre soldaternes trans
port, selvom man havde bundet dem via en
kontrakt til at være allierede af Rhodos.
Men mere vigtigt var det en måde at søge
at sikre, at hierapytnieme ikke medvirkede
til at forøge fjendens styrke.31
Rhodiernes flådebase i Hierapytna
skulle blandt andet bruges som udgangs
punkt for at angribe skibe på plyndrings
togt - bedre kendt som sørøverskibe. Hvis
rhodierne engagerede sig i kamp mod
pirater, der anvendte kretensiske baser,
skulle hierapytnieme deltage i kampen
mod piraterne, vel at mærke uden at få løn
for det (51-58). Her var tale om ren
provenu-betaling som blev udgjort af en
andel af byttet, idet rhodierne tog såvel
piraterne som deres skibe, og de øvrige
involverede i kampene kunne herefter få
lov at dele resten af byttet. Her var altså
mulighed for, at private hierapytniere
engagerede sig i kamp mod piraterende
styrker, hvad enten det var til lands eller til
vands. Her er faktisk tale om, at man

udøvede den samme handling, som de folk
der plyndrede, men rhodierne formåede at
give det et skær af legitimitet ved at bruge
en retorik, der omtalte det som bekæmpel
se af sørøvere.

Udbytte og udveksling
Ved udførelse af voldelige plyndrings
handlinger var der tale om et forventet
konkret udbytte, men som eksemplet med
Rhodos og Hierapytna illustrerer, var der
flere variationer over temaet: Berigelse via
vold. Man kan (udover det konkrete bytte)
tale om et udbytte, når der opnås en
gevinst ved at undlade at udføre en
forventet voldshandling (forsikring mod
vold fra én selv; dvs. du skaber en trussel og
stryger derefter en gevinst ved at reducere
samme trussel), eller ved direkte at yde
beskyttelse imod voldshandlinger (forsik
ring mod andres voldshandlinger). Set i
dette lys er vold - og dcncd også
beskyttelse imod vold - en politisk vare /
serviceydelse.35 Men enhver vare har jo sin
pris og derved får vold også et økonomisk
aspekt. Hvad enten man tager med vold
eller - for betaling - beskytter imod vold, så
er der tale om en udvekslingssituation
mellem to parter. Humlen ligger i den grad
af gensidighed, der er til stede i
udvekslingen.36 Ved et røverisk overfald er
der tale om en negativ reciprocitet. Ved en
aftale om betaling for beskyttelse er der
tale om en form for balanceret gensidig
hed, men sandsynligvis med modtageren
af beskyttelse som den svagere, afhængige
part. Endelig er der den tredje situation,
der går ud på, at én part hyrer en anden
part til at udføre vold mod en tredje part.
For den plyndrende kretenser var der
således tre former for udbytte:
1) Det beslaglagte bytte.
2) Den forøgede diplomatiske styrke i
form af omverdenens frygt for kretensiske
voldshandlinger.
3) Promovering af den vare der hedder
vold.
For den stat der valgte at profilere sig
på at beskytte andre imod kretensiske
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Vasebillede 550-500f.Kr. Piratskib (th.) jager handelsskib (tv.): Piratskibet var kendetegnet ved at være et
let fartøj, der kunne sejle hurtigt ved en kombination af sejl og årekraft. Rambukken indikerer, at det var
beregnet til angrebsformål. Piratskibet her har ikke lastrum - det er såkaldt a-fraktos (uden dæk), til
forskel fra handelsskibet, der tydeligvis har et rummeligt skrog med et stort lastrum - det er et katafraktos (med dæk). Både skibstypen hemiolia og lembos var kendetegnet ved at være små lette skibe, der
var tilgodeset i forhold til hastighed og manøvredygtighed. De havde ingen reel slagkraft over for et
regulært krigsskib. Disse skibe var gode tilforfølgelse ogflugt, og den lette, hurtige sejlads sikrede desuden,
at sejlerne havde kræfter tilovers til at borde det handelsskib eller angribe den kystby, de nu havde udset
sig. Kilde: L. Casson (1973) Ships and Seamanship in the Ancient World. Pl. 81.

overfald var der ligeledes tre former for
udbytte at hente:
1) Det beslaglagte bytte (piraterne og
deres skibe).
2) En forøget diplomatisk styrke i form af
omverdenens erkendte behov for beskyt
telse.
3) Promovering af den vare der hedder
beskyttelse (som også består af voldsud
øvelse eller trussel om voldsudøvelse).
Set fra denne synsvinkel var der ikke
den store principielle forskel på kretensei 
nes aktiviteter og den serviceydelse der
hed beskyttelse. Der var naturligvis en
verden til forskel set fra ofrenes side. Men
begge handlinger er voldshandlinger med
udbytte for den vindende part. Den vigtige
forskel er, at kretenserne udøvede vold
primært med berigelse til formål, hvori
mod rhodierne udøvede politik, der førte
til voldsudøvelse, der igen førte videre til
berigelse samt til mere politik. På det plan
var rhodierne forholdsvis tæt på en

adfærd, der minder os om moderne stater,
hvorimod kretenserne anvendte vold
primært som et produktionsmiddel.
Charles Tilly nævner, at ’’War makes
States” (170). Det galdt nok for rhodierne,
men for kretensernes vedkommende må
man snarere sige at ’’War makes money”.
Beskyttelse og legitimitet
Men hvori bestod rhodiernes ret til at
overfalde såkaldte pirater på fremmed
territorium ? Rhodiernes handling var også
en plyndringshandling, idet de beslaglagde
pirater og skibe, som var af en betydelig
værdi, og i øvrigt hidkaldte hierapytnieme
til at piratere imod pirater. Det bliver
således et spørgsmål om, hvem der
besidder den legitime ret til at beslaglægge
andres ejendom, hvilket er et evigt aktuelt
politisk spørgsmål mellem principielt
ligeværdige stater - hvem har magten til at
definere retten? De gamle var selv
opmærksomme på, at legitimitet hvilede
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på autoritet og clon ed var et spørgsmål om
politisk magt. Således beretter Cicero en
anekdote om en sørøver og Alexander den
Store, der sidenhen blev gentaget og
udvidet af Augustin: ”Det er nemlig meget
fint og sandt, hvad en fanget sørøver
svarede Alexander den Store; for da
Alexander spurgte ham, hvad han havde
tænkt sig med således at gøre havet farligt,
svarede denne ham med frimodig foragt:
’Det samme som du med hele verden; men
fordijeg gør det med et lille skib, kaldes jeg
en sørøver; fordi du gør det med en stor
flåde, kaldes du feltherre’”.37
Rhodierne var tilsyneladende ikke så
foragtede af deres samtid for deres form
for beslaglæggelse af ejendom, som
kretenserne var, dels fordi de, til forskel
fra kretenserne, sikrede sig en ”god
presse”, og dels fordi de udgjorde en
betydelig større magtfaktor end kretenser
ne. Frederic Lane udtrykker problemet på
følgende vis: “Difficulties begin when we
consider the racketeer who collects pay
ments for “protection” against a violence
that he himself threatens, and who actually
supplies a sort of “black-market” protec
tion in return, suppressing rival gangsters.
(...) Which princes were rendering the
service of police? Which were racketeers
or even plunderers? A plunderer could
become in effect the chief of police as soon
as he regularised his “take”, adapted it to
the capacity to pay, defended his preserve
against other plunderers, and maintained
his territorial monopoly long enough for
custom to make it legitimate.”™
Der findes et udtryk fra denne periode,
der hedder ”at spille Kreta med kretenseren”.39 Det spiller på kretensernes ry for at
være udspekulerede og henviser til en
situation, hvor en part forsøger at narre en
kretenser. Her var det Rhodos, der
tilsyneladende slap godt fra at ’’spille Kreta
med kretenseren” med udgangspunkt i
den aktuelle hjælp til Kos og Kalymna. De
anvendte plyndringspraksis imod pirater
ne, men fik det til at se ud som en legitim
politi-aktion, hvor de igen påtvang andre

deres ’’beskyttelse” og derefter tilmed selv
slap væk med en god del af gevinsten.
Anvendt vold kan resultere i forøgelse
af indkomst for voldsudøveren, mens der
er tale om rent tab for offeret. En trussel
om vold eller et tilbud om beskyttelse imod
vold sikrer fortsat den stærkeste part den
største bid af kagen. Men hvor truslen om
vold er en magtanvendelse, så er løftet om
beskyttelse faktisk en vare, der tilbydes.
Værdien af denne vare er afhængig af
størrelsen af den trussel om vold, der
udgør alternativet. Denne trussel kan
meget vel komme fra den samme aktør,
som udbyder beskyttelse som en vare. Her
kan altså være tale om en ’’handel med
serviceydelser” (beskyttelse) fra rhodiernes side. I dette tilfælde udviste Kos og
Kalymna en accept af rhodisk interesse
sfære, mens Hierapytna fik ”et tilbud de
ikke kunne afslå” i fonn af en fredsslut
ning, der påførte dem rhodisk beskyttelse.
Der kan ikke være tvivl om, at
kretenserne plyndrede i denne periode.
Ethvert forsøg på at benægte eksistensen
af deres praksis er dømt til at mislykkes.
Men hvor rhodierne spandt deres beslag
læggelser af fremmed ejendom ind i et
raffineret net af diplomati, så gik
kretenserne som hovedregel lige til biddet:
De legitimerede ikke deres plyndringer
politisk, de tog bare byttet med hjem og
fordelte det.40 Således besidder vi adskilli
ge indskrifter, der dokumenterer aftaler
om fordeling af bytte fra togter udført i
fællesskab.41 Set i det lys er denne traktat
fra rhodisk side en elegant afslutning på en
militær konflikt, som aftalen her er med til
at fastslå som et økonomisk bestemt
projekt, der blev udkæmpet med politiske
og militære midler. Her blev militær
voldsanvendelse, påtvungen beskyttelse,
plyndring og økonomiske kontrakter vævet
ind i et sindrigt hele, idet rhodierne fik sat
legitimerende paragraffer på en piratprak
sis, man desuden gav udtryk af at
bekæmpe. Traktaten kom til at fungere
som legitimeringsredskab i forhold til den
voldsudøvelse, der blev indgået aftaler om,
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og hierapytniemes rolle heri var dobbeltsi
dig: Som politisk samfund forpligtede de
sig til at optræde som loyale allierede og på
opfordring sende en militærstyrke af
forudbestemt størrelse. Men også på det
private plan forpligtede de sig til at
optræde som allierede, idet de ikke måtte
deltage i andres kampe vendt imod
rhodierne. Og endelig forpligtede de sig til
at deltage i rhodiernes kamp mod pirater
på og omkring Kreta ved de facto at bistå
rhodierne i at piratere imod piraterne.
Rhodierne forsøgte herved at binde denne
gruppe kretensere til sig som nyttige
allierede i både offentligt og privat regi.42

Vold som erhverv
Kampen om magten på havene bliver
således til kampen om et regionalt
voldsmonopol og evnen til at sikre sig
mandskab og derigennem styre andre til at
etablere eller forsvare dette voldsmono
pol. Et voldsmonopol giver kun mening,
hvis det efterfølgende kan udnyttes
økonomisk. Dette spil deltog alle større
aktører i den hellenistiske verden i. Kretas
særstilling skal ikke søges i, at de udøvede
vold, men i at kretensisk voldsudøvelse
udgjorde deres primære økonomiske
potentiale. Mandskab var Kretas største
naturressource i denne periode. Deres
naboer, derimod, henholdsvis udnyttede
og bekæmpede kretensisk vold, og benyt
tede voldsudøvelse som et selvstændigt
middel, der gjorde dem i stand til at
ekspandere politisk og økonomisk. Til
forskel herfra var kretensernes rolle som
røvere og soldater i både offentligt og
privat regi - for kretenserne selv - en
praksis og et erhverv, man udøvede for at
sikre sig selv økonomisk. Krigshandlinger
og voldshandlinger kan i denne sammen
hæng opfattes som en produktionsmetode,
idet de blev udført som en selvstændig,
accepteret form for berigelse og ikke for at
opnå en stærkere politisk position.
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Liste over forkortelser:
IC = Margarita Guarducci (udg.) Inscriptiones
Creticae I - IV (1935-50)
SIG3 = W. Dittenberger (udg.) Sylloge Inscriptionum Graecarum (3. udg.) (1921)
SV III = H. H. Schmitt (udg.) Die Staatsverträge
des Altertums III (1969)
SEG = Suppiementum Epigraficum Graecum

'. For interstatslige relationer internt på Kreta, se
Angelos Chaniotis Die Verträge zwischen kreti
schen Poleis in der hellenistischen Zeit (1996). For
eksterne relationer se først og fremmest Sylvia
Kreuter Aussenbeziehungen kretischer Gemeinden
zu den hellenistischen Staaten im 3. und 2.
Jh.v.Chr., Münchener Arbeiten zur alten Ge
schichte 6 (1992), men også Pierre Brulé La
piraterie crétoise hellénistique, Centre de Recherches d'Histoire Ancienne de l’Université de
Besancon, vol. 27 (1978).
-■ Marcel Launey Recherchen sur les armées
hellénistiques I & II (1949/50) 248-286; 659-664;
1068-1072; 1152-1169. Se også G. T. Griffith The
Mercenaries of the Hellenistic World (1935).
3 H. A. Ormerod Piracy in the Ancient World. An
Essay on Mediterranean History (1924) 141-50
giver et klassisk eksempel på den opbragthed,
hvormed visse forskere har overtaget antikke
forfatteres værdidomme over kretenserne. Orme
rod selv giver et geografisk betinget svar på
kretensernes hang til sørøveri. ’’There is no doubt
that geographical conditions were largely responsi
ble for making the Cretan what he was, a
mercenary or pirate, or both, as occasion offered.”
(Ibid 143).
1 Se Brulé (1978) 1-68. Angeliki Petropoulou
Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftsge
schichte Kretas in hellenistischer Zeit. Europäische
Hochschulschriften III Geschichte und ihre
Hilfswissenschaften. Bd. 240 (1985) 35-45.
5 Petropoulou (1985) App. 1.
6 Launey (1949/50) 1152-1169 har samlet prosopografiske data om kretensiske soldater. Gravind
skrifter er markeret. Hertil kommer nyfundet
kildemateriale, især et stadigt voksende antal
kretensiske gravumer fra Alexandria, de såkaldte
Hadra-hy drier, hvoraf en del med indskrifter er
angivet af have været kretensiske grave. Seneste
publicering er af Arnold Enkelaar i Bidletin de
correspondance hellénique. Supplément 33 (1998).
' SIG3 622B (= IC II v 19), se oversættelse af John
Davies i Cambridge Ancient History VII Part I
(1984) 258-259.
s Petropoulou (1985) App 2.
9 Polyb 5.65.1-10 (Ptolemæos’ styrker); 5.79.3-13
(Antiochos’ styrker). Antiochos’ infanterister ud
gjorde 62.000 mand, mens Ptolemæos’ sandsynlig-
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vis var på 55.000 mand (Polybs fremstilling er
noget uklar på dette punkt).
10 Dette åbner op for et andet interessant
spørgsmål: Var betegnelsen ’’kretenser” virkelig en
etnisk korrekt betegnelse, eller var det gledet over
til at betyde ’’dygtig bueskytte”, eller ’’lejesoldat
der er hyret på Kreta”? Uden at kunne gå i dybden
med dette spørgsmål her, er jeg tilbøjelig til at
mene, at det faktisk betød ’’etnisk kretenser”, idet
deres uddannelsessystem i ganske særlig grad
begunstigede militærtræning med stor vægt lagt på
buesky'dning. 1000 af kretenserne i Antiochos’ hæl
er benævnt Neokretensere. Hvad denne betegnelse
præcist dækker over er ikke klart. Flere forslag er
givet såsom nyudnævnte borgere eller kretensere
med en anden bevæbning end den traditionelle.
For opsummering og yderligere henvisninger, se
F. Walbank A Historical Commentary on Polybius
1(1970)540.
11 Se Polyb 4.8.9-12 vedrørende ’’etnisk” krigs
taktik.
12 Aristoteles Statslære 1256a - 1256b (her eiteret
fra W. Norvin og P. Fuglsang (udg.) Gyldendal
(1946)). Se også Ormerod (1924) 68-72; Tracey
Rihil ”War, Slaven, and Settlement in earl}
Greece” i Graham Shipley et al. (udg.) War and
Society in the Greek World (1993) 81-82. Når man
diskuterer kretensisk voldsudøvelse tror jeg man
kommer meget tættere på den enkelte mands
motiver ved at se på hans praksis og hans
umiddelbare motiver, fremfor på de store politiske
linjer. Dette fører videre til en undersøgelse al
privat og offentlig karakter af kretensisk vold og
økonomi, men det ril føre for vidt at komme ind på
det her.
13 SIG3 535; engelsk oversættelse i M.M. Austin
The Hellenistic World from Alexander to the
Roman Conquest: A Selection of sources in
Translation (1981) nr. 88. Indskrift hvori athener
ne ærer Eumaridas (oprindeligt fra Kydonia på
Kreta) for at have hjulpet med forhandlinger, der
førte til løskøb af en gruppe af athenere, der var
blevet bortført af aetolske pirater og bragt til Kreta.
Her er piraterne ikke kretensiske, men Kreta
udgør basen for hæleriet og gidselvirksomheden.
" Polyb 1.68.3; 29.8.6; 30?17.3-4; 31.2.1.4. Gidsel
har ikke den samme tone af desperation og terror,
som det har i dag. Det var i diplomatiske termer
snarere et spørgsmål om at stille sikkerhed, og
niere familiemedlemmer til kongehusene kunne i
årevis tjene som gidsler hos politisk allierede. Se
også det græske ord for gidsel: ho homeros - et
garanteret løfte, et gidsel; homereüo - udveksler
(transitivt) / tjener som gidsel; homeréo - møder,
enes om.
15 Polyb 4.8.11 (her citeret fra Polybs Historie bind
HI oversat af Erik Fox Maule (1952) Munksgaard).

Polyb var samtidig med den her beskrevne periode.
Han stammede fra Megalopolis på Peloponnes,
men fik senere en politisk karriere med base i Rom.
Han blev bragt til Rom som politisk gidsel, men
opholdet viste sig på lang sigt at blive karrierefrem
mende, primært på grund af et fremragende
personligt netværk i Rom.
16 For kritik eller direkte fordømmelse af
kretenserne, se Polyb 6.46.1-47.6; 8.16.4-8; 8.19.35; 8.20.2; 13.6.8-10; 24.3.1; 28.14.1-4; 33.16.4-5.
Aetolieme og kretenserne er ”de sorte får” hos
Polyb. Da senere antikke forfattere i høj grad
støtter sig til Polyb, og da vi ikke kender antikke
beretninger forfattet af hverken aetoliere eller
kretensere, får vi altid kun præsenteret den ene
side af historien gennem de litterære kilder.
17 W. K. Pritchett The Greek State at War II (1974)
177-189.
IS Se Polyb 13.3 for et tydeligt eksempel på denne
indstilling, der uden tvivl er præget både af nostalgi
og en begejstring for romersk krigstaktik.
19 Falanks er navnet på den tætte slagorden man
stillede soldaterne op i. Den var baseret på at
mændene dækkede både sig selv og sidemanden
med et skjold og man var således afhængig af at
formationen blev holdt tiet samlet under fremryk
ning og slag. Den type soldat man anvendte i
falanksen kaldes en hoplit. Det er en tungtbevæbnet fodsoldat med skjold, hjelm, brystværn, ben- og
armskinner. Hoplitteme og falanksen var således
tilpassede en kampform baseret på streng,
kollektiv disciplin, da en hoplit var prisgivet uden
sin formation. På grund af den meget tunge
udrustning kunne man kun kæmpe (og løbe) i høj
hastighed i kort tid.
20 Vedr. dokumenterede overraskelsesangreb og
bagholdsangreb, se Pritchett (1974) 161, 164-169,
180-183.
21 Platon Lovene 625D (her citeret fra Platons
Skrifter bind IX oversat Hans Ræder (1955) C. A.
Reitzels Forlag).
22 Jeg er Torsten Cumberland Jacobsen tak skyldig
for nyttige oplysninger vedrørende bueskytters
taktiske værdier i militærhistorisk henseende.
23 Hos Platon Lovene 625C er fællesmåltider,
gvmnastikskoler og militærtræning alt sammen en
integreret del af kretensisk samfund; 625D (note
xvii) samt 834B: Ujævnt ternen har gjort
kretenserne til løbere og bueskytter fremfor
ryttere med tung udrustning; 625E-626D: Kreten
siske skikke er indrettet med krig for øje. Se
desuden R. F. Willetts Aristocratic Society in
Ancient Crete (1955) 10-17, samt Petropoulou
(1985) 115 11.572.
21 De kretensiske indskrifter er udgivet samlet i
serien Inscriptiones Creticae I - IV (1935 -50) af
Margarita Guarducci. Senere fundne indskrifter
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samt nylæsningcr af indskrifter bliver løbende
publiceret i SEG.
25 IC III Hierapytna 3A; SIG3 581; SV III 551;
engelsk oversættelse i Austin (1981) nr. 95.
Traktaten dateres traditionelt til 201/200, Van
Effen terre (1948) 225-26. Bndé placerer den
tidligere i 205-204, Brulé (1978) 51-54.
26 Diodor 27.3. Det er sandsynligt, at Diodor bar
benyttet Polyb som kilde, der sandsynligvis selv bar
benyttet en rhodisk kilde. Ormerod (1024) 146149. Hos Ormerod er rollefordelingen ganske klar:
Philip 5 er den nedrige rænkesmed, kretenserne er
de notoriske sørøvere, som Philip 5 i denne periode
har kontrol over - som en mafiaboss over sine
lejemordere, og rhodierne er de retfærdige, men
utilstrækkelige helte, som den civiliserede verden
appellerer til om hjælp. Først da den store retfærds
hånd, Rom, kommer til, bliver der endelig
genoprettet orden. Dette billede er i bøj grad et
ekko af Polybs opfattelse af den politiske historie.
Berthold (1984) 98, 107-110, omtaler konflikten
som en række overfald mellem kretenserne og
rhodierne, men overordnet med en karakter af
retfærdig politiaktion fra rhodisk side.
27 SIG3 567, SIG3 568; SIG3 569; se tillige Patrice
Baker Cos et Calymna. '205-200 a.C. Esprit civique
et defense nationale (afhandling fra 1991,
kommende publikation), R. M. Errington Philopoenien (1969) 38-41; Brulé (1978) 34-56; Kreuter
(1992) 65-80; Vincent Gabrielsen The Naval
Aristocracy of Hellenistic Rhodes (1997) 53-54.
Gabrielsen påpeger dog fornuftigt, at dette
sandsynligvis kun er at regne som den ’’umiddelba
re årsag”, der overskygger en dybereliggende
’’vigtigere” årsag, jf. Thukydids henvisning til den
sande årsag i forhold til den umiddelbare årsag. Se
desuden Paula Perlman Kretes aiei Leistai
(kommende publikation).
2S Perlman Kretes aiei Leistai. Dette er et nyt og
ganske kontroversielt forslag, idet Rhodos' han
delsmonopol normalt er vurderet til en uangribelig
førerposition i det Ægæiske Hav - især i forhold til
Kreta, der i denne sammenligning nok må
betegnes som en handelsmæssig lilleput-nation.
29 Olous: SV III 552; Chersonesos: SEG xli 768.
Olous’ aftale er dog en del hårdere end
Hicrapytnas. Se Kreuter (1992) 80-84. Chersone
sos’ aftale er så fragmenteret, at det er svært at
vurdere den i detaljer, men der er ingen tvivl om, at
her er tale om en aftale af samme type. Angelos

Chaniotis ’’Vier kretische Staatsverträge.” Chiron
21,241-264 (1991) 258-260. Vi ved ikke, om der var
involveret flere kretensiske byer end disse tre.
30 Gabrielsen (1997) 42-45, 59-62.
31 Polyb 13.4.1.
32 En tolkning af rhodiemes assistance som mere
aktiv antydes af Gabrielsen (1997) 42.
33 SV III 551, 82-85. Rhodos havde i skiftende
perioder besiddelser på den lilleasiatiske vestkyst
(”den rbodiske Peraia”), særligt i Karten. Karten er
navnet på den region i den sydvestlige del af
Lilleasien, der ligger ganske tæt på Rhodos.
Hovedbyen i Karten var Halikarnassos (det
moderne Bodrum).
31 Dette skulle vise sig lige præcis at blive tilfældet
i 197, da Philip 5 med hjælp fra bla. kretensiske
lejesoldater kæmpede mod rhodierne på den
lilleasiatiske vestkyst. Livius 33.18.
35 Jvf. Frederic C. Lane “Economic Consequences
of Organized Violence.” The Journal of Economic
History Vol XVIII, No. 4 (1958) 401-402; Charles
Tilly ’’War Making and State Making as Organized
Crime” i Peter B. Evans et al. (ed.) Bringing the
State back in (1985) 169-170, 175, generelt om
stater der tilbyder beskyttelse som en vare;
Gabrielsen (1997) 42-45, 59-62 (jf. n. 30), specifikt
om Rhodos i hellenistisk periode som udbyder af
phylaké (beskyttelse).
36 Sitta von Reden Exchange in ancient Greece
(1995) 1-4.
37 Augustin Om Guds Stad 4.4 (oversættelse af
Bent Dalsgaard Larsen (1984)). Augustin bruger
den til illustration i afsnittet ”Et rige uden
retfærdighed er som en røverbande.” Oprindelig
anekdote fra Cicero Republikken 3.14.24.
3S Lane (1958) 403.
39 Polyb 8.19.3-5 (pros Kreta kretitsein).
10 I første halvdel af 2. århundrede f. Kr. ses
eksempler på, at kretenserne faktisk indgik
adskillige diplomatiske forbindelser, hvor de
udlovede ’’beskyttelse” til ansøgerstater (de
såkaldte asylia-lraktater). Validiteten af disse
diplomatiske forsikringer og værdien af dem for
kretenserne kræver et særstudie, der ikke er plads
til her.
11 IC I Lato 5, 17-18; IC I Malla 1, 4-8; IC III
Hierapytna 3B 7-8; IC III Hierapytna 4, 53-58.
12 Som tidligere nævnt f indes der fragmenter af to
lignende aftaler fra Olous og Chersonesos. Se note
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Baronesse, Borgerkone eller
ugift Fruentimmer
Barselskvinder på Fødselsstiftelsen 1788-1850
I midten af 1700-tallet blev Fødselsstiftelsen oprettet som det første offentlige fødested i
Danmark. Fødselsstiftelsen er en af de meget tidlige institutioner, der peger frem mod det
velfærdssamfund, vi har i dag. Et velfærdssamfund med social sikkerhed som et nøglebegreb. En
del af dette sociale sikkerhedsnet består i at hjælpe kvinder ved deres fødsler.

Af Inge Christiansen, cand.mag. Projektansat ved Køge Museum.
17- og 1800-tallet fødte kvinder og et sted, hvor de ugifte kunne føde.
Barselsfeber kunne naturligvis også opstå
normalt hjemme, men de
ugifte
udenfor
Fødselsstiftelsen, men der fik den
kvinder havde ikke altid denne mulig
hed.1 For at begrænse antallet af fødsler aldrig
i
det epidemiske omfang som på
dølgsmål og efterfølgende bamedrab opret Stiftelsen. Den værste barselsfeberepidemi
tedes Jordemoderhuset i 1750.21 1759 flyt fandt sted i december 1839, hvor 56% af
tedes Jordemoderhuset til Frederiks Hospi barselskvinderne på Stiftelsen døde1.
På trods af denne risiko var der altid fyldt
tal i Bredgade og hed da "AccouchmentHuuset” frem til 1787, hvor det fik ny op med fødende på Fødselsstiftelsen.
Paradokset med stor smitterisiko og høj
adresse i Amaliegade under navnet ”Den
kongelige Fødselsstiftelse”. I 1789 blev dødelighed kombineret med en evig strøm
Plejestiftelsen åbnet i huset ved siden af. De af fødende kan undre, for chancen for at
spædbørn fra Fødselsstiftelsen, der skulle overleve en fødsel var meget støne, hvis
fødslen fandt sted på en mark, et høloft eller
sendes ud som plejebørn, opholdt sig her.
i realiteten alle andre steder end Fødselsstif
Tilsammen fik de to huse navnet ”Den
kongelige Fødsels- og Plejestiftelse”. Ende telsen. Det følgende vil belyse, hvorfor
lig kom et sidste hus til i 1804, nemlig Op kvinderne trods alt valgte at føde på
fostringsstiftelsen, som skulle sørge for at få Fødselsstiftelsen.
børnene sendt til plejeforældre.
Fra slutningen af 1700-tallet fødte Perioden
I sidste halvdel af 1700-tallet og første
omkring 1000 kvinder på Fødselsstiftelsen
om året, og 90% af dem var fattige ugifte halvdel af 1800-tallet skete nogle af de
kvinder.3 Samtidig blev Fødselsstiftelsen vigtigste samfundsmæssige ændringer, vi
hurtigt et vigtigt og uundværligt uddannel har haft i Danmark. Danmark var under
sessted for læger og jordemødre. Dette blev forandring fra et feudalt samfund til et
ironisk nok fatalt for mange, især fattige og moderne demokratisk samfund. En institu
ugifte, kvinder, idet de mange studerendes tion som Fødselsstiftelsen var tæt knyttet til
undersøgelser af de fødende var med til at disse ændringer. En spirende kapitalisme
sprede sygdomme som den flygtede bar sås især i en by som København, og det
selsfeber. Barselsfeberen, der er en sår medførte et øget antal proletarer, som var
infektion, som giver blodforgiftning, slog uden beskyttelse og hjælp ved sygdom.
mange ihjel, men man bevarede Fødselsstif Mange fattige i København havde ikke en
telsen for ikke at miste et uddannelsessted husbond, der kunne støtte i tilfælde af
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sygdom, og de gravide kvinder havde slet
ikke. Ansvaret ved sygdom blev individuali
seret, og dette blev et problem for 1700tallets enevælde, der i merkantilismens ånd
havde brug for mange sunde borgere til at
deltage i landets produktion. Dette medfør
te, at der i sidste halvdel af århundredet var
en vækst i statsligt finansierede og orga
niserede sygehuse heriblandt Fødselsstif
telsen.

Kildemateriale
På Rigsarkivet findes et meget stort og bredt
kildemateriale fra Fødselsstiftelsen. Her
findes protokoller over for eksempel
fødsler, dødsfald og sygdomme, men også
kvindernes personlige papirer som breve,
skudsmålsbøger, rejsepas med mere er
bevaret. De kvinder, der fødte på Stiftelsen
mellem 1750 og 1938, var sikret anonymitet,
og de er derfor opført med fortløbende
numre og årstal i stedet for med navn. Den
del af arkivalierne, der viser de ugifte
kvinders navne, deres bønis navne samt
andre personlige oplysninger, er ikke al
ment tilgængelig. Man skal søge om særlig
tilladelse for at få adgang til disse pro
tokoller. Ved udarbejdelsen af denne artikel
har der været adgang til hele materialet,
men anonymiteten opretholdes selvfølgelig
for de ugifte kvinder og deres bøni. Når
disse optræder med navne i det følgende, er
navnene ændret af forfatteren.
Herudover er også benyttet andet
kildemateriale såsom folketællinger, lov
samlinger og aviser fra datiden.
Barselskvindeme
I det kgl. reskript fra 13. marts 1750 kan man
læse, at Jordemoderhuset skulle betjene
fattige kvinder, der ikke havde noget sted at
føde og ikke kunne betale for det. De skulle
samtidig kunne føde anonymt på stedet.
I 1787 flyttede Fødselsstiftelsen fra
Frederiks Hospital til Amaliegade, og
samme år blev der givet plads for betalende
kvinder. Samtidig blev det pålagt byens
jordemødre ikke at modtage ugifte gravide
kvinder for at betjene dem ved deres barsel.

Dette forbud kan kun have haft til fonnål at
skaffe undervisningsmateriale til den nye
fødselsstiftelse i fonn af ugifte fødende
kvinder.
I 1788 fødte 704 kvinder på Fød
selsstiftelsen. 139 af de 704 kvinder betalte
for opholdet på Stiftelsen, mens de reste
rende 565 var indlagt gratis. Der var én gift
kvinde - resten var ugifte. Den gifte kvinde
betalte for sit ophold, men det gjorde 138
ugifte også. I årene fremover steg antallet af
betalende kvinder betydeligt. I år 1800 var
der således 388 betalende barselskvinder ud
af 995 fødende. Af de betalende var 350
ugifte, så det at være ugift var ikke ens
betydende med at være fritliggende - altså
have gratis ophold5. Samtidig med at an
delen af de ugifte fritliggende fødende faldt,
steg andelen af de lavest betalende ugifte. Af
de ugifte var der i 1788 som sagt 565
fritliggende og 138 betalende, i 1792 552
fritliggende og 294 betalende og i 1802 580
fritliggende og 411 betalende.6 Forklarin
gen på denne ændring findes i, at de ugifte
kvinder ved at betale for opholdet kunne
undgå ubehagelige undersøgelser, som de
fritliggende ugifte kvinder ellers blev udsat
for.
Kvinderne kom fra hele landet og det
sydlige Sverige, men var fortrinsris fra
København eller omegn. Den typiske ind
lagte var en kvinde i 30’eme og ofte fler
gangsfødende.
En indgang til at få mere at vide om
kvinderne på Fødselsstiftelsen er de pro
tokoller, der førtes over efterladte genstan
de fra kvinder, der døde under deres op
hold. Som artiklen beskriver senere, var det
i høj grad de fattige og ugifte kvinder, der
døde på Fødselsstiftelsen. Det er derfor
dem, protokollerne siger mest om. For en
del af disse kvinders vedkommende blev
deres tøj smidt ud på grund af urenlighed og
utøj. Når man i slutningen af 1700-tallet
kasserede tøj, var det virkelig i dårlig stand,
da man ellers blev ved med at genbruge det.
I sidste ende kunne det bruges som klude,
og klude har man haft god brug for på
Fødselsstiftelsen.
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Kvinde nr. 692 i 1791 var én af de 35 ud af
839 kvinder, der døde det år på Stiftelsen.
Hun var ugift og fritliggende og var lidt
bedre klædt end dem, hvis tøj måtte
kasseres. Om hende står der: „På Stiftelsens
Bekostning indkommen d. 28 ds. October
død d. 30. ditto og til Begravelse fra det
almindelige udgifter besørgent66.
Hendes efterladte tøj var følgende: „1 gi.
blaat tærnet Forklæde/I brun Trøje/I ditto
Skørt / 1 gi. grøn Klokke / et par gamle
Strømper som bortkastes66.7
Dette var typisk, hvad de fritliggende og
lavest betalende kvinder efterlod sig. Det
var slidt hverdagstøj og ikke engang et par
træsko! De kan selvfølgelig have haft gen
stande i hjemmet, men det har nok været på
samme niveau som tøjet. De efterlod sig
desuden intet, der henleder tanken på et
nyfødt spædbarn - for eksempel klude eller
lignende til svøb. Det er oplagt at tolke dette
som, at de ikke regnede med at skulle tage
sig af barnet på nogen måde.
Barselskvindemes baggrund var imidler
tid ved at ændre sig efter de nye bestemmel
ser i 1787, som gav mulighed for at betalen
de kvinder kunne indlægges på Fødselsstif
telsen. I årene fremover blev Stiftelsen ikke
længere kun et sted for de ugifte, fattige
kvinder, men tiltrak snart også velhavende
gifte kvinder. De ugifte kvinder blev dog ved
med at udgøre størstedelen af de indlagte.
Ugifte kvinder
En stor del af de ugifte kvinder var
tjenestepiger.s Det kan man blandt andet se
ud fra de efterladte skudsmålsbøger. En
måde at undersøge de ugifte kvinders
erhverv på, hvis det ikke er oplyst i proto
kollerne fra Fødselsstiftelsen, kan være at gå
til folketællingerne. Her vil man typisk finde
dem opført som tjenestepiger, fabriksarbej
dere eller med forskelligt hjemmearbejde.
C.D. Kayser, der var læge på Fødselsstiftel 
sen, nævner i 1845 også andre erhverv som
sypiger og prostituerede.9 Ud fra kildemate
rialet i Rigsarkivet er det dog ikke muligt at
påvise de prostituerede, men de kan gemme

sig blandt de mange kvinder, hvis erhverv
ikke er oplyst. „Ugift Fruentimmer66 er så
ledes en meget brugt betegnelse i protokol
lerne i stedet for erhverv. Kvinderne kan
også have oplyst et andet erhverv end pro
stitution.
Ved at føde på Fødselsstiftelsen kunne
de ugifte kvinder undgå eventuel udstødelse
og forhånelse i lokalsamfundet, og hvis de
efterlod barnet på Plejestiftelsen, kunne de
så at sige begynde på en frisk. De havde
således ikke synligt overtrådt samfundets
nonner. En del har nok også været så fattige,
at de ikke så anden udvej end at efterlade
barnet på Plejestiftelsen, hvis de selv skulle
kunne tjene til dagen og vejen. Desuden var
det som tjenestepige som regel umuligt at
have et barn boende hos sig.
Hvis kvinderne ikke betalte for opholdet,
måtte de som nævnt til gengæld lægge krop
til de meget skadelige eksplorationer.
Undersøgelserne blev foretaget for at skaffe
de studerende riden om fødslens forskellige
faser som et led i deres uddannelse til læger
og jordemødre. Undersøgelsen af den
fødende kvinde kunne blive foretaget lige
efter en obduktion af en død kvinde eller
efter undersøgelse af en anden kvinde, uden
at der blev vasket hænder imellem de to
handlinger. Der blev således let overført
smitte mellem de fattige ugifte kvinder,
hvilket førte til de frygtede barselsfeberepi
demier. I den omtalte periode kendte man
ikke den rigtige årsag til infektionssygdom
me, men forklarede det ud fra en miasmeteoii 10 om, at det stammede fra dårlig luft.
Som lægen Johan Clemens Tode forklarede,
var årsagen til barselsfeberen ’’noget
besynderligt i luften”.11
Fattige gifte kvinder
En anden gruppe barselskvinder på Fød
selsstiftelsen var fattige gifte kvinder, hvis
ægtemænd typisk var matroser, artillerister
eller arbejdsmænd.
Da Fødselsstiftelsen flyttede til Amaliegade, blev det bestemt, at den skulle kunne
mmme 50 fødende ad gangen. Heraf var 10
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af pladserne øremærket til fattige gifte
kvinder fra København. De blev omtalt som
’’borgerkoner”. Borgerkonerne var indlagt
gratis, og de var adskilt fra de øvrige
fritliggende. De var ikke udsat for de
studerendes undersøgelser og blev ikke
passet af de samme personer, der passede
de ugifte kvinder. Efter endt ophold skulle
de medtage deres barn.12
Når en gift kvinde anmodede om en
friplads krævede det, at en ærlig og
respekteret mand kunne beridne, at hun var
flittig, men trængende. Et eksempel på
dette er en brændevinsbrænder, der i 1804
anmodede om friplads for en bogtrykker
svends kone: „At Bogtrykkersvenden Janus
Christian Janis Kone er i meget fattige
omstændigheder, og fører et anstændigt og
honet Levnet, har jeg største ordsak at kan
bevidne. Paa grund deraf anholder hun,
ærlige Hustru Anne Elisabeth Jani, om at
maa nyde fritt pleje på Hans Majestæts
Naadige indrettede Fødselsstiftelse. Hvilket
jeg herved bevidner med min underskrift./
Ole T Sunda hl / Kiöbenhavn d. 17 mars /
1804 / Brændevinsbrænder boende i Store
Larsbjørnsstræde 19'2“.13
Denne gruppe kvinder valgte sandsyn
ligvis Fødselsstiftelsen for at undgå udgif
terne ved fødslen derhjemme, hvor der
ellers skulle betales til en privat jordemo
der. På Fødselsstiftelsen fik de også et
tiltrængt hvil og pleje i en uges tid. Desuden
kunne det knibe alvorligt med plads til en
fødsel i en fattig families hjem.
Velhavende gifte kvinder
De bedrestillede kvinder kunne betale for
opholdet og blev så indlagt på et kammer. I
1787 blev det bestemt, at 20 af de 50 pladser
var til betalende kvinder.14 De betalende
kvinder var inddelt i fire klasser. Blandt de
betalende kunne man som nævnt også finde
såvel ugifte som fattige gifte kvinder, men
de holdt sig som regel til den lavest
beteilende klasse. De øvrige klasser bestod af
velhavende gifte kvinder. De dyreste plad
ser på Stiftelsen var beregnet på kvinder,

Fødeleje konstrueret af prof. Frantz Howitz (18281912) og brugt på Fødselsstiftelsen omkring 1880.
Fødelejer tidligere i 1800-tallet mindede meget om
dette. Dette fødeleje og andre endnu eksisterende
genstande fra Fødselsstiftelsen befinder sig i dag på
Medicinsk-Historisk Museum . Foto: Fotograf Rikke
Klasson, Medicinsk-Historisk Museum.

der flygtede en problematisk fødsel eller
ikke boede i byen.15 Det sidste blev nu ikke
altid overholdt. Der optræder kun meget få
døde barselskvinder blandt de velhavende.
De velhavende kvinder medbragte
meget tøj, lagner og børnetøj med mere. Et
eksempel herpå er patient nr. 821 i 1802.
Hun døde på Stiftelsen, og man har derfor
opgjort det, hun havde medbragt. Det
bestod af en hel del tøj til hende selv og en
portefeuille med 32 rdl. Desuden medbrag
te hun: „10 Bleer / 1 Løjert / 3 Trøjer / 1
Uldent svøb /11 forskellige (ulæseligt)“.16
Hun medbragte altså børnetøj, og ud fra
det kan man se, at hun havde tænkt sig at
beholde barnet i modsætning til de tidligere
omtalte fattige ugifte kvinder, der intet
medbragte til et spædbarn.
Blandt de velhavende kvinder finder
man også eksempler på adelige som
Baronesse von Løvenskiold, der skulle føde
i 1805. Hendes mand kammerjunker og
løjtnant von Løvenskiold anmodede om det
bedste værelse på Stiftelsen til hende.17
Lægen Gordon Norrie mener, at det blev
en mode at lade sig indlægge på Fødsels
stiftelsen.18 Men forklaringen, på at de vel-
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havende kvinder valgte at føde her, var nok
mere rationel end kun et modefænomen. På
Fødselsstiftelsen så man det paradoks, at
man havde ekspertisen på fødselsområdet
samlet her, som reddede mange liv blandt
de bedrestillede kvinder, men samtidig,
utilsigtet, slog mange fattige kvinder ihjel.
Lægerne var blandt andet i stand til at fore
tage tangforløsning, vending og fremtrækning af barnet. Samtidig samlede de viden
ved de mange obduktioner og undersøgelser
affødende.
En velhavende kvinde var ikke udsat for
samme smitterisiko som de fattige ugifte
kvinder, da der var en jordemoder og even
tuelt en læge, der kun betjente hende, sam
tidig med at hun ikke var undersøgelses
materiale for de studerende.
Præsten fra Snoldelev var således helt
klart interesseret i lægernes ekspertise, da
han ønskede sin kone indlagt på Fødsels
stiftelsen. Konen havde to gange tidligere
aborteret, og de flygtede en hård og
besværlig fødsel. Derfor anmodede han om
et kammer til 6 rdl. om ugen.19
I denne forbindelse er det værd at
nævne, at også kongefamilien i slutningen af
1700-tallet benyttede ekspertisen fra Fød
selsstiftelsen. Her blev lægen eller jordemoderen dog hentet op på slottet for at
betjene den fødende.
Som man kan se af det følgende eksem
pel, var det ligefrem meget attraktivt for de
velhavende kvinder at føde her: „Ærbødigst
Promemoria / Min Kone som venter sin
Nedkomst i Begyndelsen af Junii Manned,
har erfaret, at et af de Værelser paa
Acouchement Huiset som mod en ugenlig
O
o
Betaling af 15 Rixdaler, bliver overladt til
svangre Koner her i Byen, for nærværende
Tid er ledigt. Da nu min Kone ønsker at
benytte sig af denne priselige Indretning,
saa er min ærbødigste Bøn til Directionen, at
denne Plads til benævnte Tid maatte staa
aaben for hende. /Kiøbenhavn ds. 18. May :
1804 /ærbødigst H. Steffen“.2"
Der var meget stor andel af officerskoner
i gruppen af velhavende kvinder. Deres
mænd var majorer, kaptajner og premier

løjtnanter. En major von Norman fra den
kongelige livgarde kunne i 1796 godt betale
12 rdl. ugentligt for et værelse til sin kone på
Fødselsstiftelsen, men kunne ikke have en
fødsel hjemme, hvilket ellers var det nor
male for civile på samme sociale niveau.
Leder man efter grunden i officerernes an
søgninger, vil der for eksempel som i von
Normans stå, at „omstændighederne tillader
ikke“ en fødsel i hjemmet.21 En mulig
forklaring kan imidlertid være, at officerers
indkvartering generelt skiftede hyppigt i
Københaxm. Omkring år 1800 skete det
imidlertid ekstraordinært meget. I 1795
brændte København, hvorved mange kvar
terer, der var blevet stillet til rådighed for
Københavns garnison, blev ødelagt. I årene
1797-1800 skulle Kastellet huse 700 flere
mænd end normalt, idet disse mænd var
indkaldt til ekstra øvelser. „Slaget på
Rheden“ i 1801 og Københavns belejring i
1807 afstedkom naturligvis også store
omrokeringer af regimenter.22 I mere
fredelige perioder, var det dog også normalt
for officerer at flytte meget rundt. For
eksempel lå i hvert fald en del af den
tidligere nævnte kammerjunker og løjtnant
von Løvenskiolds besiddelser i Norge. Det
bliver derfor forståeligt, at kvinderne, der
var langt væk fra familie og veninder og
måske boede midlertidigt et sted, foretrak at
føde på Fødselsstiftelsen, som jo bød på
gode forhold til de højtbetalende. Desuden
kunne de, med lidt god vilje, anses for ikke at
bo i byen, hvilket som tidligere nævnt var et
krav. Muligvis som en tillempelse til de
faktiske forhold blev reglerne i 1812 ændret,
så det ikke længere kun var de udenbys gifte
kvinder, der kunne lade sig indlægge mod
betaling, men også dem, der „ikke have
stadigt Ophold her i Staden“.23 De meget
velhavende barselskvinder forsvandt dog fra
Fødselsstiftelsen i tiden efter 1814.
Hverdag på Fødselsstiftelsen
Opholdet på Fødselsstiftelsen, og mulighe
den for at overleve opholdet, afhang i høj
grad af, om kvinderne var betalende eller
fritliggende.
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Kort over St. Annæ Øster Quarter 1757. 1 1750 udbød Frederik d. 5. området til byggegrunde. Grundene
kunne erhverves gratis og skulle bebygges efter kongens plan. Idéen med området var et forretningskvarter
tæt ved havnen, men resultatet blev en fin bydel. I 1757 var mange af grundene endn u ubebyggede. Af
interessante numre på kortet kan nævnes: 210: Den nye Frederiks Kirkes plads. 328: Generalmajor Thurah
(fra 1787 Fødselsstiftelsen). 329: Frederiks Hospital. 332: Matthias Bræslau (fra 1789 Plejestiftelsen) 333:
Johan Johansen (fra 1804 Opfostringsstiftelsen). 338: Cancelliraad Bruun (fra 1769 Almindeligt Hospital).
296, 297, 324, 325: De fire palæer der blev til Amalienborg. Illustration fra E. Ingerslev: Mathias Saxtorph
og hans samtid, Kbh. 1913.

De betalende levinder var inddelt i
klasser fra 1-4 alt efter, hvilken service de
ønskede og kunne betale for under
opholdet. Beløbet, de skulle betale om
ugen, var i 1806 12 rdl for 1. klasse, 8 rdl for
2. klasse, 6 rdl for 3. klasse og 3 rdl for 4.
klasse. Disse beløb steg løbende. Til sam
menligning tjente en svend i 1808 42-50
skilling om dagen. Det krævede altså en del
penge at lade sig indlægge som betalende.24
De velhavende kvinder på 1. klasse
havde så til gengæld også gode forhold
under opholdet. Deres eneværelse var en
mindre lejlighed beliggende på 1. sal mod
gaden, hvor de kunne modtage besøgende.25
Dagens første måltid blev serveret kl. 8,
hvor de fik te med mælk og tvebakker. De
f ritliggende blev vækket 2 timer tidligere og
fik morgenmad kl. 6 med tevand eller
havresuppe og sigtebrød. Kl. 11 fik de
fritliggende suppe med gryn og kød samt
sigtebrød, og kl. 18 fik de smørrebrød eller
grød samt øl. Kvinderne på 1. klasse skulle

kl. 13 og 19 have varierede måltider med kød
og grøntsager og dertil franskbrød eller
surbrød samt øl. Desuden skulle de
betalende have eftermiddagste.26 Maden
var altså afhængig af det som, kvinderne
betalte for opholdet, men intentionen var
ifølge spisereglementeme, at alle barselskvinderne fik en - efter datidens målestok god kost.
De fritliggende, ugifte kvinder var
henrist til fattigstueme øverst oppe, hvor de
lå mange sammen. Fødslerne foregik enten
i det samme rum, som de øvrige barselskvinder lå i, eller i et lille værelse ved siden af.27
Det vil sige, at kvinder, der endnu ikke
havde født, kunne følge med i de fødendes
pinsler.
I 1836 skrev en anonym person en 11
sider lang klage over forholdene for
barselskvindeme på Fødselsstiftelsen. Den
anonyme klager må være en læge, der var
tilknyttet Stiftelsen, da han også skriver om
sine sygebesøg hos plejebørn fra Plejestif-
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teisen.28 Heraf fremgår det blandt andet, at
de fritliggende ugifte kvinder kunne blive
undersøgt indvendig af 14-24 studerende op
til flere gange under fødslen, hvilket pådrog
dem skader og var ydmygende. Fødselsstif
telsens ledende læge Johan Sylvester
Saxtorph29 svarede på denne klage, og svaret
fylder 23 sider, hvilket siger noget om, at
klagen blev taget alvorligt. Saxtorph mente
imidlertid ikke, at kvinderne tog skade af
undersøgelserne, og som argument skrev
han, at han ikke havde modtaget nogen
klager fra barselskrindeme over behandlingen!
Det er i dag svært at bevise, at kvinderne
kendte til den store dødelighed og de
ubehagelige forhold på Fødselsstiftelsen,
men da mellem en tredjedel og en fjerdedel
af alle fødsler i København fandt sted på
Fødselsstiftelsen, er det oplagt, at kvinder
ne må have hørt om forholdene. Helt tilbage
i 1786 var ledelsen på Fødselsstiftelsen så
bekymret for det dårlige rygte, stedet havde
fået, at professor Matthias Saxtorph 30 og
inspektør Hempel anmodede direktionen
for Fødselsstiftelsen om at måtte ophøre
med at bringe dødsanmeldelser i aviserne,
da de dannede rygter om dårlig pleje. Dette
godkendte direktionen31. En gennemgang
af aviser fra tiden viser, at man rent faktisk
stoppede med at bringe dødsanmeldelser
fra Fødselsstiftelsen omkring årsskiftet
1786-178732! En tilsvarende undersøgelse
for året 1839, hvor blandt andet den største
barselsfeberepidemi huserede, viser, at
man stadig ikke bragte dødsanmeldelser!33

Efter opholdet på Fødselsstiftelsen
De velhavende kvinder vendte tilbage til et
liv omgivet af tjenestefolk, og her var
ammen det vigtigste tyende.
De fattige kvinder havde mulighed for i
en periode at blive ammer på Plejestiftelsen
og tjene nogle penge ved det. I begyndelsen
af 1800-tallet steg antallet af plejebørn på
Plejestiftelsen, såselv om ammearbejdet var
lønnet, kunne man ikke tiltrække et
passende antal ammer. De ammer, man
havde, blev derfor udnyttet til det yders te.

De skulle amme og passe 3-4 børn. Samtidig
lå alle 4-5 personer (spædbørn og amme) i
samme seng. Disse forhold fandt staten for
ringe, så en resolution bestemte i 1803, at 34 børn pr. amme var for meget. Fremover
måtte der højst være 2 børn pr. amme.34
Desuden skulle der hæftes en kun7 på hver
side af sengen til børnene. I de tætpakkede
ammestuer florerede sygdomme, hvor børn
og ammer smittede hinanden. Syfilis, fnat
og lus var meget udbredt. For at nedbringe
antallet af plejebørn lokkede man først med
understøttelse, hvis mødrene tog dem med
hjem. Fra 1825 blev det gjort til en pligt for
de ugifte, der var fritliggende eller på den
laveste betalende klasse både at gøre
ammetjeneste og medtage deres eget barn,
når de forlod Stiftelsen. Barnet kunne dog
stadig efterlades, hvis moderen betalte et
underholdsbidrag på 50 rdl., hvilket har
været en umulig sum at skaffe for de fleste af
disse fattige kvinder, og i praksis medtog alle
mødrene deres børn efter 1825. Der var dog
stadig mange efterladte børn at amme, da
dødeligheden var høj blandt mødrene.
Efter en tid som amme på Plejestiftelsen
kunne den ugifte mor blive amme hos en
velhavende familie. Det krævede, at
ammens eget barn var udsat hos en
plejemor. Dette kunne ske ved, at moderen
selv satte barnet i pleje eller, frem til 1825,
ved at Plejestiftelsen fandt og betalte
plejevederlag til plejeforældrene og førte et
rist tilsyn med børnene. Men moderen
kunne også organisere sig på anden ris. Ved
at gå via folketællingerne kan man følge
kvinderne efter opholdet på Fødsels
stiftelsen. En del af kvinderne indlogerede
sig hos enker, hvor man således kan se flere
enlige kvinder med og uden børn i en
husstand. Nogle i husstanden gik på arbejde,
mens andre havde hjemmearbejde og
samtidig kunne passe børnene. En sådan
husstand kunne se ud som følger: „Morte
Rasmussen, 58 år, enke, Ernære sig ved
Haandarbejde. /Caroline Rasmussen, 26år,
ugift, Ernære sig ved Syning. / Caroline
Vilhelmine, 1 år, ugift, dennes datter. /
Emma Emilie Berdine, 19 år, ugift, Først-
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Fødselsstiftelsen i Amaliegade. Disse bygninger
i Arnaliegade ruinmede
set fra venstre: Opfo
stringsstiftelsen åbnet i
1804. Plejestiftelsen åb
net i 1789. Fødselsstiftel
sen åbnet i 1787. Illustra
tion fra bogen Den Kgl.
Fødsels- og Plejestiftelse
af E. Ingerslcv, Kbh.
1915.

nævntes Pleiedatter, ernære sig ved Syning.
/ Ane Marie Nielsen, 26 år, ugift Gaar paa
Tobaksarbejde, Logerende. / Thora Vilhelmine Nielsen, 3 år ugift, dennes datter. / Ane
Marie Munik, 27år, ugift, Gaar paa Tobaks
arbejde, Logerende. / Martine Emilie, 2 år,
dennes Datter”*5
Ane Mane Nielsen fik fire børn på
Fødselsstiftelsen mellem 1837 og 1843.
Hun var i alle tilfælde ugift, og der var ingen
oplysninger om faderen. I 1840 boede hun
sammen med det ældste bam på 3 år. De
andre børn har hun selv medtaget fra
Stiftelsen, hvorefter hun muligvis har
fundet plejepladser til dem.36
Ved en nærmere gennemgang af proto
kollerne fra Fødselsstiftelsen er det oveiraskende, hvor hyppigt de ugifte var fler
gangsfødende set i lyset af hvor ubehageligt,
ydmygende og frem for alt dødsensfarligt,
det var for dem at føde der. En undersøgelse
for 1830 viser, at halvdelen af de ugifte
kvinder havde født mindst en gang før på
Fødselsstiftelsen.37
Blandt andre interessante ting i folketæl
lingerne kan man også se, at en del af de
ugifte kvinder ikke var enlige, men boede i
ægteskabslignende forhold med barnefade
ren. De fattige kvinder i København kunne
altså for nogles vedkommende godt få børn

udenfor ægteskab, uden at det var en social
katastrofe for dem.

Børn udsat til plejeforældre
I begyndelsen af 1800-tallet var der store
problemer med at finde velegnede hjem til
plejebørnene fra Plejestiftelsen, og dødelig
heden blandt dem var meget stor. I
begyndelsen af 1800-tallet døde omkring en
tredjedel af de børn, der var udsat fra
Plejestiftelsen, i løbet af de første måneder
de var i pleje.3S Dette skal dog sammenhol
des med den almindelige høje bømedødelighed i datiden, hvor en femtedel til en
fjerdedel af alle børn døde i det første
leveår,39 men stadig var der en overdødelig
hed blandt plejebørn. Dette gjaldt ikke kun
plejebørn fra Stiftelsen, men også plejebørn
generelt. Børnene fra Plejestiftelsen kom
først til midlertidige plejeforældre i Køben
havn. En læge, som kom i disse plejehjem,
når børnene var syge, beskrev plejebørn
enes forhold som meget usle. Plejebørnene
fik for det første ikke den vigtige moder
mælk, men fik i stedet komælk på Ilaske.
Eller de fik blot kartofler at spise, som de
ikke kunne fordøje. De levede i smuds og
skiftede ofte plejemor.10 Forklaringen på
den dårlige barnepleje findes blandt andet i,
at plejemødrene selv var fattige gifte
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kvinder, der så en mulighed for en ekstra
indtægt ved at tage et eller flere plejebørn
fra Stiftelsen.
Hvis det lykkedes at finde en plads på
landet, blev de overlevende børn sendt
derud. Plejefamilien modtog et plejeveder
lag og kunne udnytte plejebørnenes ar
bejdskraft, til de fyldte 20 år.
Fra 1825 skulle alle mødre medtage
deres barn, når de forlod Stiftelsen, og der
skulle derfor kun findes plejeforældre til
børn, hvis mødre døde under opholdet på
Stiftelsen.
Stiftelsens videreførelse
I årene fremover udkæmpedes en kamp
mod barselsfeberen, hvor man greb til mid
lertidige lukninger, når epidemierne blev
for slemme. Først med lægen Asger
Stadfeldt fik man tag om barselsfeberepidemieme, efter at han omkring 1870 indførte
antiseptikken (dog skal man frem til 2.
verdenskrig, før antibiotika næsten udryd
dede barselsfeberen).
Antallet af fødende steg i sidste halvdel af
1800-tallet til omkring 1500 om året, og
hovedparten udgjordes af kvinder gift med
arbejdsmænd og ugifte kvinder.11 I 1894
blev der åbnet en gynækologisk afdeling i
tilknytning til Stiftelsen, og i 1910 flyttede
Stiftelsen til ”Rigshospitalets Fødselsstiftel
se på Juliane Mariesvej”. Her skulle
Stiftelsen have to afdelinger; én hvor de
lægestuderende blev undervist, og én hvor
jordemodereleveme blev undervist I 1924
åbnede en tredje afdeling på Martinsvej til
kvinder med dårlige boligforhold. Det
nuværende Rigshospital blev opført i årene
1963-1970, og fødeafdelingenie flyttede
derover.
Fødselsstiftelsen blev således ved med
dels at have et socialt sigte - dels at være
uddannelsessted, men mange fattige kvin
der havde undervejs betalt en høj pris.
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Marcus Tullius Cicero, De philippiske taler.
Oversat af Sven Helles. Museum Tusculanunis
Forlag (København 1999) bind 1-2. Selskabet til
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disse tekster nu for første gang på
dansk i deres helhed. Dette er
velkomment. Danske læsere lår derved let
adgang til en vigtig del af det centrale
kildemateriale til belysning af den romerske
republiks dødskamp. Talerne indeholder en af
antikkens største retoriske begavelsers argumen
tation for bevarelsen af det bestående. Teksterne
viser med stor dramatik, hvor desperat Cicero
har været. Man får her indtryk af en stor
politiker, der prøver at stemme imod tidens
kværn. Den kværn, som for alvor var blevet sat i
gang efter mordet på Cæsar 15. marts 44 f.Kr. De
14 taler blev udarbejdet mellem september 44 og
april 43, samme år, hvor Cicero bliver likvideret
i december. „Ved sin fejlvurdering af Octavian
og ved sit blinde had til Antonius blev Cicero den
tabende, men selve hans død blev en besegling af
den romerske republiks undergang“, som
Hartvig Frisch skrev i Ciceros Kamp for
Republikken.1
Udgivelsen består af to bind, og Selskabet til
Historiske Kildeskrifters Oversættelse ved Mu

M

seum Tusculanums Forlag følger den smukke
linie fra forrige udgivelse, der var Josephus’ Den
jødiske krig. De to bind, der har omslag af Thora
Fisker, er indbydende at se på. Æraen fra
1970‘eme og -80‘erne, da akademiske publikati
oner gerne udkom på slet papir med skrivemaski
neskrift, er heldigvis længst forgangen. Til
gengæld er prisen på 400 kr. nok ikke just guf for
fx gruppen af studerende ved landets højere
bestemt
læreanstalter, og selv om oversætteren i forordet
mener, at bogen vil være velegnet også til
gymnasiebrug, bliver det spændende at se, hvor
mange klassesæt der ligger rundt om på landets
gymnasier om et par år.
Ud over selve oversættelsen, der fylder små
290 sider af første bind, består udgivelsen af flere
andre ting. Første bind har to indledende
kapitler: „Kort om de philippiske taler“ (s. 13-15)
og „Fra idus martiae til slagene ved philippi.
Begivenhedsforløbet i store træk“ (s. 17-44).
Desuden er der før hver af de 14 taler en kort
indledning til den pågældende tale, der dels giver
den historiske kontekst for talen, dels giver et
resumé af indholdet. Efter de 14 taler slutter
første bind med et afsnit „Om tekstgrundlaget“
(s. 339-341) og en „Selektiv bibliografi“ (s. 343344). I afsnittet om tekstgrundlaget får man at
vide, at oversætteren har taget udgangspunkt i
Teubner-udgaven fra 1986, men hvor oversætte
ren har valgt at lægge en alternativ læsning til
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grund (enten fra Teubners tekstkritiske apparat
eller fra Shackleton Baileys udg.), er dette
angivet ved en liste over disse steder med
henvisning til den danske oversættelse. Fx: „1.35
berømt eller - Læs: nee clams nee tutus“ (s. 39).
Dette er selvfølgelig ikke nogen dårlig idé, hvis
nogen ønsker at sidde med den latinske tekst ved
siden af den danske. Blot havde det været dejligt,
hvis oplysning om de anvendte tekstvarianter var
indarbejdet i de udførlige noter til talerne. Disse
noter befinder sig i bind 2 af den af oversætteren
oplyste gode grund, at man derved slipper for at
blade væk fra selve teksten. Men det gør man
altså ikke alligevel, hvis man interesserer sig for
tekstvarianter. Hvorfor er alt apparat ikke samlet
i bind 2?
Hvis man tror, at bind 2 blot indeholder
noter, tager man fejl. Dette bind begynder med
en monografi på 80 sider med titlen „Om Cicero
og hans politik“. Afsnittet er en Cicerobiografi,
hvor han følges fra fødsel til død. Gennemgangen
af Ciceros karriere knyttes sammen med en
generel introduktion til det romerske embedssy
stem. Jeg har bestemt ikke noget imod lange
introduktioner til kildeudgivelser som disse tænk blot på Signe Isagers og Mogens Herman
Hansens fortrinlige introduktion til græsk
økonomi og handelsvæsen, der fylder hele første
bind af deres oversættelse fra 1972 af udvalgte
Demosthenes-taler.2 Jeg synes dog nok, at Sven
Helles kunne have strammet noget op på teksten,
og jeg forstår ikke, hvorfor de to introduktionsaf
snit skal skilles ad i hver sit bind. Jeg savner også
i høj grad, at disse afsnit havde været forsynet
med henvisninger til det anvendte kildemateria
le og den anvendte (og anbefalede) videnskabeli
ge litteratur. Mange er bange for fodnoter og
anser det for videnskabeligt snobberi. Det er
noget vrøvl. Faglitterære tekster - og især en

sådan art, som findes i den her anmeldte bog bliver uinteressante lukkede systemer, når der
ikke er henvisninger. Det historiske forløb, som
vel ikke kan skilles fra personen Ciceros historie,
er jo ikke givet af Gud. En så ambitiøs
sekundærtekst, som disse to bind indeholder,
burde have været forsynet med henvisninger især til hjælp for begynderen.
Men nu skal det være slut med småsure
bemærkninger. Læser man Helles’ oversætter
tekst, bliver man straks fanget ind. Det er et
utroligt levende sprog, der efter min mening
forbilledligt formidler talens indhold på nutids
dansk uden nogensinde at gøre sproget til pop.
Jeg har sjældent læst danske oversættelser af
antikke tekster, der løb så godt og ubesværet som
i disse 14 Cicerotaler. Roses skal også ledsagenoterne til oversættelsen. Der kan ikke være
mange, som frivilligt får fat i denne bog, der
bliver ladt i stikken. Ud over diverse forklaringer
på indforståethed o.lign, indeholder noterne
krydshenvisninger til sammenlignelige steder i
de philippiske taler samt til andet kildemateriale.
Fremhieves skal også det fremragende navnere
gister i bind 2, som nærmest kan sammenlignes
med et minileksikon.
I forordet skriver oversætteren, at selve
talerne er det centrale „- det er her, man
begynder, og det er her, man ender“ (bind 1 s. 8).
Jeg er helt enig.
Anders Hobn Rasmussen
1 Hartvig Krisch, Ciceros Kamp for Republikken. Den
historiske Baggrund for Ciceros fdippiske Taler (Køben
havn 1942), s. 9.
2 Attiske retstaler fra Demosthenes' tid. Oversat med
indledning og kommentarer af Signe Isager og Mogens
Herman Hansen. Selskabet til Historiske Kildeskrifters
Oversættelse (Munksgaard 1972).

Hildegards Lægebog
Af Michael Steril, mag. art. forskningsstipendiat, Botanisk Museum, Københavns Universitet.

halvdel af det 20. århundrede er hendes liv og
betydning tilmed blevet genstand for en ny og
fo rb 1 ø ffen de i n te res se.
en hellige Hildegard (1098 - 1179) var i
Hildegard, der stammede fra en velhavende
adelsfamilie, blev allerede klostergivet som
sin samtid en både kendt og anerkendt
otteårig og blev senere valgt som en yderst
personlighed, der op igennem historien
på ingen måde har været glemt. I den sidste
kompetent abbedisse i flere klostre i Rhinegnen.

Hildegard af Bingen: Lægebog. Oversat afJørgen
Ladefoged. 286 sider. København 1997.
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Men derudover var hun en fremragende
naturhistoriker, en væsentlig forfatter indenfor
den kontemplativt-mystiske tradition, en flittig
brevskriver, en anerkendt prædikant og en
strålende komponist og scenekunstner. Når jeg
skal i middelalderstemning, spiller jeg Hilde
gard; forsøg selv, der er nok at vælge imellem;
eksempelris Symphoniae harmoniae celestium
revelationum i udgaven Canticles of Ecstasy,
Squentia. Deutsche Harmonia Mundi 1994.
Netop denne store bredde i Hildegards
oeuvre gør det vanskeligt at danne sig et
sammenhængende billede af* hendes personlig
hed. Den lille moralitet Ordo Virtutum er
næsten dansant, legende, hendes visioner er ind
imellem næsten frysende neoplatonisme, og
hendes Lægebog vrimler med jordnære og
praktiske henvisninger. Om ormekure skriver
hun således: „Mod orm, som opstår af usunde og
skadelige vævsvæsker, som er giftige for
mennesker, tages brændenælder og lige dele saft
af blandonia og samme mængde saft af
nøddeblade, som de to andre eller hvis blade af
nød ikke fås, saften af samme træs bark, og
tilsættes lidt eddike og meget honning, og bringes
i kog i en gryde til det afgiver sin slim. Efter dette
erforetaget, tages det af ilden, og kun en smule af
det drikkes fastende i femten dage, for ikke dets
styrke skal virke beskadende. Drik derimod
meget af det efter måltidet, for maden svækker
dets kraft. Varmen af brændenælder og
blandonia blandet med den ligelige varme og
kulde af nødder og indtaget som drik, som anført,
dræber ormene hos mennesket, men eddike og
honning skal tilsættesfor at man kan få det ned på
grund af smagen66.1
Det kan være svært af få en sådan
brugsanvisning til at stemme overens med den
risionære person, der beskrev sig seh7 som „en
fjer, der bæres af Guds åndedræt6'.
Middelalderes plantenavne har givet anled
ning til meget hovedbind. Brændenælder giver
næsten sig selv, og de omtalte nøddeblade er
altid Valnød - Juglans regia L. - det kongelige
henviser hér til plantens velkendte medicinske
egenskaber, mens den omtalte blandonia
fonnodes at være Galdetand - Stachys officinalis
(L.) Trevisan - der i dag er ganske sjælden
herhjemme. Som så mange andre læbeblomstre
de er den formodentlig indført i middelalderen.
Dens saft smager - ganske som Valnøds - aldeles
afskyeligt, men begge disse planter anses fortsat
som fortræffelige husråd imod orm.

I øjeblikket arbejdes der fra tysk side ihærdigt
på at få den allerede hellige Hildegard ophøjet til
kirkelærer, efter at det netop er lykkedes på
fransk initiativ at få denne ære tildelt til Den lille
Therese - Sainte Therese de l’Enfant Jésus.
I en debat med en repræsentant for den på
det tidspunkt fremstormende cisterciencerorden blev Hildegard kritiseret for alene at optage
adelige kvinder i sit kloster og for tilmed at lade
dem bære deres bedste smykker under
altergangen. Hun bemærkede spidst, at det var
en dårlig ide at placere dyr af forskellig art i
samme stald, og at det vel kun var rimeligt, at en
bind smykkede sig til at møde sin brudgom. Selv
om man må medgive Hildegards opponenter, at
de i det mindste skrev et noget mere slebent
latin, var hun så afgjort ikke let at bide skeer med.
I dag er Hildegard blevet en frontfigur
indenfor seriøs middelalderforskning, men også
inden for nyere feminologi og New Age-holisme.
I 1998 blev der herhjemme vist en fremragende
udstilling om hendes liv og betydning, og på
samme tid blev en af hendes centrale tekster Lægebogen - for første gang præsenteret i en på
mange måder eksemplarisk udgivelse. Sigrid
Undset lader en af sine hovedpersoner præsente
re sig med bemærkningen ”Non capio bene
latinam”, og jeg har det selv på den måde. Gode
oversættelser er til stor hjælp, men jeg har ikke
sammenlignet den foreliggende udgave med
Paul Kaisers ikke specielt tekstkritiske udgivel
se,2 hvoraf jeg med skam at melde kun har læst
det allerede citerede afsnit om ormekure. Der
foreligger desværre ikke mange dansksprogede
oversættelser af Hildegards skrifter, hvorimod
udbuddet på diverse hovedsprog er ganske
omfattende. Det samme gør sig gældende med
hensyn til biografiske fremstillinger, hvoraf
Eduard Gronaus fra 1985 kan anbefales som en
mere generel introduktion.3
Oversættelsen er foretaget af overlæge, dr.
med. Jørgen Ladefoged, og allerede derfor må
jeg erklære mig inhabil, fordi oversætteren i sin
tid med stor kompetence og venlighed har haft
mig i behandling. Alligevel tør jeg mene, at
udgivelsen er ganske udmærket om end ikke
uproblematisk og ydermere et smukt stykke
boghåndværk.
Det eneste fuldstændige manuskript til
Hildegards Lægebog befinder sig på Det kgl.
Bibliotek. Det er af stort set ukendte veje
kommet til Danmark fra S. Maximinus klostret i
Hildegards fødeegn via England i 1835. Det
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benyttes i denne udgivelse som illustrationsmateriale i en række fine faximiler - dog uden at
formatet oplyses.
Det kan blive ganske uoverskueligt, hvis
enhver oversættelse af en forfatters værker
indledes med et større biografisk afsnit, og
Hildegard-litteraturen er som sagt ganske om
fattende. Alligevel kunne en første udgave af et
så een tralt værk med fordel have være ledsaget af
en mere omfattende biografisk fremstilling.
Højmiddelalderens personligheder og idehisto
rie fylder ikke imellem danske bogudgivelser, og
benediktinsk spiritualitet i almindelighed og
Hildegards i særdeleshed er ikke specielt
velbelyste emner. I min udgave af Hildegards
måske mest centrale værk Scivias er forfatterens
liv og betydning belyst langt mere udførligt
ganske som forholdene omkring urteksten og
dens overlevering.1 Endeligt savner jeg i aller
højeste grad et egentligt indeks; i en tekst, der er
så central i naturhistoriens historie, er det aldeles
ulideligt ikke at kunne søge efter fagets
genstande. Derimod gør oversætteren meget
klart rede for den medicinsk-botaniske opfattel

se, der præger højmiddelalderens lærde. En
grundig læsning af disse velskrevne afsnit er
aldeles nødvendige for en forståelse af selve
teksten.
Det er rigtigt at kunne læne sig op ad de
store klassikere, men måske endnu mere vigtigt
at møde tekster, der rykker ved almindelige
forestillinger. I min faglige verden er Hildegard
altid blevet nævnt med et par linier, men læsning
af hendes Lægebog har flyttet megen tidligere
riden over i kassen med ukvalificerede fordom
me. I et kompendium til middelalderhistorie ril
et uddrag af Hildegards Lægebog være
indlysende, mens hendes visioner nok er for
vanskeligt tilgængelige. Men en ledsagende
afspilning af en cd med hendes musik vil lette
arbejdet.
Michael Steril
1 Hildegard op.cit. 240.
2 Kaiser,P. cd: Ilildegardis Causae et ctirae. Leipzig 1903.
3 Gronau, E.: Hildegard von Bingen, 109(8-1179. Stein am
Rhein 19<S5.
1 Hildegard of Bingen: Scivias. Translated by Mother
Columba Hart & Jane Bishop. N.Y. 1990.

Historisk empati: Tyge Krogh og de sjællandske
natmænd
Af Peter Henningsen, ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet

svaret for den filosofiske doktorgrad i foråret
2000, og det er da også tydeligt, at bogen lægger
sig tæt op ad disputatsens teoretiske udgangs
punkt. Hovedspørgsmålet i begge bøger handler
de senere år har der i faghistoriske kredse
nemlig om den uærlighed - eller i moderne
været en stadig stigende interesse for den sprog: æreløshed - som tillagdes visse typer af
såkaldte mikrohistorie, men det hører stadig adfærd og visse erhverv i førmodeme tid. I
til undtagelserne, at der udkommer et dansk
disputatsen gjaldt det spørgsmålet om uærlighed
arbejde, som med en vis ret kan rubriceres som
i forbindelse med 1700-tallets straffepraksis,
mikrohistorisk. Tilbage i 1991 kom f.eks. Lisbeth
mens det her gælder den uærlighed, som
Nielsens og Poul Porskær Poulsens bog om
tillagdes bestemte former for erhvervsudøvelse,
kæltringer og skikkelige folk i Gødvad, som var
først og fremmest skarpretternes, rakkernes og
en bog med en tydelig microhistoii.sk tilgang,
natmændenes, men også hestesnidere og
mens Hans Henrik Appels disputats Tinget,
skorstensfejere hørte til i denne kategori.
magten og æren fra 1999 også med en vis ret kan
Visse typer af erhverv var så uhyggelige,
indrømmes denne betegnelse.Tyge Kroghs fore
uhumske eller ækle, at mænd af ære ikke kunne
liggende bog om de kalundborgske natmænd er
udføre dem, hvorfor de, der udførte dem,
også en af disse få undtagelser. Bogen er blevet til
følgelig blev betragtet som æreløse. Da den
i parløb med arbejdet på disputatsen helsingørske borger Berndt Hollænder i
Oplysningstiden og det magiske - som blev for
1580‘erne havde tømt sin egen latrin, fordi han

Tyge Krogh: Det store natmandskomplot. En
historie om 1700-tallets kriminelle underverden,
Samlerens Forlag 2000, 188 s. 198 Kr.
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ikke havde tålmodighed til at vente på
natmanden, kendte de andre borgere ham
således tereløs og jog ham af byen! Enhver
kender af den fønnoderne tids socialhistorie vil
da også vide, hvor væsentlig æren var for den tids
mennesker. Og er man ikke bekendt hermed,
skal man blot rette blikket mod mange af de
islamiske kulturer i Asien og Mellemøsten m.m.,
hvor netop æresspørgsmålet er en meget
væsentlig faktor i det daglige liv. Så får man en
idé om ærens betydning - også i det fønnodenie
Europa.
Kroghs bog tager udgangspunkt i bonden
Mikkel Jensen fra Ugerløse som en kold
novemberdag i 1734 forsvandt sporløst efter en
markedsrejse til Kalundborg. Mikkels naboer
flygtede, at der lå en forbrydelse bag og drog
derfor til købstaden for at kigge efter ham, og et
af de steder, hvor man kiggede særligt grundigt
var i området omkring byens natmandshus på
Set. Jørgensbjerg. Natmændene - den tids
renovationsassistenter - var nemlig beiygtede
for deres uærlighed (p.g.a. arbejdets urenlighed)
og tyvagtighed, og man var bekymret for om
Mikkel var faldet i disse uærlige fyres hænder.
Man fandt ham dog ikke i første omgang. Senere
viste det sig, at Mikkel var druknet uden tegn på,
at der forelå en forbrydelse.
Sagen om Mikkel Jensen er imidlertid ikke
væsentlig. Det væsentlige er natmandsfamilien i
huset på Set. Jørgensbjerg. Som nævnt havde
disse mennesker ly for uærlighed og forvalter
Niels Lind på Kalundborgs gods, hvorunder
Mikkel Jensen var fæster, fik derfor en god
anledning til at gøre op med de ilde lidte
natmænd. Under påskud af at lede efter Mikkel
gennemsøgte Lind og hans folk natmandshuset,
hvor de fandt en række tyvekoster i form af
nedsaltet kød. Natmændene slog på, at det
stammede fra selvdøde dyr, som de via deres
arbejde lovligt måtte tage, mens Lind i stedet
mistænkte dem for at have stjålet dyrene på
marken om natten. Natmandsfamilien blev
derfor bragt til tugthuset og nu tog sagen fart.
Efter at være blevet gjort godt møre i
fangehullets klamme kælder (Krogh antyder
endda, at der blev anvendt tortur), tilstod
natmændene hurtigt deres forbrydelser. Ja, ikke
nok hermed. Dels pralede de af deres gerninger
og dels udlagde de rask væk en lang række andre
sjællandske natmænd som deltagere i tyverierne.
Der afslørede sig med andre ord et decideret
komplot, som dækkede over et vidt forgrenet

netværk af systematisk tyveri virksomhed over
hele Vestsjælland. Det virkeligt interessante er
imidlertid, at langt de Heste på forhånd havde en
mistanke om, at det netop forholdt sig således men uden at gribe ind. Og denne mangel på
indgriben skyldtes natmændenes uærlighed.
Ingen ønskede at have noget med dem at gøre og
derfor fik de i ly af uærligheden et stort spillerum
til rapserierne.
Og det er her, at den mikrohistoriske metode
kommer ind i billedet. Krogh nøjes nemlig ikke
blot med at levere en fortælling om natmændene
og deres bedrifter, men forsøger at forstå,
hvorledes de uantastet kunne bedrive deres
ugerninger i årevis. Og blikket falder her straks
på spørgsmålet om ære eller mangel på samme.
Det er æresbegrebet der er det helt centrale, når
vi skal forstå den store kalundborgske natmands
sag: Ved dels at fokusere på uærligheden og dels
at underkaste natmændenes sociale relationer en
nærmere analyse, kommer Krogh til den
konklusion, at det netop var omgivelsernes foragt
for natmændene og deres sociale afstandtagen
fra al omgang med disse folk, der gjorde det
muligt for dem at udføre deres mange tyvetogter
på de sjællandske landsby fælleder. Hvis naboer
ne f.eks. undrede sig over, at der altid var så
meget kødmad til stede i natmandshusene,
kunne beboerne blot spille på folks fordomme og
hævde, at det var kød fra selvdøde dyr. Herved
blev de selvfølgelig blot yderligere foragtet, men
det holdt folk fra at stille flere nysgerrige
spørgsmål. Da natmændene og deres familier
qua deres uærlighed desuden var socialt
isolerede i forhold til de andre beboere i byen
betød det, at de kun havde sociale relationer med
natmænd i andre sjællandske købstæder. De
havde derfor et vidt forgrenet netværk, der
gjorde det nemmere at skjule deres lyssky
virksomhed: når f.eks. en hest blev stjålet på
marken ved nattetid, søgte bønderne gerne efter
deres dyr i den nærmeste omegn. Men nat
mændene tog højde herfor ved f.eks. at ride hele
vejen til Ringsted eller Næstved for at få dyret
afsat dér, mens de måske tog en hest Ira
Sydsjælland med tilbage til Kalundborg, hvor
den afsattes. På denne måde kunne bønderne
aldrig opspore deres heste!
Det var dette vidt forgrenede netværk, som
den ihærdige forvalter Niels Lind fik optrevlet,
og sagen viste sig at blive en af de dyreste - om
ikke den dyreste - tyverisag på Sjælland i hele det
IS. århundrede. At Niels Lind var så ihærdig
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skyldtes dog ikke kun lovlydig nidkærhed, men
nok så meget at han havde brug for en veritabel
succes for at holde personlige fjender og
kreditorer fra døren. Men det er en anden
histone, som jeg vil overlade til bogens læsere.
Umiddelbart fremtræder Tyge Kroghs lille
bog som et traditionelt stykke begivenhedshisto
rie, hvor læseren præsenteres for en fortælling
om en række personers gøren og laden. Det, der
alligevel gør bogen anderledes, er forfatterens
vilje til analyse og fortolkning af de fænomener,
som han støder på undervejs. Ved at dykke ned i
retssagens detaljer om natmændene og f.eks. se
niermere på sprogbruget, på de involverede
personers motiver og intentioner, og efterfølgen
de etablere en fortolkning heraf, som gør
’’natmandskomplottet” forståeligt og vedkom
mende, kommer han under begivenhedernes
overflade og får retableret den betydningsmættede kulturelle sammenhæng, hvori natmandssa
gen fandt sted. Han gør den med andre ord
meningsfuld. Dette gøres desuden i et alment
forståeligt sprog, hvor alle kan være med, og ”den
nye kulturhistories” ellers så almindeligt fore
kommende mandarinsprog optræder slet ikke. Vi
har med andre ord at gøre med et lille stykke
kulturhistone, skrevet inden for rammen af de
nyeste kulturhistoriske trends, men lykkeligt
befriet for disse retningers sædvanlige nonsens.
Det er faktisk en vidunderlig lille bog, som
Tyge Krogh her har begået. Den er elementært
spændende. Den er godt skrevet. Den er

analytisk stringent, og den riser ikke mindst, at
mikrohistoriens og den nye kulturhistories
metodiske indgangsvinkler med fordel kan
benyttes på den type af materiale, som vore
landsarkiver bugner af. Tyge Krogh formår med
stor indlevelsesevne - en slags historisk empati at formidle natmændenes sociale vilkår på godt
og ondt, og undervejs får vi desuden en række
udpenslende indblik i tidens afstrafningsmetoder. Vi får f.eks. uvilkårligt indtryk af, at Krogh
selv var med da den ulyksalige Hans Møller
bedrev utugt med øltapper Frosts hoppe i en
gårdsport, samt at han var at finde blandt de
gysende tilskuere til den efterfølgende henret
telse af mand og hoppe. Ligeledes vidner
beskrivelsen af natmændenes ophold i Kalund
borg arrest og de skrækkelige vilkår, hvorunder
de levede, om mere end almindelig indlevelses
evne, og det samme gør beskrivelsen af den
straffeceremoni, som natmændene senere måtte
gennemgå. Her er bål og brand, pisk,
brændemærkning og hængninger, så det sprøj
ter. Tyge Krogh har i det hele taget - hvad også
hans disputats viste - virkelig sans for de morbide
detaljer og makabre optrin, som var en fast
bestanddel af det 18. århundredes straffepraksis.
Man får med andre ord både dybsindig analyse
og smæk for skillingerne i denne bog, som jeg
ikke tøver med at anbefale til enhver historisk
interesseret. Natmandens bolig på Set. Jørgensbjerg i Kalundborg er virkelig et besøg værd.
Peter Henningsen

Forkyndelse og samfund under enevældens sidste
100 år
AfJens Rasmussen, ph.d., sognepræst, Vester Aaby.
Michael Bregnsbo: Samfundsorden og statsmagt
setfra prædikestolen. Danske præsters deltagelse
i den offentlige opinionsdannelse vedrørende
samfundsordenen og statsmagten 1750-1848,
belyst ved trykte prædikener. En politiskidéhistorisk undersøgelse, 1997, 464 sider, ill.

der gik i kirke så tit“ (s. 97), og af de, som så kom,
var flere - „af forskellige grunde“ (s. 90ff.) - ikke
altid i stand til at opfatte budskabet. Af gode
grunde har forfatteren ikke kunnet måle
modtageligheden, men har til gengæld gjort sig
overvejelser om gudstjenestedeltagelsen i det
indledende kapitel, og den fandt et nyt lavere
er er her tale om en omfattende
niveau med oplysningstidens og romantikkens
undersøgelse ud fra den opfattelse, at
periode, og det i takt med den manglende
prædikenerne var datidens massemedi
anvendelse af Danske Lovs kirketugtsbestem
er: påvirkningskanaler overfor befolkningen.
melser og helligdagslovgivning, som var ude af
Dog understreges det, at „det ikke var så mange,
pagt med tidens ånd. Med Helligdagsforordnin-
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gen i 1845 blev kirkegangstvangen således
ophævet. Selv om der er megen usikkerhed over,
hvor mange der har hørt prædikenerne og over
tilhørernes modtagelighed, så viser prædikener
ne under alle omstændigheder, „hvorledes
præsterne ude i landet og i København har stillet
sig til diverse samfundsspørgsmål“ (s. 97).
Formålet med Michael Bregnsbos ph.d.afhandling er for perioden 1750-1848 „at
undersøge danske præsters deltagelse i den
offentlige opinionsdannelse vedr. samfundsorde
nen og statsmagt“. Forfatteren har fundet frem
til ikke mindre end 1431 „biografiske enheder“,
som spænder lige fra udgivne enkeltprædikener
og hele prædikensamlinger - endda i „op til 12
svære bind“ (s. 17). Materialet behandles sta
tistisk i det indledende kapitel om kildemateria
let. Kun mellem 8 og 19 pct af prædikenerne
indeholder relevante oplysninger som drejer sig
om afhandlingens problemstilling, og kun
mellem 15 og 30 pct af de ialt 536 præster har
udgivet prædikener, hvor disse oplysninger er
fundet. Således fremgår det, at der er langt
mellem udsagn om samfundsorden og statsmagt
i disse prædikener, og - man må næsten gå ud fra
- at de præster som går længst, tilhører oplys
ningstidens og rationalismens åndsretninger, der
i høj grad ud fra et optimistisk menneskesyn og
fornuftens primat interesserede sig for samfun
dets forbedring og oplysning af det enkelte
menneske. I øvrigt understreger M. Bregnsbo, at
det ligger „uden for denne undersøgelses rammer
nærmere at spore ophavet til de idéer, som
prædikanterne giver udtryk for“ (s. 329).
Af prædikenerne fremgår det, at der allerede
et par årtier efter 1750 blev lagt vægt på
folkesuveræniteten i forståelsen af den enevæl
dige statsmagt. Kongens magt var overdraget
ham affolket. Det teokratiske udgangspunkt - at
kongen direkte var indsat af Gud - gled i
baggrunden. Opfattelsen af kongen som indsat i
sin magt og vælde af Gud var således blevet
forladt til fordel for en ny naturretslig baseret
statsopfattelse. Kongen og øvrigheden skulle
regere til gavn for folket. Denne ny dynamiske
enevælde og ny samfundsorden tog efterhånden
fonn af en landsfaderlig oplyst enevælde, der
som en særlig „dansk vej“ uafhtengig af den
Franske Revolutions voldsomhed var kendeteg
net af frihed, lighed og menneskerettigheder.
Udtrykket „Menneske-Rettigheder“ dukkede op
omkring 1760 formentlig med den tyskfødte
hofpræst J.A. Cramer (s. 170), men nævnes kan

flere i den generation som oplevede den franske
revolutions tid, selv om de i andre sammenhænge
henviste til den lutherske hustavles orden: J.C.
Schønheyder, P.C. Cramer og H.G. Clausen.
Ikke mindst for sidstnævnte var kristendom og
menneskerettigheder to sider af samme sag (s.
179, 184).
Den gamle patriarkalske orden - den
lutherske hustavles verden - er beskrevet af M.
Bregnsbo. Hustavlens verdens tre stænder
bestod af øvrighedsstand (øvrighed og undersåt
ter), lærestand (kirkestand: præster og menighe
der) og husstand (husbond og tjenestefolk), hvor
hvert samfundsmedlem enten var foresat eller
underordnet i indbyrdes handlingsrelationer, i
hvilke kristenlivet skulle leves. Hustavlen var en
del af katekismeundervisningen, og den var
tilføjet Luthers lille Katekismus (s. 105f).
Denne hustavles orden blev nævnt i
prædikener omkring 1750 som alment bekendt,
men efterhånden blev denne patriarkalske
opfattelse udvandet. Godsejerne og dermed
adelsmændene var under stigende kritik, og
udspillede denned snart deres husbond-rolle, og
de blev afløst af statens orden og omsorg, hvor
det nu blev embedsmændene som skulle
opretholde samfundsordenen. Pastor L.N. Falle
sen, Vor Frue kirke, København, udtrykte i en
prædiken i 1802 (s. 261), at embedsmændene var
her i alle „Landets Stæder og Provindser...
Fyrsternes Mund og Haand“, dem der sørgede
forat føre fyrstens befalinger ud i livet til gavn for
undersåtterne.
Statens rygrad blev nu middelstanden, som
dels bestod af byens næringsdrivende borgere,
dels af den med landbrugsreformerne efterhån
den opvurderede gårdmandsklasse og dels af de
ledende: embedsmændene. Prædikenerne viser
også, at denne udvikling kun omfattede enkelte
samfundsgrupper. For det må tilføjes, at kvinder
og tyende - socialt set - fortsat befandt sig i
Hustavlens verden. Kun gårdmænd havde gjort
sig fri og fået rettigheder.
Det er Bregnsbos overbevisning, at „selv om
præsterne geografisk var isoleret og spredt over
det ganske land, synes de dog generelt at have
fulgt med de ledende strømninger og været i pagt
med tiden“ (s. 327). Den nye samfundsorden
havde gjort folkets tarv til formålet for statens
virksomhed, og derfor lå den tanke nær, at folket
selv ville bestemme. Således ser man efter 1830,
at flere præster anså enevælden for udlevet. De
var grebet af liberale ideer, og gjorde det klart i
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deres prædikener, at forandringer i styreform
uafvendeligt måtte komme som følge af
udviklingen.
Her gøres især brug af historikeren Hans
Jensens historisk-politiske udviklingstanke startende med landbrugsreformerne, skolelo
ven, og oprettelsen af stænderforsamlingerne
(valgret og valgbarhed), og sluttende med
systemskiftet i 1848. Godt nok var der i 1848-49
med Grundloven tale om et formelt brud med
Kongeloven (1665), men det foregik fredeligt og
som en glidende overgang - netop langt fra den
franske revolutions tanker.
Bregnsbos her skitserede analyse af præsters
offentlige trykte prædikener riser anvendelsen af
et kendt kildemateriale på en ny måde. Dette
kildemateriale er på fornem vis til slut i
afhandlingen gengivet i en „Bibliografi over
Prædikener 1750-1848“, ligesom der er givet en
beskrivelse af „Præstelevnedsløb“, samt en
„Liste over gennemsete Tidsskrifter“. Altsam
men er det værdifuldt, for den, som vil arbejde
videre. Bregnsbo har klart påvist, at dette
materiale støtter og udrider forståelsen af
forudsætningerne og af selve overgangen fra
enevælde til repræsentativt styre i 1848, sådan
som udviklingen forløb de sidste 100 år inden
enevældens afslutning i perioden 1750-1848 ikke mindst ud fra Hans Jensens udviklingstanke,
der indebærer en ide om „en almen uafvendelig
Udvikling, haaret af Nødvendighed og derfor
ogsaa bestemmende for de Foranstaltninger, der
fra Tid til anden maatte blive krævet og
gennemført“ (s. 288).
Forfatteren har i denne undersøgelse helt
villet se bort fra åndshistoriske og teologiske
forudsætninger for prædikenernes udsagn om
samfundsorden og statsmagt. I afhandlingens
indledning findes et afsnit om „Tidens prædiken
kunst og åndsretninger“, der dog mere
beskæftiger sig med prædikenkunst end med
åndsretninger. Selvom M. Bregnsbo med megen
omtanke ikke ril vedkende sig et teologisk eller et
åndshistorisk udgangspunkt for sine prædiken
analyser, så kalder han dog sin afhandling for „en
politisk-idéhistorisk undersøgelse“. Derfor sav
nes netop en nærmere idéhistorisk beskrivelse,
dels af filosoffen J.G. Fichtes tanker om
middelstandens - og dermed akademikernes og
embedsmændenes - ledende betydning i sam
fundet, og dels af filosoffen E. Kants opstillede
morallære, som for de rationalistiske præster
havde en vis betydning, og derfor kunne have

været relevant for en bedømmelse af prædike
ners udsagn om samfund og statsmagt - således
pligtbudet over for almenvældet (staten) hos
enhver borger. Begge de her nævnte f ilosoffer fik
betydning for det kuld af akademikere, som blev
uddannet i 1790‘eme, og som var den kerne af
embedsmænd, som et slægtled senere dominere
de kongens statsapparat (A.S. Ørsted, J. Collin,
J.P. Mynster m.fl.)
Afhandlingens beskrivelse af de mange
samfundsrelevante udsagn, især fra rationalisti
ske præster, kan samtidig bruges til at bekræfte
tidens markantekirkelige.skel. Selvom Bregnsbo
ikke indlader sig herpå, kan man næsten ikke lade
være med de åndshistoriske og teologiske
reflektioner. For især to ledende personligheder,
pastor N.F.S. Grundtvig og biskop J.P. Mynster,
gjorde teologisk og kirkeligt op med rationalis
men. Dette opgør fik netop betydning for deres
kritiske holdning til rationalistiske præsters
samfundsrelevante holdning i prædikenerne - og
flere præster var enige med dem.
Michael Bregnsbo skildrer således meget
rammende Grundtvigs opgør med menneskeret
tighederne ud f ra hans prædikener i 1830‘eme.
Menneskerettighedeme var ifølge Grundtvig
udtryk for en menneskelig selvforherligelse, og
dermed i modstrid med kristendommen. De var
for Grundtvig udtryk for en tøjlesløs frihed, som
hidrørte fra oplysningstidens og revolutionsti
dens tænkning, og hvor selvrådigheden ville
afvæbne den af Gud indsatte øvrighed. Derfor
mente han, at borgerlig frihed inden for
rammerne af et velordnet samfund var et gode,
som sikrede f.eks. skrivefrihed og religionsfri
hed, der tog hensyn til den enkeltes samvittig
hed; grundlæggende gik Grundtvig ind for
næringsfrihed, fæstebøndemes ejendomsret,
skolefrihed og samvittighedsfrihed, og han fandt,
at ligheden altid burde rige for friheden. I
afhandlingen nævnes, at Grundtvigs frihedsbe
greb ikke var udsprunget af den franske
revolution, men var inspireret fra England - ikke
mindst i kraft af hans Englandsrejser 1829-31.
Frihed var efter Grundtvigs mening „altid i
forbund med ånd og menneskelighed; den
franske (revolutions) frihed var dyrisk og
selvrådig, pøbelens og rovdyrenes frihed, men
den engelske er for ansvarlige mennesker“ (s.
193).
Grundtvigs frihedstanker fik ham dog ikke til
at gå ind for en demokratisk forfatning. Han var
tilhænger af enevælden. M. Bregnsbo konklude-
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rer på grund af Grundtvigs stærke reaktion imod
menneskerettighedenle, „at disse må have haft
en ikke ubetydelig udbredelse på det tidspunkt.
Ellers ville han vel næppe have følt sig for
anlediget til at tage så skarpt afstand fra dem“.
Det er interessant, når Bregnsbo mener, at
mange præster tænkte positivt om menneskeret
tighederne på denne tid (s. 193). Det drejede sig
fonnen tlig om præster af den oplysningspræge
de og den rationalistiske retning, som ifølge den
sjællandske biskop J.P. Mynsters visitatsbog
stadig var dominerende i tiden frem til ca. 1840.
Disse overvejelser omkring Bregnsbos af

handling ændrer slet ikke ved, at vi her har en af
handling som er helstøbt, og som også giver en
generel indføring i den danske enevoldstids
politiske opfattelser i perioden 1750-1848.
Problemstillingen følges konsekvent, hvilket
betyder, at centrum ligger i præsternes offentligt
udtrykte politisk-idéhistoriskc udsagn, som har
almen karakter, og som behandles suverænt,
men som ikke på mere indgående måde sættes
ind i et åndshistorisk perspektiv, hvilket nok rille
have været berigende.
Bogen kan dog varmt anbefales.
Jens Rasmussen

Anden i flasken
Af Birgitte Holten, Institu t for Historie og Michael Steril, Botanisk Museum
R. Lindborg: Ånden i Naturen - Naturfilosoffen
H.C. Ørsted - eksperimentalforsker, Gyldendal,
København 1999. 220 s., 248 kr.

åndsliv og politiske virkelighed, og det forsøg
lykkes til fulde. Specielt er sammenhængen
imellem Ørsteds naturf iloso fiske baggrund og
hans forbløffelse over at konstatere, at den
å tidligt som i 1957 fremhævede Herbert
forventede elektromagnetiske virkning demon
Butterfield, at tendensen til at bedømme
strerede den elektriske Vexelkamps cirkulære
tidligere tiders forskere udfra deres
karakter, med rette gjort til et centralt emne. På
resultaters overensstemmelse med nutidens
samme måde er der på rimeligt forståelig måde
lærebøger gjorde den meste videnskabshistorie
gjort rede for periodens helt dominerende
aldeles ahistorisk. For Butterfield var det cen
stridsspørgsmål: problemet om det oprindeligt
værende. For nutidige læsere, der er vokset op i
tralt, at en periodes naturvidenskab måtte ses i sit
samspil med samfundets øvrige udfoldelser, og
en tradition for at opfatte det materielt
at successer og nederlag, som de nu udfra vore
eksisterende som udgangspunktet for alle andre
former for eksistens, er det vigtigt at få
kriterier måtte blive opfattede, havde lige beret
tigelse for den historiske forståelse.1 Desværre
fremhævet den dengang fuldt ud ligeså accept
fik Butterfields tanker ikke den store gennem
able mulighed, at kræfterne var det oprindeligt
eksisterende, som materien så var udledt af. En
slagskraft; megen nyere videnskabshistorie for
sådan ide er aldeles fremmed for den moderne
tabte sig i stedet i tøndebuldren omkring Kuhnske
fysik og dermed også for os andre, der efter fattig
paradigmeteorier og såkaldt videnskabssociologi.
evne forsøger at hænge på. Af samme grund
Indenfor de senere årtier er der, også her
forekommer romantikkens debat om, hvorvidt
hjemme, opstået en ny interesse for natur
den ene eller den anden af disse to opfattelser af
videnskabernes historie, der forsøger at udfylde
det værendes natur var bedst i overensstemmelse
tomrummet efter den principielt historieløse
med den kristne lære, sært uvirkelig. Den debat
positivisme.
får Lindborg gjort udførligt rede for. Det er så til
Allerede i titlen på Lindborgs bog om Ørsted
gengæld stort set det eneste positive, vi har at
er det fremhævet, at de for nutidige læsere så
sige om den bog. Ali jo, Marstrands posthume
svært forenelige begreber natur-filosofi og
portræt på omslaget af den ubegribeligt
eksperimentalforskning bogstaveligt talt danner
ungdommelige Ørsted er som altid ganske dejligt
rammen om H.C. Ørsteds virke under overskrif
ten Ånden i Naturen. Det er yderst sjældent at få
og sært overraskende; det portriet illustrerer
bedre end noget andet romantikkens kredsen om
en undersøgelses problem-formulering så præg
geniet som ridenskabelig kategori.
nant præsenteret allerede i titlen. Rolf Lindborg
I betragtning af H.C. Ørsteds videnskabe
forsøger netop at placere eksperimental forske
lige berømmelse og hans betydning for dansk
ren og naturfilosoffen Ørsted i sin samtids
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uddannelses- og forskningspolitik - for ikke at
forglemme hans position igennem mange år som
Videnskabernes Selskabs magtfulde sekretær - er
det ikke forbløffende, at hans liv og bedrifter er
blevet grundigt belyst fra tid til anden; også i
udlandet har elektromagnetismens fader fået
behørig omtale. Disse sider af Ørsteds liv har
Lindborg dog valgt aldeles at udelade.
Selektiv hukommelse er ikke noget nyt
fænomen; men den positivistiske videnskabe
lighed har i helt forbløffende grad mestret
kunsten. I dens glanstid nåede ordet metafysik at
blive synonymt med vrøvl ~ nonsens, mens
naturfilosofi fik nærmest injurierende konnota
tioner. Ørsteds berømmelse gjorde, at hans
indsats ikke kunne afvises med et pennestrøg, og
man valgte derfor i stedet at gå lidt stille med
dørene omkring hans uafviselige hang til
metafysik og naturfilosofi. Den samme skæbne
ramte en række andre af tidens store navne:
Humphry Davy - sikkerhedslampens opfinder,
opfinderen af den elektrolytiske beskyttelse af
krigsskibenes kobberforhudning og udforskeren
af lattergassens anvendelighed i medicinsk
behandling; naturforskeren Alexander von Hum
boldt - plantegeografiens fader og grundlægger
en af den stratigrafi ske landskabsbeskrivelse; for
ikke at forglemme den tyske botaniker og
eksperimentalfysiker J.W. von Goethe, der i dag
alene huskes for et par romaner og digte af
romantisk tilsnit, mens hans Bidrag til Farvelæren
og Planternes Metamorphose mest betragtes som
kuriosa. Dette er så meget mere bemærkelses
værdigt, når man erindrer, at Goethe selv
betragtede sin farvelære som sit vigtigste værk
overhovedet: gode forfattere havde der været og
ville der fortsat være så mange af, men gode
eksperimentalfysikere var mere sjældne, som
han selv bemærkede.
I 1990 blev temaet omkring Romantik og
Naturfilosofi taget op i en samling af artikler, der
drager en lang række af 1800-tallets store navne
indenfor det naturhistoriske frem af glemslen og
- ikke mindst - forsøger at placere dem i deres
samtidige sammenhæng2.1 Romanticism and the
Sciences er vor hjemlige H.C. Ørsted en
gennemgående figur, og i H.A.M. Snelders
bidrag på 13 velovervejede og velskrevne sider,
Oersted’s discovery of electromagnetism, bliver
stort set alle centrale områder af såvel Ørsteds
forskning som af hans mere filosofiske afhand
linger og hans nære tilknytning til naturfilosofiske kolleger behørigt behandlet. Det

gælder også de områder, hvor Ørsted markerede
en forsigtig afstandtagen til tidens centrale
dogmer. Sært nok optræder dette værk ikke i
Lindborgs litteraturliste, der i øvrigt er be
mærkelsesværdigt tavs med hensyn til nyere
arbejder på området.
Det er ikke forbløffende, at en person med
en så central placering som Ørsted udover en
række udgivelser også har efterladt sig et
omfattende materiale i form af korrespondance,
notater osv. Store dele af dette materiale er
senere blevet udgivet, og det kan derfor
umiddelbart forekomme overraskende, at Lind
borg kun i ét enkelt tilfælde henviser til Ørsteds
papirer - der til gengæld optræder i facsimile på
p.104 i en aldeles ulæselig gengivelse. Ved
nærmere overvejelse er dette nu ikke så
mærkeligt; forfatteren har ved sin egen
afgrænsning af bogens emne overflødiggjort
egentlige arkivstudier. Bogen behandler alene
Ørsted som naturfilosof og som eksperimental
forsker, og hvad angår det sidste tilmed kun i
yderst selektiv form; eksempelvis er Ørsteds
opdagelse af Leerjordens Metal (aluminium)
aldeles forbigået. Ørsteds politiske betydning
indenfor forskning og uddannelse falder lige
ledes udenfor bogens rammer. Nu skal man
normalt ikke kritisere forfattere for ikke at have
skrevet en anden bog, men det kan godt nok
forekomme lidt overdrevent at bruge så mange
sider på så få facetter af Ørsteds liv og bedrifter.
Når man nu har proppen af, kan man med
rimelighed slippe hele ånden ud af flasken.
Bogen er skrevet i en stil, der leder tanken
hen på en radioforedragsserie. Den rummer et
næsten overvældende antal “pædagogiske“ gen
tagelser; den tyske kemiker J.H. Ritter, der var
Ørsteds vigtigste inspirator og nære ven,
optræder - yderst rimeligt - gentagne gange,
men næsten hver gang med udførlig præsenta
tion i forskellige varianter. Hertil kommer en
udpræget talesprogsstil, der på tiyk virker aldeles
kunstig og en overflod af ligegyldige digression
er, f.eks.: “Det var i 1817at H.C. Ørsted -som i
øvrigt var en nær ven af H.C. Andersen - blev
udnævnt til ordinær professor i fysik ved
Københavns universitet". Det er da ganske
korrekt, at de to blev nære bekendte, men i 1817
var den vordende digter 12 år gammel og har
næppe haft den store indflydelse på professorens
udnævnelse. Endnu mere sært er det på den
baggrund, at Andersens lille rejseskildring I
Sverrig, der er en komprimeret fremstilling af
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Ørsteds naturfilosofiske tanker, overhovedet
ikke omtales, mens der dog bliver plads til et par
af eventyrene. På sin vis en demonstration af den
indledningsvise tanke, at romantik og natur
filosofi kan skæres til efter forgodtbefindende;
Andersen er i dag blevet henvist til barneværels
er og turistindustrien, mens de værker, han skrev
med henblik på det voksne publikum, kun får
korte sætninger i litteraturhistorierne.
Gentagne gange præsenteres læseren for
småsludrende spørgsmål i stil med: “Attraktion
og repulsion? Som en magnet?-Ja”, (p. 13) eller
med “historiske” forklaringer: “Disse vældige
revolutioner i Vestens historie, den industrielle i
økon omien og den elektron iske i fysikken indtraf
samtidig. Man kan uden større overdrivelse sige
nøjagtig samtidigt. Derfor er det en oplagt tanke
at der er en direkte sammenhæng - at fabriks
ejerne ønsker at fremstille energi ved hjælp af
noget andet og bedre end de stampende

dampmaskiner, ogat det er årsagen til at fysikere
som Ørsted, Faraday, Ampere og måske endnu
flere begynder at sysle med magneter og
elektriske ledninger, og det med held.” (p. 12).
Ganske vist skyder Lindborg selv dette forsøg
ned på de nteste linier, men hvad det har at gøre
i en skriftlig fremstilling, er det overladt til
læseren at afgøre.
Det er lykkedes Rolf Lindborg at skrive en
meget omfattende bog om H.C. Ørsted, der
samtidig får den berømte forsker placeret i sin
samtids åndsliv og giver plads til megen småsnak
og dårlig sprogbrug. Man kan uden større
overdrivelse sige nøjagtig samtidig.

Birgitte Holten og Michael Steril
1 Butterfield, II.: 1957 The Origins of Modem Science. Cambridge.
2 Cunningham, A & Jardine, X. ed: 1990 Romanticism and
the Sciences. - Cambridge.

Fra mellemkrigstid til efterkrigstid
AfAnette Warring, ph.d., lektor ved Institutfor historie og samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter
blottet for skarphed og eksplicitering af
uenigheder taget emnets moralske og politiske
potens i betragtning. Eller måske skal årsagen
netop findes her? Den hårde og kontante brug af
besættelsestiden i den politiske debat kan have
virket skræmmende, og måske har den skaipe
konflikt mellem forskning og erindring fået
hvor høj grad var bestettel sesårene en
historikerne til at rykke tættere sammen. Jeg er
parentes i et forløb, hvor kontinuiteten fra
således ikke enig med Henrik Dethlefsen, når
mellemkrigstid til efterkrigstid var det
væsentlige? Med det spørgsmål som ledetråd harhan mener, at besættelses forskningen har været
særligt begunstiget med cn livlig forskningsdebat.
Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak samlet
De to forskere, der fejres i dette skrift, har ofte
25 bidrag i et festskrift til de to besættelses
selv gjort en dyd ud af ikke at eksponere deres
tidshistorikere Henrik Nissen og Hans Kirch
indbyrdes uenigheder. Det har ikke virket befor
hoff, der i 1998 med få dages mellemrum fyldte
drende på forskningsdiskussionen.
65 år. Tanken var at lade de to fejre af deres
Som læser overraskes man ikke af uventede
elever, men også andre er blevet inddraget - bl.a.
problemstillinger eller nye metodiske greb, men
de to fejrede selv. Det er blevet en vægtig (i
bogen byder alligevel på meget interessant og
dobbelt forstand da den vejer ikke mindre end
givende læsning. At man savner, med Kirchhoffs
2.1 kg), uomgængelig, smuk og med en enkelt
betegnelse, “tredje-generations- revisionismen”
undtagelse dygtigt redigeret bog. Den bærer på
kan ikke klandres redaktørerne. Flere var
godt og ondt nogle af besættelses forskningens
inviteret men havde andre jern i ilden.
fremtrædende træk: en stor og fokuseret
Hvordan yde 25 forskellige bidrag retfærdig
forskningsindsats, empirisk grundig, metodisk
behandling i en enkelt omfangsbegrænset an
traditionel, maskulin, totalt domineret af politisk
meldelse? Det er umuligt. Første udkast omtalte
historie i snævreste forstand samt mærkelig

Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.): Fra
mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til
Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65årsdagen oktober 1998, Museum Tusculanums
Forlag, 1998, 911 sider.
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alle artikler og blev alt for lang. Det har derfor
desværre været nødvendigt at forbigå flere gode
artikler, bl.a. af de to fejrede.
Festskriftets første artikel er både med
hensyn til længde og tema en undtagelse. I “Dctf
belejrede og det besatte åndsliv” tager Hans
Hertel fat på et særdeles forsømt felt: besættel
sestidens mentalitetshistorie. Med rette kritiser
er han historikerne for ikke i højere grad at
benytte skønlitteratur og andre tekstformer til at
belyse subjektive og eksistentielle forhold.
Hertel konkluderer, at selveensur og neutralisme
i perioden spillede en stor rolle i dansk kulturliv,
hvilket han tilskriver to dominerende træk i
dansk selvforståelse: for det første at humoren er
vort bedste våben, ironien udtiyk for overlegen
hed og urørlighed, for det andet opfattelsen af
neutralitet som en stille passiv modstand, en
ægte heroisme. Man mærker, at artiklen er et
foreløbigt arbejde til et større projekt om
‘Kulturkampen omkring fascisme og nazisme i
dansk litteratur, presse og kulturdebat 19202000\ Trods endog meget stor sympati for
projektet og dets tematik finder jeg artiklen
meget kalejdoskopisk. Den præsterer hverken
naue enkeltanalyser eller præcision i aftegnin
gen af de bredere ideologiske og menta
litetsmæssige strømninger. Artiklen ville have
vundet meget ved en opstramning. Det var
undtagelsen i redaktørernes indsats.
De antidemokratiske og højre radikale
strømninger behandles i tre bidrag. Andreas
Monrad Pedersen slår i artiklen “Den nordiske
tanke - bidrag til en politisk biografi af Ejnar
Vaaben” et slag for, at forskningen bør inter
essere sig mere for dansk nationalsocialisme som
ideologi og fascination. Det er et synspunkt, jeg
deler og savner derfor også et bidrag fra John T.
Lauridsen, som må siges at være en kapacitet
inden for dette felt. Vaaben var en af de første,
mest produktive og ideologisk originale national
socialister. Han stod for en linje, hvor det
raceteoretiske og nationale var omdrejning
spunkt, og nærmest politisk indflydelse kom han
gennem Danmarkskredsen. Pedersens artikel
giver et interessant indblik i Vaabens ideologi og
politiske virke, og man kan håbe, at artiklen
udgør et forarbejde til en egentlig biografi.
Interessant er også Hans Bondes artikel
"Danmarks Ungdomsforbund", der analyserer
gymnastik-højskolemanden Niels Bukhs forsøg
på at stifte et statsligt centraliseret og korporativt
inspireret ungdomsmonopol. Bonde ser initiati

vet som et af flere eksempler på antidemokrat
iske svar på den tyske besættelse. Han forfølger i
detaljer reaktionerne på Bukhs initiativ, der faldt
til jorden, bl.a. fordi det lykkedes demokratiske
kræfter at komme ham i forkøbet gennem
lanceringen af Dansk Ungdomssamvirke. Bonde
påpeger, at Bukh var et eksempel på, at det flere
år ind i besættelsen var muligt både at være
national og antidemokrat. Det er en indsigt også
Henrik Nissen med stor klarhed har påpeget i
flere arbejder.
Hans Sode-Madsens “Hal Koch og ungdom
mens opdragelse til demokrati 1940-45" spiller
glimrende sammen med Bondes og Monrad
Pedersens artikler. Sode-Madsen viser, at Kochs
indsats for at dreje den nationale begejstring bort
fra en retningsløs nationalisme over i et målrettet
arbejde for at styrke folkestyret havde karakter af
et enmandsfelttog. Nok er Koch Sode-Madsens
helt, men han analyserer nøgternt, hvordan Koch
ofte selv havde svært ved at praktisere samtalen.
Sode-Madsen analyserer Kochs demokrati
forståelse og følger Kochs opprioritering af det
sociale spørgsmål i 1943 samt vej ind i
formandsskabet for den Ungdomskommission,
der blev nedsat i 1945.
Alene tre af artiklerne anlægger et socialhi
storisk perspektiv. Peder Wiben redegør i
artiklen “Komitéen af 4. maj 1933" for denne
gruppes hjælpearbejde over for ikke politiske
jødiske flygtninge i Danmark fra 1933-1941. På
baggrund af komitéens arkiv7 konkluderer han, at
når komitéen efter en grundig undersøgelse
besluttede at stå moralsk inde for en flygtning
havde det afgørende betydning for, at hun ikke
blev7 udvist. Det skyldtes et godt forhold mellem
myndigheder og komité. Wiben kommer
imidlertid ikke ind på, hvad denne sorteringspro
cedure indebar, og hvem og hvor mange
komitéen afviste, og synes i det hele taget at
forholde sig noget ukritisk til kildematerialet.
Det er de ca. 1000 danske tysklandsarbejdere,
der landede på Volkswagenwerk, som er temaet
for Therkel Strædes artikel “På “Førerens"
yndlings fabrik”. Med benyttelse af både danske
og tyske kilder samt arbejdererindringer og
indberetninger giver Stræde på vellykket vis et
billede af livet på værkstedsgulvet og i
arbejderbarakkeme og vurderer, hvorvidt prak
sis her svarede til regimets overordnede politik
og ideologi. Endnu tættere på hverdagslivet - det
vil sige hverdagen for en modstandsgruppe kommer Peter Birkelund i sin fine artikel om

Anmeldelser 37

modstandsgruppen 1944. løvrigt den eneste
artikel om modstandskampen. Grundigt og med
brug af meget forskelligt kildemateriale giver
Birkelund et tæt og levende billede af gruppens
aktiviteter, politiske holdning, rekruttering,
socialstatistiske sammensætning etc.
Dansk udenrigs- og forsvarspolitik behandles
i flere artikler. Karl Christian Lammers kaster lys
over det vigtige spørgsmål om brud- og konti
nuitetslinier i dansk Tysklandspolitik med fokus
på perioden 1945-73.1 “Danmark og Tysklands
spørgsmålet” påpeger han, at Tyskland også efter
1945 var en afgørende determinant i dansk
udenrigspolitik. 1945 ændrede kun midlertidig
Danmarks afhængighed, og selvom Tyskland
forsvandt som militær trussel med den kolde krig
og Danmarks og Tysklands medlemsskab af
NATO, så fremstod Tyskland især i dansk
bevidsthed fortsat som et problem, hvilket kom
til at spille en betydelig rolle i EU-spørgsmålet.
Det havde været spændende, om Lammers
havde udfoldet dette nærmere og inddraget
besættelsestidserindringen som en vigtig faktor.
Nyere forskning har i modsætning til en
ganske udbredt holdning om, at besættelsen
markerer et udenrigspolitisk brud, understreget
kontinuiteten i dansk udenrigspolitik helt frem
til Danmarks tilslutning til Atlantpagten i 1949,
ja på afgørende punkter også efter. Det gør både
Bo Lidegaard og Poul Villaume også i deres
artikler, dog med forskelllige betoninger. I det
velskrevne essay “Vi opnaaecle da, at København
ikke blev bombarderet”, fremhæver Bo Lide
gaard, at der med besættelsen ikke rokkes meget
ved den grundlæggende opfattelse, at dansk
sikkerhed var et nationalt projekt og bedst blev
varetaget gennem opbygning og beskyttelse af
nationens indre balance og stabilitet. Derimod
markerer tilslutningen til Atlantpagten og
indrømmelserne til USA vedr. Grønland ifølge
Lidegaard et afgørende skift fra neutralitet til
alliancepolitik og engagement, dog stadig med et
velkendt forbehold. Der er ikke den store forskel
på reaktionerne hos en hypnotiseret kanin og et
sammenrullet pindsvin, mener Poul Villaume, og
det var der heller ikke på dansk sikkerhedspolitik
i 1930’eme og i årene umiddelbart efter
besættelsen. I sin artikel, der rummer disse
dyremetaforer “Fra ‘^hypnotiseret kanin” til
“pindsvinestiling”, argumenterer han med stor
overbevisningskraft, at der ikke går nogen lige
linje fra de sikkerhedspolitiske erfaringer fra
1930’eme og 9. april til formuleringen af

udenrigspolitikken i årene lige efter besættelsen.
Med særligt fokus på Socialdemokratiet påviser
han, at “aldrig mere 9. april”-argumentet først
for alvor blev taget op for at vende stemningen
for en tilslutning til Atlantpagten efter sammen
bruddet i de nordiske forsvars forhandlinger i
februar 1949. Dog mener Villaume, at 9. april
erfaringen sad dybt i politikerne og fik betydning
i forbindelse med Påskekrisen i 1948. Men selv
efter 1949 kan der iagttages betydelig kontinu
itet hvad angår antimilitarisme og stormagts
skepsis i dansk sikkerhedspolitik dog nu med
øget tro på den militære værneviljes betydning
og en bredere international orientering.
Seks bidrag beskæftiger sig med forskellige
aspekter af overgangen fra besættelse til fred, og
her er meget godt at hente. Aage Trommer
sammenfatter på udmærket vis i artiklen “Den
danske modstandsbevægelse og efterkrigspolitikken” vor viden på dette felt, især hvad angår
holdningen til befrielsesregeringen. Hans sigte
er at understrege heterogeniteten. Det er også
udgangspunktet i Henrik Lundbaks anderledes
dybtgående artikel “Modstandsbevægelsen i
regeringen 1945”. Regeringen var resultat af et
hårdt tilktempet kompromis, og Lundbak følger
på nært hold regeringens liv og fokuserer på
modstandsbevægelsens regeringsdeltagelse og
på de sager, hvor der var potentielle muligheder
for konflikt. På begge sider nåede man i
hovedsiden de mål, man internt kunne blive
enige om, og han konkluderer, at politikerne
vandt strategisk og institutionelt, mens mod
standsbevægelsen sejrede ideologisk. En af de
ting politikerne og modstandsbevægelsen indgik
aftale om var en demokratisering af hæren. Dette
spørgsmål behandler Palle Roslyng-Jensen i “En
demokratisk og folkelige hær”. Det var imid
lertid i særlig grad modstandsbevægelsens, ja
mest kommunistenies projekt. Roslyng-Jensen
understreger, at når demokratiseringen kun i
ringe udstrækning blev fuldført, og det ikke
lykkedes at opbygge en væbnet parallelmagt,
skyldtes det ikke modstandsbevægelsens indre
opløsning og splittelse men primært de gamle
partiers magtressourcer, og at statens voldsmo
nopol var vitalt. Artiklen er interessant, men det
er ærgerligt, at forfatteren, hvilket han også seh'
beklager, ikke har kunne få adgang til person
sagerne. Det kunne have kastet lys over, hvorvidt
kommunistene blev udsat for diskrimination,
sådan som de selv mener og meget tyder på.
Politikerne var i 1945 så kompromitterede, at
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de ikke kunne rette op på det alene, men på den
anden side var befrielsesregeringen også udtryk
for systemets sammenhængskraft. Niels Wium
Olesen følger i sin perspektivrige artikel
“Tillidskrisen” Socialdemokratiets udvikling fra
1943-1947. 1943 markerer sammenbruddet for
den samarbejdspolitik, som Socialdemokratiet
om nogen havde forfægtet. Ved valget fire år
senere havde partiet genvundet sin position, og
det er partiets analyse af situationen og mål
rettede strategi, som Olesen analyserer. Det gør
han med fin indsigt i Socialdemokratiets
specifikke karakter.
Michael Kjeldsen og Bent Jensen har begge
DKP og overgangsproblematikken på dagsor
denen og supplerer hinanden fint. Kjeldsens
synsvinkel er dansk, Jensens russisk. I artiklen
“Magten og æren” analyserer Jensen sovjetiske
indberetninger om forholdene i 1945 i Danmark.
Sovjet vurderede, at Danmark var en britisk
lydstat, at Grønland nænnest var en del af USA
og havde en betydelig mere realistisk vurdering
af magtforholdene i Danmark end DKP. Ind
beretningernes referat afledende kommunisters
overdrevne forestillinger om deres opbakning,
enhedsmuligheder med Socialdemokratiet og
forhåbninger til Christmas Møller virker - især
retrospektivt - tragikomiske, men man bør nok i
højere grad end Jensen medregne det spil, der
kørte mellem København og Moskva. Både
Jensen og Kjeldsen er enige om at afvise, at DKP
skulle have haft kupplaner i 1945, men hvor
Jensen fremmaner billedet af, hvad der kunne
være sket, hvis Sovjet havde befriet Danmark,
viser Kjeldsen, at DKP højst sandsynligt ikke
kalkulerede med en sådan situation. Kjeldsens
artikel “Folkets vilje - landets lov”? er en vægtig
og betydningsfuld analyse af DKP’s demokrati
forestillinger for overgangstiden besættelse befrielse. Kjeldsen undersøger, hvorvidt DKP’s
tilslutning til Frihedsrådets program ‘Når
Danmark atter er frif kan ses som partiets om
vendelse til demokratiske idealer. Påbaggrund af
systematisk læsning og skarpsindig tolkning af
partiets materiale og af konteksten svarer
Kjeldsen lige så præcist, som spørgsmålet er stil
let : nej, ‘Folkets vilje - landets lov var falsk vare
betegnelse. Kjeldsen ser bl.a. folkeregeringstanken som kernen i partiets efterkrigsprogram, og
udrens-ningskravet som en strategi for nedbryd
else af statssystemts magtstrukturer - en vigtig
forudsætning for magtovertagelsen. Kjeldsen
undlader at profilere sine nytolkninger i forhold

til tidligere tolkninger og forskere, hvilket ellers
er ønskeligt for klarheden og debattens skyld.
Denne pænhed lider alle artikler under.
Jeg vil afslutte med Henrik Dethlefsens ar
tikel “Arven fra Hæstrup”, fordi den udover at
karakterisere de fejredes forskning samtidig
giver anledning til et par ydeligere generelle
overvejelser om besættelsestidsforskningen.
Dethlefsens artikel er den foreløbigt sidste i
en række af historiografiske analyser af be
sættelsesforskningen. I 1985 blev Kirchhoffs
konflikt-konsensus begreber paradigmesættende
for debatten i de følgende år. Artikler af RoslyngJensen i 1995 og af Claus Bryld i 1997 forsøgte at
bløde paradigmet op, og med Dethlefsens glim
rende artikel tegnes konturerne af en ny dags
orden. Mens Nissen oftest har tolket besættel
sestiden i et kontinuitetsperspektiv har Kirch
hoff primært betonet bruddet, men i senere
arbejder fra begge kan iagttages en opblødning
og en både-og holdning. Dethlefsen argu
menterer gennem en analyse af Nissens og
Kirchhoffs forfatterskaber, at de i modsætning til
tidligere karakteristikker begge må siges at være
konfliktorienterede. Konsensus-konfliktbegrebs
parret linder han derfor, i lighed med under
tegnede, har mistet meget af sin relevans som
aktuelt historiografisk ordningsprincip. Den for
skel, der imidlertid kan iagttages i de tos forsk
ning, skyldes ud over forskerpersonlighed og
empirisk tyngdepunkt, at Kirchhoff hovedsage
ligt anlægger et funktionalistisk perspektiv på
samarbejdspolitikken, mens Nissen vægter det
intentionelle. Det er en meget frugtbar skelnen.
Vejen frem er ikke at adskille og rendyrke disse
perspektiver men at bringe dem i frugtbart
samspil. Dethlefsen mener, at begreberne
konflikt og konsensus stadig er relevante i ud
forskningen af selve besættelsestidens historie.
Det er jeg kun til en vis grad enig i. Som
karakteristik af idealtypiske handlemønstre er
samarbejde og modstand fortsat nyttige, især når
det drejer sig om den politiske historie. Men jeg
vil imidlertid pege på, at ikke alle forhold under
de fem år nødvendigvis kan tolkes ved hjælp af
disse kategorier.
Ikke alle forhold på det sociale felt blev
omstillet og må nødvendigvis underordnes de
politiske handlemønstre. Det gælder f.eks.
tidens kønsdiskurs, som herskede på tværs af de
politiske skillelinjer mellem samarbejde og
modstand. Der er en klar sammenhæng mellem
den politiske dimensions dominans og konflikt/
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konsensus-paradigmets hegemoni i besættelsesforskningen. Jeg håber, at begge clele vil blive

brudt og give forskningen et løft både emne- og
metodemæssigt.
Anette Warring

Under hagekors og Dannebrog
Af Niels Wium Olesen, arkivleder, Historisk Samling fra Besættelsestiden, Esbjerg.
Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen
og Peter Scharff Smith: Under hagekors og
Dannebrog. Danskere i Waffen SS 1940-45.
Aschehoug. 516 sider illustreret. 299 kr.

Interessen for de østfrontfrivillige har hidtil
været rettet mod Frikorps Danmark, der var et
stort set rent dansk koips oprettet i 1941 og
nedlagt i 1943. Korpset havde i visse perioder
tysk ledelse. I nærværende bog inddrages også de
ed Under hagekors og Dannebrog har
større formationer på divisions- og regimentni
vi omsider fået en forskningsbaseret
veau, som før Frikorpsets oprettelse, men også
og tilbundsgående undersøgelse af samtidig med og efter dets nedlæggelse, havde
historien om de danskere, der under Anden
markant dansk islæt. Den specielle interesse for
Verdenskrig kæmpede som frivillige SS-soldater
Frikorpset skyldes sandsynligvis korpsets indfly
på tysk side i krigen mod Sovjetunionen og mod
delse på de hjemlige forhold under besættelsen.
partisaner på Balkan.
Ikke mindst i forbindelse med de kendte optøjer
Tidligere har vi, når det gjaldt forskningsba
under korpsets orlove i Danmark, som har givet
seret litteratur om emnet, måttet nøjes med
det en fast plads i danskernes historiebevidsthed
ganske få bøger, der enten behandlede de dan
om besættelsen, men også i forbindelse med det
ske østfrontfrivillige en passant i en større
politiske spil i trekanten mellem det danske
sammenhæng, eller som på hermeneutisk vis
nazistparti (DNSAP), danske myndigheder og
behandlede de frivilliges motiver for deltagelse,
tysk besættelsesmagt.
men uden at søge kilder der lå uden for de
Det er ganske typisk fordansk historiekultur,
frivilliges egen optik.1 Eller også har vi været
at interessen for de østfrontfrivillige hidtil har
henvist til de frivilliges egne erindringer - med de
haft denne forankring i de danske begivenheder.
problemer det indebar - samt endelig de kendte,
Det er det nationale forræderi, der hidtil har
men lidet troværdig endsige smagfuld bøger af været i centrum - ikke ‘bedrifterne' på fronten.
journalisten Erik I laaest.
Hermed har man afskåret sig fra at forstå emnet
De tre historikere Claus Bundgård Christen
i en europæisk sammenhæng, samt næsten
lukket øjnene for hvilken type krig, det var, de
sen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smiths
danske frivillige var involveret i på Østf ronten og
bog kommer derimod hele vejen rundt om
hvilke begivenheder de kunne have været enten
emnet: Det gælder såvel den overordnede
passive eller aktive deltagere i. Østfronten var
politiske kontekst i Danmark, Tyskland, Sovjet
Anden Verdenskrigs tyngdepunkt. Det var her de
unionen og Balkan, som mikroplanet: fra den
største ressourcer blev indsat, og det var denne
frivillige dansker i skyttegraven til den jødiske
del af krigen, som kostede flest menneskeliv. Fra
befolkning i det tysk-besatte Ukraine. Fra
Hitlers side var kampen mod ‘jøde-bolsjevis
hverveøjeblikket i 1940, over de sidste desperate
men" defineret som en ideologisk race- og
kampe omkring Berlin i april 1945, til retsopgør
udryddelseskrig. Det er en formuleret hensigt i
i efterkrigstiden, ja indtil 1956 hvor den sidste
denne bog at se emnet som en del af såvel
frivillige vendte hjem fra krigsfangenskab.
Tysklands og SS’s historie som en del af dansk
Blandt bogens væsentligste fortrin er, at
Bundgård Christensen, Poulsen og Scharff historie. Forfatterne kalder det et “dobbelt lys"
(s.14).
Smith har formået at komme rundt om og på
Der er flere Ominde til at skrive “omsider" om
afbalanceret vis få fremlagt relevant viden om et
bogens udgivelse og hilse den velkommen:
stort og kompliceret emne i en veldisponeret
“Omsider" fordi emnet er et væsentligt stykke
form.

M
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Danmarkshistorie, al den stund at der faktisk er
tale om det største tab af danske soldaters liv
siden 1864. Af de 12.000, der meldte sig til
frivillig tjeneste på tysk side, blev 6.000 antaget
og af disse mistede 2.000 livet - heraf ea. 1000 i
krigens sidste halve år (s. 387). Tallene er cirkatal
men med denne bog veldokumenterede.
“Omsider” fordi emnet hidtil, på nær de få
forskningsbaserede undersøgelser, har været
overladt til de frivilliges egne erindringsbøger
eller til folk fra et miljø, der af forskellige grunde
havde samme interesse som de frivillige i at
formidle emnet i en stærkt apologetisk form
præget af soldaterromantik og en “denne krig va r
som alle andre krige”-stemning. “Omsider” fordi
emnet ofte har tenderet mod at antage
mytologiske former. Enten som myten om et
formodet forræderi mod de frivillige fra den
danske regerings og befolknings side, som
angiveligt skulle have svigtet de fririllige i
retsopgøret, eller som den dæmoniserende myte
om de frivillige som værende specielle typer
(socialt, politisk, moralsk og personligt defekte
individer) og ikke som bogen dokumenterer: en
slags gennemsnitsdanskere med kun ét distinkt
særtræk, at de Heste var nazister. “Omsider”
fordi enmet er blevet hevet ud af den selv
tilfredse dano-ccntrisme og ind i en internatio
nal sammenhæng. Det har medført en forklaren
de perspektivering, der nedbryder det dæmoni
ske billede og åbner op for erkendelsen af, at de
frivillige ikke kun begik forræderi mod
Danmark, men også var involveret i særdeles
grove krigsforbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden, som defineret af Nümbergdomstolene efter krigen. Bogen lader ingen tvivl
tilbage, og det er en af dens store fortjenester:
Tusindris af danskere var i løbet af Anden
Verdenskrig involveret i forbrydelser mod
menneskeheden.
I bogen beskrives det politiske klima i
Danmark i 1930erne. Blandt andet for at vise
hvordan højreradikale synspunkter havde en vis
udbredelse og i vide kredse betragtedes som et
stuerent standpunkt. I præsentationen af den
tyske kontekst beskrives endvidere, hvordan
Heinrich Himmlers Waffen SS udviklede sig fra
en militær og ideologisk elitestyrke til en masse
hær. Forfatterne beskriver det politiske spil bag
etableringen af hvervekontorer i Danmark og
oprettelsen af Frikoips Danmark. I bogen gives
også et portræt af den gennemsnitlige frivillige,
som for 75 %’s vedkom niende skønnes at have

været nazist. Man følger de frivillige på
skolingsophold i Bad Tölz (i Østrig, dengang
Stortyskland), hvor læseren får indblik i den
ideologiske skoling, som frontaspiranterne var
udsat for. Ingen soldat kunne være i hi vi om, at
han skulle ud at kæmpe en ideologisk racekrig,
hvor alle midler måtte tages i brug. Forfatterne
fremhæver i den forbindelse, hvor væsentligt SS
anså den ideologiske skoling - “verdensanskuelsesundervisningen” - foratvære. Dette stærke fokus
på den ideologiske skoling - også sat i relation til
omfanget af undervisningen i de mere klassiske
militærtekniske discipliner - fremmede efter
forfatternes mening SS-soldatemes kampvilje og
-duelighed og gjorde dem mere kompromisløse.
Det var naturligvis også hensigt-en fra SSledelsens side. Den ideologiske fana-tisme kom
blandt andet til udtryk ved at Frikorpsets første
kommandant, den danske oberstløjtnant C.P.
Kryssing, i foråret 1942 under oprørslignende
tilstande blev væltet fra sin post af såvel sine
underordnede som sine overordnede. De over
ordnede brød sig ikke om Kryssings højere pri
oritering af det militærtekniske i undervisningen
på bekostning af den ideologiske skoling. De
fandt denne holdning gammeldags og i modstrid
med hele tankegangen bag SS. Kryssing var nok
antikommunist og antisemit om en hals, hertil
også en forbenet højreradikaler og anti-parlamentariker. Men han var ikke nazist, og det fandt
flere af de underordnede for brystet. Som det
fremgår af et billede i bogen, skrev nogle menige
frivillige på en væg på militærskolen i Bad Tölz:
“Bort med demokraten Kryssing” (s. 137).
Læseren får her-med på eksemplarisk ris en
lektion i 1930‘emes og 40‘ernes politiske klima
og normer.
Igennem såvel militærets operative doku
menter som de frivilliges egne dagbøger og
feltpostbreve får læseren et stemningsfyldt ind
blik i frontlivet. Man fornemmer f orråelsen af de
frivillige i mødet med fronten, og man følger
udviklingen fra den første fremgangsrige Blitz
krieg til fastlåsningen i den russiske vinter,
mudderet og kulden. Fra moderne krig “de-moderniseredes” krigen og antog efterhånden for
mer, som mere mindede om Første Verdenskrigs
skyttegravskrige. Herefter fulgte den sovjetiske
fremgang og de frivilliges evige tilbagetræknin
ger. Flere af de danske frivillige deltog, som
nogle af de sidste under tysk kommando, i de
desperate kampe om Berlin i april 1945.
Heref ter følges de fririllige under det danske
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retsopgør efter krigen, hvor flere fik fængselsdomme, andre tilbragte deres tid i krigsfangen
skab, hvorfra den sidste blev løsladt i 1956.
I beskrivelsen af forløbet på fronterne i
Sovjetunionen og på Balkan slås det fast, at man
ge frivillige uundgåeligt måtte have været involv
eret i krigs forbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden.
I hvilken udstrækning den danske regering
udtrykte anerkendelse af, hvis ikke støtte til Fri
korpset, er et tilbagevendende tema i dansk
offentlig debat om de østfrontfrivillige i hvilken
udstrækning den danske regering udtrykte aner
kendelse af, hvis ikke endda støtte til, Frikorpset.
Også det emne berøres af forfatterne. De frem
drager blandt andet den danske forsvarschef
Gørtz’ deltagelse ved en parade, udenrigsmini
ster Scavenius’ optræden ved den fra nazistisk
side bevidst ideologisk iscenesatte begravelse
ved frikorpskommandør von Schalburgs død
samt den berømte passus i en meddelelse fra
Udenrigsministeriets Pressebureau i 1941, om at
regeringen “billiger” oberstløjtnant C.P. Kiyssings
indtræden i Frikorps Danmark. Disse begiven
heder er ofte af veteraner i efterkrigstiden blevet
udlagt som en officiel sanktionering af deres
krigsdeltagelse på tysk side. Og for mange der
med tillige en undskyldning. Begivenhederne
har også tjent som et afsæt for den kritik af dansk
politik under besættelsen, der stadig lyder den
dag i dag (blandt andet i dele af pressen), hvori
det antydes, at Danmark ikke blot samarbejdede
med besættelsesmagten af nød, men også af
magelighed, hvis ikke endda af ideologisk til
bøjelighed. En “der er noget råddent ved
systemet ’’-kritik.
Spørgsmålet om hvorvidt det officielle
Danmarks handlinger har virket tilskyndende på
de frivillige er dog nok mere formelt end reelt.
Dette er forfatterne også inde på. De pointerer,
at størsteparten af de frivillige (hvis ikke alle) var
så stærke i deres nazistiske og/eller i deres
ekstreme højreorienterede parlamentslede, at
de ikke havde brug for billigelse af det, de med
foragt omtalte som “systemet Stauning”. Spis
punktet er også blevet forfægtet af Henning
Poulsen i hans officielle opposition til Ditlev
Tamms disputats Retsopgøret (1985). “De dan
ske nazister meldte sig således ikke på grund af
den danske regerings holdning til Frikorps
Danmark, men snarere på trods” (s. 52). Selve
hvervningen var da også eksplicit antidemokratisk
i sin retorik (s. 49).

Bundgård Christensen, Poulsen og Scharff
Smiths arbejde bygger på et særdeles omfatten
de og imponerende materiale. Foruden en om
fattende international forskningslitteratur byder
forfatterne på en sand arkiv-tour-de-force. Fra
private og offentlige specialsamlinger i Dan
mark, over Rigsarkivet til tyske, tjekkiske og
russiske arkiver. Der citeres fra og henvises til et
utal af forskelligartede kilder: fra “intime” kilder
som dagbøger og feltpostbreve over DNSAParkivalier, danske regeringsarkivalier til tyske
stabsmeddelelser. Brugen af de frivilliges breve
har været frugtbar. Sproget i brevene giver ofte
et indtryk af verdensbilledet, selvforståelsen og
sindsstemningen hos brevskriveren. Emnerne,
som omtales i brevene, varierer fra det fanatiske
jøde- og kommunisthad, til ængstelsen for sig
seh7 og dem derhjemme. Hertil kommer de inter
views af frivillige, som forfatterne selv har fore
taget. Disse bruges med udbytte, men også
ganske forsigtigt og med kildekritisk sans, uden
at det leder til nogen bekymring hos den kritiske
læser.
Bogen er dog ikke fri for at “zappe” lidt vel
meget mellem kildegrupperne. Over stok og sten
går det: Snart er det med belæg i en frivilligs
dagbog, snart er det i den internationale
militærhistoriske litteratur om krigen i Sovjet
unionen for at sætte prikken over i‘et med en
henvisning til et ty sk militærdokument. Læseren
får fornemmelsen af at have oplevet en episode
fra et slag på Østfronten på nærmeste hold.
Altsammen indenfor en halv side i bogen.
Argumentet passer og sammenhængen spies
vcklokumenteret. Denne anmelder kommer dog
en anelse i tvivl. Er det i bund og grund måske
ikke i visse situationer et tilfælde, at så forskellige
kildetyper passer sammen? Ikke mindst når det
gælder en så kaotisk situation i en så ufattelig stor
arena, som krigen på Østfronten var. Findes der
mon ikke langt flere tilfælde, hvor den slags
kilder vil være modstridende? Er det overhove
det muligt at få stp’ på historien om Østfronten
på dette meget nære, tætte mikroplan, som
bogen lægger frem?
Denne trang til at demonstrere kildevirtuosi
tet kammer sine steder også over til det
tilnærmelsesvis absurde. Om Division Wikings
regimentschef, von Scholz, får vi at vide at han
ikke blot var nervesvækket, men også at han fik
sig “et overforbrug af alkohol”. Ja så ... Det kan
forfatterne i øvrigt meddele med baggrund i 2-3
arkivhenvisninger (s. 88 og note 188 ). (Er dette
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kilde show off et levn fra hovedfagsspecialet, som
bogen bygger på, hvor forfatterne måske, som
mange andre sikkert kunne gøre det, er faldet for
tilbøjeligheden til at demonstrere kildevirtousitet
for dennes egen skyld?).
Visse steder savnes kildekritik, ligesom der
andre steder lægges op til alternative tolkninger
af kilderne. At tillægge en tilfangetagen
sovjetgeneral den store troværdighed, når han
roser en SS-divisions kampkraft, kan således
forekomme lidt naivt (s. 98). Man må stille sig
spørgsmålet, om han kunne tænkes at have kaldt
SS-soIdaterne for nogle slatne tøsedrenge, når
han nu var i deres varetægt?
Man kan fx også blive anfægtet af forsøget på
at gøre general With til en ligeså stor kommunist
hader som nazisterne, når der ret beset i det
anførte citat (s. 51) fra generalens side er tale om
et retorisk greb i et diskuterende argument. Vel
var general With antikommunist, men hans og
det samlede officerskorps holdning og modvilje
mod Frikorps Danmark kan ikke reduceres til en
nationalistisk modvilje mod at kæmpe side om
side med besætterne af Danmark. Og herunder
som underforstået at officererne sagtens kunne
leve med resten: den nazistiske ideologi og
kultur, antisemitismen og racetænkningen.
Naturligvis skyldtes en stor del af officerernes
modvilje mod tyskerne, at de havde besat
Danmark, men i store dele af koipset herskede
endvidere en modvilje mod nazismen og en fra
midten af 1930rne begyndende erkendelse af, at
Socialdemokratiet og dette partis kompromislø
se bekendelse til det parlamentariske demokrati
var en garant for det velordnede og stabile
samfund, som også mange officerer ønskede.
Blandt flere forklaringer på østfrontsoldater
nes medvirken til krigs forbrydelser nævnes den
nazistiske ideologi og disciplinen, fremmedha
det og gruppepres (s. 71). Man savner dog psyko
sen, traumerne og ikke mindst frygten. Netop
sidstnævnte må fonnodes at have været
væsentlig, da den nazistiske propaganda i særlig
grad slog på frygten for de angiveligt ucivilisercde
russere. Alt for ofte glemmer ri i dag, at millioner
af mennesker faktisk troede på den nazistiske
propaganda.
Noteapparatet er desværre skæmmet af’
adskillige sjuskefejl. En jysk og esbjergensisk
anmelder som undertegnede falder således
specielt over, at tidsskriftet Historie kaldes for
“Jysk Tidsskrift for Historie” (s. 438), og
Historisk Samling fra Besættelsestiden kaldes for

“Besættelseshistorisk samling i Esbjerg” (s. 504).
(Flere eksempler uden geografisk bias kunne
nævnes).
I et overordnet perspektiv er noget af det
mest overraskende ved bogen faktisk, at man ...
ikke bliver særlig overrasket undervejs. Vi vidste,
at der på Østfronten førtes en umenneskelig
beskidt krig og at deltagere på ty sk side dårligt
kunne undgå at blive inddraget i forbrydelser
mod menneskeheden. Vi ridste at den danske
regerings signaler med hensyn til oprettelsen af
Frikorpset i 1941 i strengt juridisk forstand (og
uden hensyntagen til den tilspidsede historiske
kontekst) gav regeringen et medansvar. Men ri
vidste også, at det ikke var noget reelt figenblad
for de frivillige, som ellers hævdet af risse
veteraner efter krigen, for de gav dengang i 1941
pokker i, hvad den danske regering, systemet,
mente. Mudderet og kulden på Østfronten,
angsten, den ideologiske fanatisme og krigens
evne til at afstumpe frontsoldaterne har vi også
læst om før i andre sammenhænge. Vi havde
naturligvis også regnet med, at det gjaldt
danskerne i denne grusomme del af Anden
Verdenskrig. Alt dette er nu også for de danske
frivilliges vedkommende belyst og dokumente
ret i en trods sit omfang letlæst bog. Men vi er
ikke overraskede.
Bogens væsentligste fortjeneste - i et historie
fagligt perspektiv - synes måske således at være,
at den nu er skrevet. Vi skal ikke længere
spekulere over, om der ligger væsentlige
overraskelser gemt i dette hidtil ubehandlede
emne. De østfrontfririlliges historie og den
historiske kontekst er nu beskrevet, så rammerne
for videre studier synes at være udstukket. Der
kan formentlig fyldes huller ud i de tie
forfatteres historier, men næppe ændres afgø
rende i deres konklusioner.
Den væsentligste effekt bogen får, er måske,
at det marginalise rede miljø og netvierk omkring
veteranerne og disses meningsfæller ikke
længere kan leve i romantiske forestillinger om
den “rene krig” og skjule sig bag en pseudoforklaring om en “objektiv” eller europæisk
fællesinteresse i - i stil med NATO, som visse
veteraner har hævdet - at kæmpe en civilisatorisk
krig mod det 'diktatoriske og umenneskelige
Sovjetregime9.1 hvert fald ikke uden at stille sig i
modsætning til pålidelig og sober historieforsk
ning, som der her er tale om. Det er måske et lidt
ringe udbytte af dette arbejde, ikke mindst fordi
pålidelig og sober historieforskning muligvis ikke
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har den store gennemslagskraft over for disse
aktønniljøer. Det kender vi fra udforskningen og
formidlingen af andre sider af besættelsestidens
historie.
Disse indvendinger skal dog ikke skygge for,
at forfatterne har lavet en fin og sober bog om de
danske østfrontfrivillige og den krig de deltog i.
Det er også beundringsværdigt, at forfatterne
med sikker dømmekraft styrer lige igennem

dette vanskelige emne stort set uden at henfalde
til moraliseren, romantisering, dæmonisering,
utidige domme eller forsvar af fortiden.

Niels Wium Olesen
1 Hhv. Henning Poulsens disputats Besættelsesmagten og
de danske nazister fra 1970 og litteraten Sørens Sehons De
danske østfront-frir illige fra 19S1

Det post-nationale museum
Af Esben Kjeldbæk, leder af Frihedsmuseet, Danske Afdeling, Nationalmuseet.
Lene Floris og Annette Vasström: På museum mellem oplevelse og oplysning. Roskilde Univer
sitetsforlag 1999. 411 s., illustreret.

ar det museerne, der først henvendte sig til
offentligheden for at opdrage til bevidst
hed om fortidens minder, eller var det
befolkningen, der stillede krav om at få sin
opbevaret på museerne? Det er et af de mange
spørgsmål, Annette Vasström og Lene Floris
stiller i denne vigtige udgivelse.
Et entydigt svar får man ikke. Men bogens
væld af konkrete oplysninger, af viden og indsigt
funderet i mange års museumsarbejde, gør det
muligt at tage stilling.
Det er et stort og i virkeligheden også
vanskeligt projekt, forfatterne har gennemført.
Deres bog er nummer seks i den 11 bind store
skriftserie fra Center for Humanistisk Historieformidling, som gør status over konsekvenserne
af det postmoderne værdisammenbrud for
historien som den formidles i litteratur,
undervisning, medier og på museer. I denne bog
har opgaven dels været at give en indføring i
museologisk litteratur om „erindring“ (Memory)
og „kulturarv“ (Heritage), dels en beskrivelse og
analyse af den danske museumsverden. Og det er
et felt, der indtil nu har været næsten blottet for
sam lede frem sti 11 i nger.
Man kan sige, at begge dele lykkes hver for
sig, men at mødet - sammenkoblingen - mellem
teori og dansk virkelighed bringer færre
resultater. Vigtig er her diskussionen af den
æstetiske udstillingsform, der er så udbredt i
disse år, og som irriterer både anmeldere og dele
af publikum så voldsomt. Det fremgår, at den på
sin vis har rod i en større fonn for rådvildhed, og
henned bidrager bogen til den sammenfattende
analyse i seriens 11. og sidste bind. Her

V

konstateres det, at litteraturhistorien på tilsva
rende måde i dag interesserer sig mere og mere
for værkernes æstetiske kendetegn og kvaliteter.
Tabet af „den store historie“ leder til en interesse
for det partikulære (den enkelte person, den
enkelte genstand) eller altså for det æstetiske.
Det noteres, at man formodentlig skal se
fortid
historikernes øgede interesse for biografien
under samme synsvinkel.1
Fremstillingen følger tre hovedspor: museet
som fonn idler af forskningsbaseret viden,
museet som en del af den skemalagte
undervisning, og museet som leverandør af
materiale til den alternative historiefonnidling i
medierne.
Afsnittene om museet som formidler af
forskningsbaseret viden fylder over halvdelen og
har Annette Vasström som hovedbidragyder.
Det indledende kapitel om Orden i tingene
analyserer museets genealogi og karakteriserer
dets ærinde som “dannelsen af verdensbilleder
gennem et valg af repræsentative genstande set i
et samfundsmæssigt perspektiv.” (s. 25). Dette og
det følgende kapitel om “Udstillinger og ægte
ting” rummer øjenåbnende diskussioner af
centrale museumsbegreber. Annette Vasström
skelner med et lån fra antropologen Anncsofie
Becker mellem den diskursive og den præsentative udstillingstype. Førstnævnte anbringer
genstandene i et bestemt hierarkisk forløb og
bruger dem til at fortælle en historie. Den
præsentative udstilling derimod viser tingene
som løsrevne fragmenter “fjernet fra den
oprindelige funktion, betydning og historie og
sammenføjet på en måde, som ikke indebærer
forklaringer...” (s. 74). Det er denne formidlings
fonn, som har præget de trendsættende
udstillinger i 90’erne. Annette Vasström foreslår,
at man som udgangspunkt for en diskussion af de
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to typer kan sammenligne den præsentative
udstilling med den kommenterede kildeudgivel
se og den diskursive med historieskrivningens
syntetiserende fremstillinger. Et godt billede,
fordi respekten for den autentiske genstand
dermed genindsættes som forudsætning for og
korrektiv til museumsfortællingen.
I det følgende kapitel bringes netop auten
ticitetsbegrebet i spil. Her viser det sig, at der
trods alt stadig er forskel på den historiske og den
etnologiske fagtradition. Annette Vasström stil
ler en samling autentiske smykker fra Amazonas
- nu udstillet i en glasmontre på Nationalmuseet
- overfor Arbejdermuseets rekonstruktion afen
1930‘er-lejlighed og spørger, om smykkerne er
“mere autentiske end køkkenet..., med sit væld af
større og mindre genstande fra et arbejderhjem i
1930erne, skønt de ikke alle stammer fra det
samme hjem, og skønt det ikke er hver stump træ
i køkkenskabene, som stammer fra 1930ierne?9\
Og videre: “Køkkenet er autentisk som situation
og miljø...”.
Historikere vil nok sige, at autenticitet ikke
kan gradbøjes. Principielt er et konstrueret
køkken i første række en kilde til museumsfolke
nes formåen, uanset hvor billeddannende, det
virker på publikum? På den anden side er ud
fordringen forfriskende, for hvad bruger vi i
grunden vores autenticitetsbegreb til?
Annette Vasström sætter yderligere genstan
dens status under diskussion ved en gennemgang
af M. Thompsons Rubbish theory ifølge hvilken
genstande bevæger sig mellem kategorierne
forgængeligt, bestandigt og ragelse. Tingenes
status er bestemt af den kontekst, de befinder sig
i, ikke af deres en gang givne oprindelse. Det
påvises, at ragelse-kategorien er noget en
genstand må gennemgå, for at den kan skifte
status mellem forgængelig og bestandig eller
omvendt. På side 100 gengives James Cliffords
vidunderligt Storm P.-agtige diagram over
genstandenes mulige og ikke-mulige vandringer
mellem fire zoner med begrebsparret autentisk/
ikke-autentisk som yderpunkter. Drevet til det
yderste betyder denne analyse, at det er
“museerne selv, der producerer den kulturarv,
de skal bevare”.
Det er et kernepunkt i den post-moderne
kulturanalyse, at det vi opfatter som givent,
naturligt og uforanderligt, kan ses som ideologi
ske konstruktioner, der har skullet opfylde
skiftende behov. Man føler sig godt orienteret i
den internationale diskussion af museerne som
nationale ideologiske konstruktioner, der med
Benedict Anderssons formulering hviler på et
“forestillet fællesskab” (andre eksempler s. 29,
32, 42, 45, 46, 150f., 188, 289, og 352). Mod

slutningen formuleres det således: “Museerne
opstod som en del af det moderne samfunds
nationale dannelsesprojekt. De deltog i konstruk
tionen af de moderne (vestlige) demokratiske
nationalstater...! dag befinder det moderne
projekt sig i en krisesituation, fordi den entydige
tro på det kontinuerlige fremskridt og national
staten som den nødvendige ramme om dette
fremskridt er brudt sammen.” (s. 382)
Det er et særligt spændende træk ved bogen,
at forfatternes gennemgang af den danske
museumsverden (for mig at se) stilfærdigt
modsiger denne én-vejs tolkning af museernes
genesis. Annette Vasström gennemgår i kapitlet
“Nationalt og globalt” (s. 105-92) tre eksemplari
ske museer. Det er landets kulturhistoriske
hovedmuseum, Nationalmuseet, Langelands
Museum som fremmeste repræsentant for
provinsmuseemcs oprør mod centralmagten,
mens Arbejdermuseet eksemplificerer oppositi
onelle gruppers sætten sig selv på museum.
Dette kapitel suppleres af Lene Floris’
gennemgang af bondestandens museum, Fri
landsmuseet.
Nationalmuseets oldtidsudstilling, der var
nyskabende i 70’eme, karakteriseres som klassisk
diskursiv, men samtidig tro mod sine genstande.
Etnografisk Samlings faste udstilling, “Jordens
Folk”, fra 1992 må derimod leve med prædikatet
“a-historisk”, fordi den beståri en fremvisning af
genstandene selv uden videre forklaringer, hvor
med den spejler en konfliktløs før-nutid. Og som
forklaring på det er vi tilbage ved det post
moderne sammenbrud: antropologerne bærer
på en skyldsbyrde fra imperialismen, som for
hindrer dem i at fortælle frit om tingene. I stedet
fordyber man sig i testetikken.
Anderledes med Langelands Museum, der stiftet af privatmanden Jens Winther i 1900 repræsenterer lokalområdernes selvstændighedstrang i forhold til hovedstaden og “den
nationale fortælling”. Herlig er skildringen af
den halsstarrige Winthers kampe om sine fund
med Nationalmuseets direktør, Sophus Müller,
der tilsidst blev forment adgang til samlingerne!
Skildringen af Langelands Museum med dets
mange underafdelinger (se f.eks. tavlen s. 16061) viser hen til Økomuseums-lænomenet, men
er samtidig et imponerende eksempel på
grokraften hos de lokalt funderede museer.
Skildringen af Arbejdermuseet og Frilandsmuse
et er i kraft af forfatternes egen nære tilknytning
til disse museer både informativ og indfølende,
om end også noget konfliktfri. Har det aldrig
givet problemer på Arbejdermuseet at være
skabt og støttet af de socialdemokratisk domi
nerede' fagorganisationer?
Men måske har
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fællesmængden mellem arbejderbevægelsens
forskellige retninger, museets medarbejdere og
dets publikum været stor nok til at museet har
kunnet operere indenfor dens grænser. Så alt i alt
vil man gerne tro, at “hverken Langelands
Museum eller Arbejdermuseet har problemer
med at orientere sig i forhold til sit publikum, sit
bagland, endsige sin rolle i relation hertil” (s.
191), og at Frilandsmuseet fra sin start som
nationalt identitetsprojekt for den socialt
opstigende gruppe af selvejerbønder (s. 294)
gennem inddragelse af nye synsvinkler, bl.a.
sociale, har fonnået at profilere sig i forhold til
nye brugergrupper.
Annette Vasströms lange kapitel om “At gå på
museum” gennemgår fortjenstfuld! foreliggende
og egne publikumsundersøgelser på de udvalgte
museer, suppleret af Lene Floris i kapitlet om
Frilandsmuseet. Museumsfolk vil her genkende
et hovedproblem ved publikumsundersøgelser:
enten giver de spændende resultater, som ikke er
sikre at arbejde efter. Eller også fortæller de én
noget, man vidste i forvejen. Men det er
opmuntrende efter de første kapitlers gennem
gående karakteristik af museenie som en
“konstruktion” at møde en verden, hvor ordets
insinuerende klang af skjulte dagsordener er
fortrængt af oplevelsen. Her er for eksempel en
observation fra Nationalmuseets semi-permanente udstilling Eldorado om Sydamerikas
indianere: “Selv om eleverne var interesserede i
næsten alt undervejs var der alligevel nogle
højdepunkter: de forhistoriske mumier, fjerdrag

terne fra inka-riget, spaniernes undertrykkelse af
indianerne, Amazonas-indianernes manddoms
prøver, de indskrumpede hoveder, og Andesindianernes husdyr: hamsterne, der ikke var
kældedyr, men slagtedyr” (s. 260). Både Annette
Vasstrøm og Lene Floris forsøger under
gennemgangen af hhv. Arbejdermuseet og
Frilandsmuseet enkelte gange at anvende
termerne “konstruktion” og “forestillet fælles
skab”. Men anvendt konkret på denne måde
forekommer de mig upræcise. Om Arbejdermu
seet siges for eksempel: “Museet skulle især
appellere til dét forestillede fællesskab, der
betegnes som arbejderklassen og arbejderbevæ
gelsen...” (s. 229, jf. også Floris s. 289). Annette
Vasstrøm mener nok i virkeligheden næppe, at
arbejderbevægelsen er eller var noget “forestil
let”. Forsom forfatternes egen fremstilling viser,
er der jo et demokratisk, for ikke at sige
oppositionelt, element indbygget i museernes
egen historie. Her er det også, at vi kommer
tættest på et svar på det indledende spørgsmål.
“Ovenfra” har vekselvirket med “nedefra”. Om
den folkeligt/demokratiske tradition for delta
gelse i museernes arbejde kan være grundlag for
deres fornyelse, er det med denne indholdsrige
bog blevet muligt at diskutere på en helt
anderledes seriøs måde.
Esben Kjeldbæk
1 Se det sammenfattende bind 11, “At formidle histone”
(1999), s. 145.

Tvind-sekten
Af Mogens Bak-Hansen, cand.phil., ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet

Jes Fabricius Møller: På Sejrens Vej - historien
om Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens
Amdi Petersen. 256 s., 298 kr, Forlaget DIKE
1999.

rind er et fænomen. Vi kender alle
tøjcontainerne fra Ulandshjælp Folk til
Folk eller erindrer at have mødt Trind
elever der forsøgte at hverve én til et
ophold. Man husker Amdi Petersen - guruen der forsvandt fra offentligheden og den officielle
talsmand Poul Jørgensen, der rille være enhver
diktaturstat værdig. Men de færreste kender nok
Trinds baggrund, skolesamrirkets mere præcise

T

idegrundlag og arbejdsmetoder. Alt dette har Jes
Fabricius Møller sat sig for at undersøge.
Jes Fabricius Møller antager, at Mogens
Amdi Petersen er omdrejningspunktet i Trind og
karakteriserer Tvind som en sekt. Men som Jes
Fabricius Møller selv er inde på i indledningen er
hans kilder aviser og egne interviews med for
henværende Tvind-folk. Trind selv har stort set
rist sig lukket og Mogens Amdi Petersen har ikke
skole
rillet give intendews. Det er altså historien
udefra.
I et meget spændende indledende kapitel får
ri et rids af Mogens Amdi Petersens liv og
karriere inden dannelsen af Trind. Ifølge
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forfatteren var Mogens Amdi Petersen en vigtig
kraft i det antiautoritære opgør, der gryede
allerede i 50’erne og begyndelsen af 60’eme.
Han gjorde oprør inden for militæret og på
seminariet, og han blev lærer i et meget
progressivt skolemiljø på Kroggårdsskolen i
Næsby. Han var én af to initiativtagere til det,
man kunne kalde Danmarks første kollektiv i
Tarup nord for Odense. Mange eksperimente
rende kunstneriske og politiske aktiviteter udgik
herfra. I 1965 blev Mogens Amdi Petersen
nægtet fastansættelse på Kroggårdsskolen med
den begrundelse, at skolekommissionen ikke
brød sig om hans udseende med langt hår, skæg
og islandsk sweater. I 1969 udarbejdede en
gruppe med bl.a. Mogens Amdi Petersen,
Walther Juni Hansen, den senere afhopper og
beretter hertil, Carsten Ringsmose og Steen og
Jette Mecklenburg den såkaldte B9-plan, der var
revolutionær i sit indhold. Danmark blev
sammenlignet med verden og de danske
landsbyer med 3. verdens landene og byerne
med den rige del af verden. Revolutionen skulle
så starte i landområderne. Denne plan lå
angiveligt til grund for dannelsen af Trind.
Et gennemgående tema i bogen er tidligere
venner og bekendtes beretninger om, hvor stor
magt Mogens Amdi Petersen havde og for
mentlig fortsat har over andre mennesker.
Allerede inden han dannede skolesamvirket var
han i stand til at manipulere med folk og at
udmanøvrere folk, der stod i vejen for hans ideer.
Derfor blev den gruppe af idealister, han
oprindelig omgikkes, gradvist erstattet af Amditro personer, hvilket har været Tvinds or
ganisatoriske styrke, men også kimen til
ensretning. Ud fra personskildringen af Mogens
Amdi Petersen synes det klart, at han har været
splittet mellem på den ene side sin autoritære
barndom og på den anden side sin oprindeligt
antiautoritære opfattelse. Mogens Amdi Peter
sen har manglet en personlig kerne, en personlig
ro. Han prædikede kærlighed til mennesker,
men angiveligt udviklede han en foragt for
mennesker, fordi de lod sig manipulere, og han
var dobbeltmoralsk ved at kæmpe for kyskhed på
Tvind, samtidig med at han havde stor appetit på
kvinder. Ifølge Ole Hansen, der var medstifteren
af kollektivet og fulgte ham de første år, var
Tvind-ideologien ikke noget Mogens Amdi
Petersen virkelig troede på, men et styringsred
skab. Uanset Trinds revolutionære fremtoning,
hvor fællesmøder mellem lærere og elever var

højeste myndighed, havde Mogens Amdi
Petersen den absolutte autoritet, og dette
prægede såvel ledelsesformerne som undervis
ningen på skolerne.
Denne dobbelthed går igen i Tvinds forhold
til offentligheden, som i Trinds forståelse har
været alle eksterne. Ved bekendtgørelsen af
åbningen af Tvind i Højskolebladet i juni 1970
henvistes til Kold og Grundtvig, mens der internt
altså fandtes en såkaldt B9-plan, og desuden
kendes fra 1974 et internt notat om en
arbejderrevolution. Et andet led i Trinds strategi
var at få respektable samfundsborgere ind i
skolebestyrelserne. Tvind vandt sympati i disse
kredse ved at få de unge til at bestille noget. De
respektable samfundsborgere i bestyrelserne
gjorde godkendelsesproceduren i Undervis
ningsministeriet lettere.
Tvinds mange fælles træk med religiøse
sekter gør Jes Fabricius Møller rigtigt opmærk
som på. Lad mig uddybe dette aspekt. På Tvind
er der - ligesom f.eks. hos Jehovas Vidner og i
visse frikirker - troen på at være de udvalgte og
store fremtids forventninger. Der er også de
stærkt menneskekrænkende og personindgribende aspekter til fælles. Sekten, gruppen er
over individdet. Tvind-afhoppere frygter at blive
opsøgt af deres tidligere kammerater, der vil
“overtale” dem til at komme tilbage, som man
kender det fra f.eks. Scientology. På Tvind skal
det diskuteres i gruppen, hvis en elev skal til
lægen eller en kvinde ønsker at få et barn,
ligesom f.eks. Moon-bevægelsen udvælger
medlemmernes partner. På det økonomiske om
råde synes Tvind-elevernes spartanske, til tider
sundhedstruende kost og udmattende arbejds
vilkårat svare fint til f.eks. scientologers. I begge
tilfælde foregår der en kapitalakkumulation til
fordel for organisationen / grundlæggeren.
Kapitlerne om skibene og småskoleme er vel
bogens allerbedste. Jes Fabricius Møller sam
menholder Tvinds pædagogik - at lære i praksis
fra bunden - og ideen om de fælles beslutninger
med fundamentale principper for det at sejle nemlig en klar kommandostruktur og erfaring.
Der gengives nogle helt forrygende hændelses
forløb, hvor virkeligheden nærmest overgår
fantasien (det skal læses!). Følgerne er forud
sigelige og katastrofale i fonn af unødvendige
dødsfald og et utal af skibsforlis.
Trods Jes Fabricius Møllers overvejende
negative holdning til Tvind giver han også en
fyldig beskrivelse af de mere positive elementer
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ved Tvind - der kan karakteriseres som det alter
native i forhold til det konventionelle samfund.
Verdens største mølle var resultatet af såvel
elevers og læreres kæmpe-arbejdsindsats som
eksperters gratis rådgivning. Det synes sandsyn
ligt, at møllebyggeriet ved sin symbolværdi har
gavnet den alternative, ikke forurenende
energisektor i og uden for Danmark.
Endvidere behandler forfatteren kompetent
grundlovssagen om Tvind og dens konsekvenser
og drager nogle retspolitiske konklusioner, der
klart giver højskoleledere, politikere og stats
magten nogle skrammer, og samtidig er et klart
forsvar for magtdelingsprincippet mellem den
lovgivende, den udøvende og den dømmende
magt. Jes Fabricius Møller argumenterer for en
grundlovsændring, hvor disse principper står
klarere formuleret, og hvor menneskerettig
hederne samtidig er indskrevet.
Hvis man kan tale om svage punkter i bogen
udover at den - tvunget af omstændighederne - er
set udefra, synes jeg, at det er Jes Fabricius
Møllers manglende boren i Tvinds omfattende
plantagedrift og (i medierne hævdede) grove
undertrykkelse af lokalbefolkningen. Såfremt
forfatteren havde gjort noget sådant ville det for
mentlig have harmoneret fint med hans klare på
visning af at Tvinds u-landsarbejde har koncernprofitmotiver og ikke har fokus på u-landene
selv.
Mindre vellykket er også bogens kredsen om
Tvind som en højskole og Tvinds (oversete)

betydning for Højskolebevægelsen. Det lykkes i
hvert fald ikke Jes Fabricius Møller i bogen at
overbevise nærværende anmelder om, at Tvind
er videre interessant som højskole fænomen. For
trods den fælles vægt på elevens oplevelser og
elevens “vækkelse”, så får jeg i bogen (forstær
ket) det indtryk, at Tvind i bund og grund er den
fuldstændige modsætning til højskolebevægelsen.
Hvor den traditionelle højskole beriger eleverne,
river Tvind først alt det gamle ned i den enkelte;
hvor den traditionelle højskole formidler en
kulturarv, formidler Tvind en primitiv klassefor
ståelse; hvor den traditionelle højskole er en del
af det omkringliggende, demokratiske samfund,
er Tvind fjendtlig over for det omkringliggende
samfund; hvor den traditionelle højskole re
spekterer individdet, ønsker Tvind den totale
kontrol over individdet.
Herudover savner man i bogen en uddybning
af problematikken omkring de såkaldt bogligt
svage elever, der har fundet tilholdssted på
Tvinds efterskoler. Disse elever synes glemt af
det øvrige samfund, og uanset Tvinds motiver
bag at inddrage dem synes Tvind på dette punkt
at have en vigtig mission.
Alt i alt er der tale om en seriøs og grundig
samt meget tiltrængt fremstilling af Tvinds
historie. Bogen er velskrevet og forfatteren evner
at perspektivere, så man som læser får et godt
kulturhistorisk tidsbillede fra de sidste 50 år.
Bogen kan varmt anbefales!
Mogens Bak-Hemsen

Homo Rusticus III: Fra kanalje til folkehelt
Af Peter Henningsen, ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet

løbet af 1 (SOO-tallet blev bondebegrebet
den gamle bonde fra tiden før den agrare reforma
mindre og mindre brugt som betegnelse for
tion i slutning af 1700-tallet. Og i takt med de gode
konjunkturer, som det store kornsalgsboom og de
landets jordbrugere.Bønderne var nu selv
blevet opmærksomme på den stigmatiserendegode priser bragte med sig i perioden fra ca. 1830
betydning, som lå i betegnelsen, og de ønskede sig
til 1870 blev de nye landmænd rigere og rigere, ja
derfor i stedet omtalt som landmænd. Landmænd
de blev så velstående, at de med tiden begyndte at
med store gårde begyndte desuden at lade sig
agere som et selvretfærdigt og indbilsk agrart borger
titulere som proprietærer. En betegnelse der i 1700skab. Læs blot højskolelæreren Anton Nielsens
tallet havde været forbeholdt landets godsejere.
enestående beskrivelse Den danske Bonde fra 1887,
Ingen ønskede længere at blive associeret med
hvori han hudfletter 1880'ernes landmænds
betegnelsen bonde, idet der i dette begreb lå
honnette ambitioner og kulturelle tilnærmelser til
tydelige og umisforståelige henvisninger til den
byernes småborgerskab. I dag kendes denne bog kun
ældre tids forknytte og stavnsbundne bonde. En
af sande afficionados og det er en skam, for her er
forarmet bonde med forkuet sind, der tilbragte det
tale om en kulturhistorisk perle af blivende værdi.
meste af sin tid på møddingen med en dunk
Det 19. århundrede var imidlertid også
brændevin eller på ryggen af herremandens træhest.
romantikkens sværmende periode og for
At denne forestilling ikke havde meget med
romantikerne stod de gamle dages enkle bondeliv i
virkeligheden at gøre, betød ikke så meget. Det
stigende grad som noget attråværdigt i modsætning
afgørende var, at bønderne selv troede på denne
til deres egen epokes forjagede industrialisme og
overlevering, som desuden gav dem gejst og vilje til
teknologibegejstring. “Tilbage til rødderne” lød
at stå sammen i den politiske kamp mod de forhadte
parolen og på landets mange grundtvigskprægede
godsejere. Den bondetid, som Grundtvig talte og
højskoler begyndte man nu at prædike om den gamle
skrev så meget om, var på vej og hertil hjalp også
danske bonde og den gamle bondekultur som
myterne om forne tiders undertrykte bondestand.
indbegrebet af alt Legte dansk og folkeligt. Det var
Selvom enkelte landbrugskyndige så sent som i
hos bønderne, at den danske kultur gennem
1860’erne stadig kunne skælde landets jordbrugere
generationer var blevet konserveret via folkets “sagn
ud for at være konservative traditionalister og hævde,
og sange”, mens borgerskab og adel var blevet
at de ikke fortjente betegnelsen landmænd, vandt
inficeret af det øvrige Europas kulturelle
begrebet dog almindeligt indpas i sproget.
strømninger. Hvor bondebegrebet var blevet forladt
Landmanden var den nye tids bonde. Den bonde,
af virkelighedens bønder, vandt det altså indpas på
der så fremad og indførte ny teknologi på sit
højskolerne som betegnelse for alt godt og rigtigt.
landbrug i fuld tillid til tidens jordbrugsviden
Forestillingen om den rigtige dansker som en
skabelige landvindinger, og som investerede sin
bondeknold med kornfede kinder og smørklat i øjet
kapital i gårdens drift, frem for at ødsle den bort på
blev født.
gilder og fester m.m. Alt sammen i modsætning til
Peter Henningsen
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