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At gøre en forskel
Opfattelser og anvendelse af danske og islandske genstande 
og sprog i Reykjavik i sidste halvdel af 1700-tallet
Artiklen er et forsøg på anvendt mikrohistorie og omhandler identitet og selvforståelse i 
Island i slutningen af1700-tallet. Med udgangspunkt i eksempler  fra Reykjavik vises, hvor
ledes forskellige grupperinger i Island opfattede og anvendte henholdsvis islandske og 
danske genstande og sprog til at markere forskelle til omgivelserne. Det er derfor artiklens 
konklusion, at det ikke giver mening at beskrive det islandske samfund som kulturelt ho
mogent.

Af Christina Folke Ax, cand. mag., ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns 
Universitet

D
en 12. april 1790 i Reykjavik i Is
land nedsatte herredsdommer Si- 
gurÖur Pétursson en politiret til at 
undersøge en sag, hvor JarÖ^ruÖur Hjör- 

leifsdöttir anklagede farverens kone, Maren 
Nielsdatter, for at have overfaldet sig med 
’’onde ord og gerninger”. Der kom ifølge 
retsprotokollerne aldrig nogen egentlig 
retssag ud af forhøret. JarÖpruöur var ikke 
uden skyld, idet hun trængte ind hos farv
eren i fuldskab og ikke var til at slippe af 
med på en venlig måde. Alligevel er det en 
bemærkelsesværdig episode. Det skyldes 
ikke sti meget selve sagen eller de to kvin
der, men snarere den enes mand. Farveren 
mødte på vegne af sin kone, og da forhøret 
skulle begynde, krævede han stævningen 
oversat til dansk med begrundelsen, at ”han 
ikke forstod islandsk”.

En sådan anmodning var ikke ualminde
lig ved retten i Reykjavik på det pågældende 
tidspunkt. Island var indtil 1944 en del af 
det danske rige, og selvom flertallet af ind
byggerne i Reykjavik i 1790 var islændinge, 
var der også danskere bosat i byen. 
Størstedelen af dem var købmænd eller på 
anden måde tilknyttet handelen, men der 
var også enkelte danske embedsmænd og 
håndværkere. En del forstod sikkert is
landsk, men sandsynligvis ikke tilstrække
ligt til at klare sig i retssystemet, hvor hand

lingerne foregik på islandsk. Det, der gør 
denne sag speciel, er imidlertid, at faive
ren hed Porlåkur Gudmundsson. Som nav
net antyder, var han islandsk, og det virker 
derfor besynderligt, at han hævdede, at han 
ikke forstod islandsk. Dommeren opfattede 
tilsyneladende også hans anmodning som 
noget vrøvl. Manden var islænding - 
selvfølgelig forstod han islandsk. Anmod
ningen blev afslået.1

Et homogent samfund?
Langt de fleste historiebøger beskriver det 
islandske samfund i det 18. århundrede som 
et politisk, økonomisk og kulturelt ho
mogent og statisk bondesamfund. I denne 
artikel vil jeg imidlertid med udgangspunkt 
i ovenstående og andre episoder rise, at der 
i området omkring Reykjavik var forskellige 
måder at opfatte og anvende dansk og is
landsk på i det 18. århundrede. Disse for
skellige opfattelser var knyttet til forskel
lige grupperinger i det islandske samfund, 
og man må derfor nuancere den gængse 
måde at beskrive islandsk kultur og sam
fund.

Når det islandske samfund beskrives som 
homogent, er det ikke uden grund. Ifølge 
en folketælling fra 1703 var der 50.358 ind
byggere i Island fordelt på 8.177 hushold. 
72 % af husholdsoverhovedeme blev beteg-
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Reykjavik ligger i det sydvestlige hjørne af Island. Langs syd- og vestkysten fandtes det hedste fiskeri, 
men i 1700-tallet var Island først og fremmest et landbrugsland, hvor fiskeri blev regnet som en binæring. 
Til gengæld kom folk fra nordlandet tilrejsende i fangsttiden, mens trafikken gik den anden vej i høslæt. 
Det var ikke almindeligt, at folk levede udelukkende af fiskeri før i slutningen af 1800-tallet. (Allers illus
trerede Konversationsleksikon, 1907).

net som bønder, mens de øvrige 28 % 
fordelte sig på husmænd med og uden jord 
samt indsiddere.2 Jorden var ejet af kronen, 
kirken eller en lille gruppe private jorde
jere, hvilket betød, at 95 % af bønderne ikke 
ejede den jord, de boede på.3 Landbruget 
var baseret på kvæg- og fåreavl, mens fisk
eriet fortrinsvist var en binæring. I slutnin
gen af det 18. århundrede var disse forhold 
ikke ændret meget. Der fandtes ingen 
bysamfund bortset fra Reykjavik, hvor der 
boede 307 personer i 1801. Handelen var 
underlagt monopolbestemmelser, hvilket 
betød, at det kun var købmænd og handels
kompagnier hjemmehørende i København, 
der havde tilladelse til at handle på Island. 
Købmændene var ydermere kun i landet 
nogle få måneder om året, hvor al handel 
foregik, fordi det indtil 1776 var dem for
budt at overvintre i Island. I 1787 blev det 
tilladt for alle danske undersåtter at handle 
på Island, men også herefter var kun et fåtal 
islændinge tilknyttet handelen.

Pil trods af at det islandske samfund og 
kultur således umiddelbart virker ho
mogent, skal man alligevel passe på med at 
forenkle billedet. Går man tæt på kilderne 
og undersøger dem i detaljen, opdager man, 
at ikke alle i 1700-tallets Island tænkte og 
handlede ens, selvom de måske nok blev 
betegnet som bønder eller almue i kilderne. 
Det vidner bl.a. ovenstående episode om. 
Farveren og dommeren forstod ikke hin
anden, men det handler ikke om sproget 
dansk i forhold til islandsk. Sandsynligvis 
talte og forstod de begge både dansk og is
landsk. Dommeren var uddannet i Dan
mark, farveren var dansk gift, og da begge 
var islændinge, må man faktisk forvente, at 
de forstod islandsk, selvom den ene part 
hævdede noget andet. På den baggrund 
virker det meningsløst, at faiveren fornæg
tede kendskab til sit modersmål. Det giver 
slet ingen mening, hvis man opfatter alle 
islændinge som ens, for Porlåkur Gud
mundsson skiller sig jo netop ud ved kun at
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ville tale dansk. Selvfølgelig er der den 
mulige tolkning af hans udsagn, at han var 
småskør eller måske en ’’assimileret dan
sker”. Konen var jo dansk. Problemet er 
bare, at det ikke er en identitet, der blev 
bekræftet af hans omgivelser. Han blev ikke 
opfattet som dansk. Derimod er det tyde
ligt, at han anvendte det danske til at sig
nalere, at han var anderledes, og at han til
lagde det danske en anden betydning end 
dommeren.

Med et begreb, der ofte anvendes i den 
mikrohistoriske forskning, kan man sige, at 
Porlåkur Gudmundsson er usædvanlig nor- 
mal eller en normal undtagelse.4 Dette be

greb, hentet fra statistiske analyser, anv
ender historikeren E. Grendi til at gøre op 
med statistiske repræsentativitetskriterier 
i historieforskningen, som ville betyde, at 
man sorterede en sag som denne fra. 
Porlåkur Gudmundsson er jo ’’usædvanlig” 
eller en ’’undtagelse” i den forstand, at han 
er den eneste, der i kilderne afviser at kunne 
tale islandsk, selvom han er islænding. 
Dertil kommer, at han boede i Reykjavik, 
hvilket også var usædvanligt, idet 
størstedelen af befolkningen boede på en
keltliggende gårde og ikke i bysamfund. 
Man kan således på ingen måde sige, at faiv
eren er repræsentativ for 1700-tallets is-

Reykjavik anno 1786 - Reykjavik, som stedet så ud, da monopolhandelen blev ophævet for danske under
såtter. På dette tidspunkt bestod byen kun af bygninger tilknyttet fabrikken samt købmændenes huse, 
som lå nærmest stranden. Efter handelens frigivelse voksede byen fortrinsvist langs stranden, hvor der 
blev bygget flere huse tilhørende handelen. Reykja vik adskilte sig fra det øvrige Island på mange måder, 
men blandt andet ved sin byggestil. Husene var af tømmer og tjærede, mens de islandske huse var bygget 
af tørv og sten. Disse lå i udkanten af byen og her boede husmandsfamilier, der fortrinsvist levede af al 
fiske. Udsnit af billede tegnet af Aage Nielsen-Edwin i 1786 efter Rasmus Lievogs opmålinger fra 1787. 
(Fra Gisli Ågust Gunllaugsson: Omagar og utangarösfölk. Fåtækraniål Reykjavikur 1786-1907, Safn til 
sögu Reykjavikur, Reykjavik 1982.)
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lændinge som helhed. På den anden side 
vil jeg vise, at farverens handlemåde var en 
’’normal” måde at skille sig ud på i datidens 
Reykjavik, og derved kan hans eksempel 
tjene som en indgang til en forståelse af det 
liv, der blev levet i Reykjavik, og den måde 
hvorpå folk forholdt sig til hinanden.

I anden sammenhæng har jeg forsøgt at 
efterspore udtryk for kulturelle forskelle i 
Island 1750-1830 ved en nærstudie af bl.a. 
bohave og klæder, livsforløb- og strategier 
hos befolkningen i området omkring Reyk
javik (Seltjarnarnes hrepp).5 Det er min 
konklusion, at man ikke kan beskrive det 
islandske samfund som homogent, men må 
skelne mellem en elite (bestående af em- 
bedsmænd og store jordejere) og en almue, 
der kan opdeles i 3 profiler. Disse betegner 
jeg bedste bønder”, ’’udskuddet”6 og 
byfolk. Jeg vil ikke her komme ind på de 
nærmere detaljer omkring, hvordan de en
kelte grupper profilerer sig overfor hi
nanden, men blot fokusere på et enkelt 
punkt. Det viser sig nemlig, at gruppering
erne bl.a. adskilte sig i den måde, hvorpå 
de anvendte dansk og islandsk sprog, bo
have og klædedragt til at markere sig i for
hold til deres omgivelser.

Det danske som distinktion - Porlåkur 
Gudmundssons Reykjavik
Hvorfor hævdede farver Porlåkur Gud
mundsson, at han ikke kunne forstå island
sk - hvad betød dansk og islandsk for ham? 
Selvom faiveren ikke direkte har udlagt sin 
opfattelse for eftertiden, kan man nænne 
sig en forståelse af denne ved at rekon
struere den verden, han levede i, og ikke 
mindst ved at undersøge, hvordan dansk 
henholdsvis islandsk indgik heri.

Porlåkur Gudmundsson boede i Reykja
vik, der i slutningen af det 18. århundrede 
langsomt voksede til et bysamfund omkring 
en klædefabrik, handelshuse og forskellige 
institutioner. Indbyggerne levede af hånd
værk, handel, fiskeri og husmandsbrug. Liv
et i byen var anderledes i forhold til livet i 
landdistrikterne. Mange embedsmænd og 
bønder betragtede befolkningen i Reykja

vik og i det hele taget folk, der levede af 
fiskeri ved kysten, med mistro. De mente, 
at folk her levede et umoralsk liv i doven
skab og var en potentiel forsørgerbyrde, når 
fiskeriet slog fejl, fordi de ikke havde et 
landbrug at falde tilbage på. Man kan dog 
ikke umiddelbart overtage embedsmæn- 
denes og bøndernes opfattelse af folkene i 
Reykjavik. Der var ganske vist mange men
nesker i Reykjavik, der havde svært ved at 
klare sig, men det gjaldt ikke alle - heller 
ikke farveren. Tilsyneladende opfattede folk 
i Reykjavik heller ikke deres liv som dårligt 
og umoralsk, hvis man skal dømme efter 
deres opførsel. De og deres børn blev i hvert 
tilfælde i byen, selvom der var muligheder 
nok for at slå sig ned som bonde på en af de 
mange ødegårde, som til myndighedernes 
store bekymring fandtes i landet.

Selvom farveren levede i Reykjavik, må 
man betegne ham som en almuemand, og 
den manglende forståelse mellem ham og 
dommeren var dermed også udtryk for et 
kulturmøde mellem personer fra forskellige 
samfundsgrupper. Men også indenfor al
muen var der forskelle. I hvert tilfælde 
opførte Porlåkur Gudmundsson og andre 
byfolk sig anderledes end de bønder, der 
omgav dem. Et kendetegn for folk som 
Porlåkur Gudmundsson var tilstedeværels
en af dansk/udenlandsk bohave i deres 
hjem, udenlandsk tøjstil, fordanskning af 
navne f.eks. Gudmundsen i stedet for 
Gudmundsson.7 Farverens datter hedder 
Ellene Christine og sønnen, Christian Wil
helm, i modsætning til de så almindelige 
navne Gudrun eller Jon.8

Forbilledet hentede byfolkene fra ”de 
fine” i Reykjavik, dvs. de handlende og 
embedsmændene. Kendetegnende for dem 
var, at de talte dansk og omgav sig med ting 
af europæisk oprindelse og snit så som 
skilderier, lænestole, gardiner o.lign.. Såle
des må det også have været nærliggende for 
Porlåkur at anvende det danske til at dis
tingvere sig. At tale dansk, give sine børn 
danske navne, være dansk gift og dansk 
klædt var et signal til omverdenen om ens 
stilling i det reykjavikske samfund. I den



At gøre en forskel 7

Den islandske ku ind ed ragt 
fremstod for både islandske 
embedsmænd og udenland
ske rejsende som noget af det, 
der uar genuint islandsk En 
grundig beskriuelse af den 
indgik derfor i de fleste rej
se beskriuelse r. Der uar dog 
tale om den dragt, man fandt 
hos fornemme kuinder, som 
her afbilledet, med den sær
prægede ho ued beklæd n ing 
og guld- eller sølvmøller. Den 
dragt, der således af de en
gelske rejsende og embeds- 
mændene bleu ophæuet til at 
uære islandsk, uar faktisk 
hjemmehørende i en særlig 
del af den islandske befolkn
ing. (SumarliÖi Isleifsson: 
Island Framandi Land, Ruk 
1996. Billedet findes oprin
deligt i E. Olafsen: Vice-Lau- 
mand Eggert Olafsens og 
Land-Physici Biarne Pouels- 
ens Reise igjennem Island, 
Sorøe 177'2.)

udgangspunkt i byen 
Laichingen i Tyskland i 
perioden 1750-1820. Via 
analyser af enkeltindi
viderviser Medick, hvor
ledes tøj og farver både 
er tegn og instrumenter 
i dannelsen af en ident-

konkrete situation, hvor Porlåkur Gud
mundsson stod i retten og muligvis skulle 
forsvare sin kone, er det nærliggende at 
forestille sig, at han ville fremhæve overfor 
dommeren, at han var et anstændigt og dan
net menneske. Heived lagde han samtidig 
afstand til JarÖJjruÖur Hjörleifsdottir, som 
ikke var et af byens bedste børn. Interes
sant nok kan JarÖpruÖur udadtil minde lidt 
om farveren, idet hun var gift med Pali 
Björnsson Brekkmann,9 der var tømrer og 
handlende og ejede ’’danske” ting. Men 
måske var det netop derfor rigtigt for faiv
eren at sætter skel mellem hende og sig selv.

Historikeren Hans Medick har lavet en 
studie af klæder og faivers betydning med 

itet. Tøj og faiver viser tydeligt, om en per
son er en ligemand eller ”en af de andre”, 
og dermed styrker de en persons opfattelse 
af sig selv og andre. Ligeledes ser han, at i 
skifter med mindre formuer er det vigtig
ere at vise pragt udadtil end i hjemmet. Det 
var vigtigere for disse mennesker at gå 
standsmæssigt klædt end at bo fint. Samme 
iagttagelse kan man gøre i Reykjavik. I de 
islandske håndværkeres skifter, er det især 
tøjet, der skilte dem ud fra den gode del af 
bondestanden. På yderligere et punkt er der 
overensstemmelse mellem Reykjavik og 
Laichingen. I Laichingen finder Medick, at 
man ’’nedefra” imiterede den lokale elites 
klædestil for at demonstrere selvbevidst-



s Christina Folke Ax

hed.10 Det gjorde Porlåkur Gudmundsson 
og de andre håndværkere i Reykjavik også. 
De viste, hvem de var, og at de var anderle
des end andre almuefolk. Klæder og sprog 
både forenede og adskilte, som Medick 
hævder. Det specielle ved Island var, at det 
var det danske, som blev anvendt til at gøre 
en forskel.

Det er ikke kun stedet, men også kultur, 
der spiller ind på opfattelser af hvad, der 
kan anvendes til at trække skillelinier 
mellem folk. Mennesker kan eksempelvis 
tillægge et fænomen eller en ting forskellig 
betydning. Det er således tydeligt, at 
herredsdommer SigurÖur Pétursson ikke 
forstod Porlåkurs signaler, fordi det 
sandsynligvis betød noget forskelligt for 
dem at tale dansk. Der fandtes også andre 
måder at signalere forskelle på i området 
omkring Reykjavik end gennem sproget. 
Selvom folk levede i det samme område, var 
det ikke de samme ting, der for alle signa
lerede, at man adskilte sig fra de andre.

Einar Jonssons tyveri
Et eksempel på andre ting, der kunne an
vendes til at skille sig ud, ses i sagen om 
Einar Jonssons tyvener i 1766.11 Han var 
tjenestekarl i Reykjavik og var af flere om
gange bmdt ind i et pakhus tilhørende køb
manden. 12 Einar var på jagt efter smør. Ikke 
nødvendigvis fordi han var sulten, men for
di smør var en luksus og havde en værdi.13 
Man betalte f.eks. smørleje,14 og fra andre 
retssager ses, at der blev lagt mærke til (evt. 
som noget mistænkeligt), hvis folk havde 
meget smør eller fedt. Einar forstod da også 
at udnytte sin rigdom. Smørret blev omsat 
til penge, kød og en brystdug. Desuden ind
løste han et par kaffebrune bukser, som hav
de været pantsat. Resten af smørret delte 
han med sine venner under måltiderne.

Heller ikke de rede penge, han fik for 
smør (samt tyvekosterne fra endnu et 
tyveri), blev gemt. Han gav 3 sletdaler til 
Ketill Jonsson på Sei for kød, og 2 sletdaler 
til Oddur Oddsson for en brystdug. Derud
over spredte han forskellige beløb hos en 
række navngivne personer i omegnen. Han 

anskaffede sig nyt tøj, og til sin ven pralede 
han med, at han havde penge nok til at stifte 
bo.

Der var altså intet forsøg på at holde den 
nyerhvervede rigdom skjult. Selvfølgelig 
måtte han finde på undskyldninger for ikke 
at virke for mistænkelig. Smørret, sagde 
han, havde han fået ved udvejningen. Kos
ten udgjorde en del af tjenestefolkenes løn, 
og ofte udbetaltes den i støn e mængder på 
én gang, som tjenestefolkene så selv måtte 
holde hus med.15 Pengene forklarede han 
med en arv efter en søster i et andet syssel. 
De fleste af de vidner, der blev afhørt i 
sagen, havde da også lagt mærke til Einar 
Jonssons pludselige rigdom. De venner, han 
delte sit smør med, mærkede den selvfølge
lig af egen erfaring, men også andre be
mærkede, at han aldrig var smørløs. Man 
noterede sig også, at han pludselig gik bed
re klædt. Og det var vel netop dét, der var 
hele meningen set fra Einar Jonssons syns
vinkel. For at være noget, må man kunne 
skilte med det - på samme måde som 
Porlåkur Gudmundsson skiltede med, at 
han kunne dansk. For Einar Jonsson gjaldt 
det om at gå fint klædt og være i stand til at 
byde sine venner på lækkerier. Einar Jons
son betalte for sit forsøg på at udmærke sig. 
Han dømtes til at miste sin hud i fængslet,16 
men han slap for at betale bøde og erstat
ning for det stjålne, fordi han intet ejede, 
der kunne beslaglægges.

Fælles for Einar Jonsson og Porlåkur 
Gudmundsson var deres ønske om at skille 
sig ud, men deres måder at gøre det på var 
forskellige. Det skal ikke forstås som et 
spørgsmål om enten-eller, således at man 
enten udtiykte sig via dansk sprog og leve
vis eller via smør. Menneskene havde mange 
muligheder at trække på, og Einar Jonsson 
købte jo også nyt tøj og anskaffede rede 
penge. Alligevel var der i de to nævnte til
fælde tale om distinktionsformer, der var 
forankret i forskelle kulturelle værdisyste
mer. Selvom Porlåkur Gudmundsson og 
Einar Jonsson begge levede i Reykjavik, 
levede de ikke i den samme verden. 
Porlåkur Gudmundsson var en del af et
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bysamfund, hvor hierarkiets top udgjordes 
af købmænd og embedsmænd. Det liv, man 
levede her, og den måde man omgik hi
nanden på, var anderledes end de sammen
hænge, Einar Jonsson indgik i. Einar Jons
son var tilknyttet et landbrugsmiljø, hvor 
status blev udtrykt på en anden måde end i 
byen. Det var ydermere et univers, hvor 
koen var centralt placeret i det mentale hi
erarki, således eksisterede der en værdien
hed med betegnelsen kügildi (koværdi).17

Forskellen mellem udtryksformerne og 
værdisystemerne var til dels tidsmæssig. 
Der var forskel på samfundet i Reykjavik 
anno 1766 og anno 1790. Porlåkur 
Gudmundsson havde rod i det Reykjavik, 
der voksede frem efter fabrikkens anlæg
gelse og især efter monopolets ophør i 1787, 
hvor der blev plads til andre leveveje end 
den som bonde. Det ene system afløste dog 
ikke det andet i en enstrenget, determineret 
udvikling. De kulturelle værdier, som Ei
nar Jonsson udtrykte gennem sin forkær
lighed for smør, fandtes også senere i om
rådet. De hedste bønder anvendte ikke det 
danske til at distancere sig fra de andre, 
selvom de jo også må have bemærket disse 
ting hos købmændene og embedsmændene. 
I modsætning til Porlåkur forbandt de bare 
ikke sig selv med det liv, som dansk sprog 
og ting i europæisk stil repræsenterede for 
dem. For dem var det noget andet, der var 
statusgivende, f.eks. et fuldt fadebur. Skal 
man holde sig til genstandene i skifterne, 
kan man føje flere ting til listen. Skifterne 
efter de bedste bønder er i forhold til de 
andre skifter rige på dyr, både, tøj, sengetøj 
og klædesølv. For de bedste bønder gav det 
sandsynligvis status at være mæt, at sove 
blødt og være pænt klædt. Værdien af disse 
ting skal ikke undervurderes. Den danske 
rejsende Niels Horrebow, der skrev om Is
land i 1752, beretter, at klædesølvet til en 
islandsk brudedragt kunne løbe op i 300- 
400 rdk, hvis den da ikke kostede mere.18

Myndighederne havde en negativ hold
ning til de forskellige fremvisninger af pragt 
hos almuen. Det hørte sig ikke til. Amtmand 
Olafur Stefånsson beklagede sig over køb

mændenes import af ’’unødvendige varer”, 
der havde en uheldig indvirkning på al
muen. Han skriver: ”Jeg kender de bønder, 
som nu drikker kaffe to gange, og aldrig 
sjældnere end én gang om dagen, og rom og 
rødvin i stedet for øl og brændevin . Jeg ha r 
set en jakkeklædt, voksen bondesøn, som 
ikke var sat til nogen uddannelse, men havde 
nogle skillinger, gå med guld i hatten, og 
ludfattige tjenestekoner bære guld, sølv og 
fløjl. Dette er stor dårskab”J9 At man så 
disse ting hos Islands øvrighed var selvfølge
lig en ganske anden sag.

Eksotiseringen af det islandske
Med ovenstående fordømmelse af almuen 
fra en myndighedsperson vil jeg vende til-

Billedet er en tegning af dommeren Siguröur Pé- 
tursson. Han var klædt som de andre embedsmænd 
på Island i paryk, jakke og vest. Selvom han stille
de sig negativ overfor almuefolk, der klædte sig efter 
europæisk mode, gjaldt det tilsyneladende ikke ham 
selv. (Fra Kaupstaåur i half a öld 1786-1836, Ly- 
Öur Björnsson (red.), Safn til sögu Reykjavikur, 
Sögufelagiö, Reykjavik 1968).
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bage til dommer SigurÖur Pétursson og 
hans syn på episoden med farveren. Man 
kan ikke på baggrund af retsprotokollen 
drage slutninger om, hvordan dommeren så 
på lån eren. Der står ikke andet indført, end 
at farverens anmodning om oversættelse 
afvises, da han er islænding. Når man alli
gevel kan tillade sig at tolke dommerens 
følelse, skyldes det, at dommeren forfattede 
et skuespil, hvor én af personernes opfør
sel leder tankerne hen på farveren.

Skuespillet hedder Narfi og blev opført 
første gang i Reykjavik i 1799. Personerne 
er lovretsmand Guttonnur og hans børn Jon 
og Ragnhildur. Hos Guttonnur bor desuden 
hans tjenestekarl Nikulås, og en dreng på 
sognet, Olafur. Andre personer er købmand 
Dalstæd og hans assistent Narfi. Det 
specielle ved Narfi er, at han agerer dansk. 
Han går dansk klædt, bukker og skraber og 
taler et slags hjemmelavet dansk. Han gør 
indtryk af at være en respekteret mand, 
købmandens højre hånd, og dertil med en 
god løn og altså et passende parti for Ragn
hildur. Narfis opførsel viser sig at være byg
get på falske forudsætninger. Han har in
gen penge, han har snydt købmanden og 
haft rod i regnskaberne. Et skudsmål, som 
Narfi hævdede var fra købmanden, har han 
selv forfalsket. Han er helt igennem en be
drager. Selv hans sprog er falsk. Ifølge køb
manden taler han dansk som en „grønlandsk 
hund”. Men da han afsløres og tilgives, 
nægter han at ændre sig og foretrækker at 
forlade stedet. Nikulås derimod redder 5 
mand fra at drukne, får Narfis job som as
sistent med en gage på 250 rdl. om året, og 
selvfølgelig får han også pigen.20

SigurÖur Pétursson opstillede tjeneste
karl Nikulås og Narfi som hinandens mod
sætninger. Hvor Narfi er en latterlig opkom
ling, er Nikulås en god og solid bondekarl 
med de rigtige værdier. Narfi siger om sit 
sprog, der tydeligt er hverken dansk eller 
islandsk. „Det er alltsammen uppå fin 
hadansk, thi jeg foragter nu at tale det is
landsker sprok, allt ut af vana tom - en jeg 
har int ikke noget af skaffe med thig, Ni
kulds min. Og thu mått vita ad respektera 

et assisting semjeg er„ [Det alt sammen på 
fint højdansk, thi jeg foragter nu at tale det 
islandske sprog af tom vane, men jeg har 
ikke noget at skaffe med dig, Nikulås min]. 
Nikulås har dog ikke megen respekt til overs 
for Narfi, hvilket han udtrykker i formful
dendt islandsk: „I minni bondastétt ætla ég 
mig samt ærlegri, lukkulegri ogjafnmikinn 
mann sem frig, frvi hvorki kanntu og ekki hel
dur vildi ég virda frig til ad moka flor hjd 
einum ærlegum bonda” [I min bondestand 
anser jeg mig alligevel ærligere, lykkeligere 
og lige så meget mand som dig, for du kan 
ikke, og jeg ville heller ikke agte dig til at 
muge ud hos en ærlig bonde].21

Forskellen mellem den uærlige og 
naragtige Narfi og den hæderlige Nikulås 
udtrykkes altså gennem deres sprog, måde 
at tale på og i det hele taget gennem deres 
holdning til det danske. Nikulås mener, at 
Narfi med sin ’’aben efter fremmede lande 
i sprog og legemsførelse - og ved at gøre 
det skammeligt dårligt - gør alle til grin”. 
Man skal ikke skamme sig over sin oprin
delse og sit modersmål. Narfi derimod er 
af den opfattelse, at han modtages af andre 
på en anden måde, end hvis han talte is
landsk. Han kaldes lærd, høvding, herre, 
velædel, højvis og velærværdighed. Og der 
er måske også lidt om det. Ragnhildur 
glæder sig til at blive kaldt ”fru Narfesen” 
og gå i silkekjoler, og Guttonnur er ikke 
uvillig til at gifte sin datter væk til en mand 
som Narfi.

At SigurÖur Pétursson fordømte Narfis 
danske optræden er ikke ensbetydende 
med, at han skildrede danskerne generelt 
dårligt. Købmanden er ikke en dårlig eller 
ond person, men en god mand. Guttonnur 
aftaler da også med købmanden, at datter
en skal i huset hos ham, så hun kan lære at 
tale dansk. Ikke for at blive som Narfi, men 
fordi det er nyttigt. Og det er hele pointen. 
Det var de i forvejen umoralske mennesker, 
der blev tiltrukket af købmændenes pak
huse, hvorefter de blev som Narfi. De or
dentlige mennesker faldt ikke i den grøft.

SigurÖur Péturssons skuespil har ifølge 
Helga K. Gunnarsdottir sit forbillede i Hol-
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bergs Jean de France,21 med den forskel at 
hos Holberg er det en dansk købmandssøn, 
der efter en tur i Frankrig ikke mener at 
kunne tale andet end fransk, hvilket han gør 
ligeså dårligt, som Narfi taler dansk. Der er 
ikke tale om ren afskrivning, men temaet 
er det samme.23 Sigurdur Pétursson omsatte 
det bare til den virkelighed, han kendte. 
Han kendte folk som Porlåkur Gudmunds
son, og det samme må man gå ud fra, at til
skuerne gjorde.21 Måske kunne de endda 
sætte navne på. Porlåkur Gudmundsson var 
ikke nødvendigvis forbilledet for Narfi, men 
skuespillet viser dog med al tydelighed, 
hvad dommeren syntes om folk som ham. 
De var naragtige og en skændsel for landet. 
Det var i orden, at danskere opførte sig som 
danskere, men en islænding burde være is
lænding - især hvis han var en almuemand.

Det er et mærkværdigt paradoks, at 
embedsmændene med deres europæiske 
klædedragt, deres fløjborde, testel og terri
ner samtidig var dem, der romantiserede og 
nærmest idealiserede det islandske. Den 
islandske øvrigheds romantisering af det 
’’islandske” ses bl.a. i rejseskildringer. Den 
engelske rejsende Henry Holland fortæller, 
at under hans besøg hos fhv. amt- og 
stiftamtmand Olafur Stefånsson på øen Viö- 
ey i 1810 kom en ung kvinde ind iført en 
islandsk klædedragt, og hos fru Vidalin 
[biskoppens kone] fik de chokolade, mens 
hun fremviste og klædte sig i forskellige 
former for kvindedragter.25 Ligeledes 
fortæller botanikeren William Jackson 
Hooker i 1809, at hos landsoverretsdommer 
Magnus Stephensen på Innriholmur spille
de datteren på langspil - et instrument, som 
ellers var gået af brug. Hooker var også hen
rykt over, at husets arkitektur og materialer 
var i islandsk stil. Til gengæld følte han sig 
hjemme, da han kom indenfor, for indret
ningen virkede bekendt. Der var et stud
erekammer og dagligstue, hvor der stod en 
dansk sofa og andre ’’gode møbler, der 
lignede dem, de havde i England”. På 
væggene var billeder af både ”The emperor 
of the French and hy the side of it another 
of the Hero of Trafalgar” 26 Det må trods 

alt have virket som en noget speciel sam
mensætning for en englænder.

Det spillede selvfølgelig ind på eng
lændernes begejstring for embedsmæn
denes fremvisninger, at de var på udkik efter 
’’islandsk kultur”, men det kunne dog også 
blive/or eksotisk for dem. Hooker overnat
tede bos en bonde og som tak gav han hus
fruen en lille æske til snus. Hun, der be
skrives som little, dirty, ugly, old wom
an, by no means free from cutaneous dis
ease”, blev så lykkelig, at hun omfavnede 
og kyssede Hooker. Det var for meget. Han 
rev sig løs og måtte løbe ned til det nærme
ste vandløb for at vaske sig.27

Embedsmændene derimod forstod, 
hvad det var englænderne søgte, og var i 
stand til at fremvise noget, der blev opfat
tet som genuint islandsk: klædedragt, mad 
og musikinstrumenter. I deres reoler fand
tes side om side med salmebøger, økono
miske magasiner, historiebøger og digte 
også nyoptrykte eksemplarer af islandske 
sagaer. Det var næppe tilfældigt, at heltene 
i Sigurdur Péturssons skuespil var den is
landske bonde, der forblev islandsk, selvom 
han kunne tale dansk. Men det var en be
stemt slags islandsk bonde. Sigurdur Pé
turssons negative opfattelse af dansktalende 
almuefolk hængte sammen med hans egen 
måde at opfatte verden på. Det var en del 
af embedsmændenes gode dannelse at 
kunne tale dansk, men det var ikke en opfør
sel, de mente, hørte hjemme hos almuen. 
Når han ydermere iagttog denne adfærd hos 
folk, der for ham at se levede et moralsk 
forkasteligt liv, idet de boede i byen, 
styrkede det hans opfattelse både af almuen 
i byen og af de gode bønder, hvor de sande, 
oprindelige islandske værdier fandtes. 
Denne dyrkelse af bonden er ikke anderle
des end den, man ser hos borgerlige grup
peringer andre steder i Europa, og under
streger måske netop embedsmændenes 
forbindelse til denne kulturelle sfære. De 
var bestemt heller ikke selv bønder.

Afslutning
Denne artikel omhandler ikke spørgsmålet
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dansk (kultur) versus islandsk (kultur), men 
forskellige tolkninger af disse størrelser. 
Forskellen mellem noget, der er dansk, og 
noget, der er islandsk, var tilstede i den is
landske befolknings hverdag i deres tøj, 
sprog og bohave. Det er muligt, at bevidst
heden om denne forskel spillede en rolle 
for opbyggelsen af den islandske nationale 
identitet i det 19. århundrede og kampen 
for politisk selvstændighed. Men for faiver 
Gudmundsson var det at tale dansk næppe 
et spørgsmål om nationalt tilhørsforhold. 
Island var en del af det danske rige, og faiv
er Gudmundsson var en borger i det. Det 
ville således ikke give nogen mening for ham 
at signalere, at han var dansk. Han brugte 
derimod det danske i en islandsk kontekst 
som et signal, hvormed han identificerede 
sig som bybo og lagde en afstand til den 
øvrige almue. Det var et spørgsmål om sta
tus. Idet han gjorde det, tillagde han det 
danske en betydning, som blev bestridt af 
andre i det islandske samfund. De opfat
tede nemlig verden anderledes, end han 
gjorde.

Menneskene i Reykjavik vidste godt, at 
der var forskel på folk. Det oplevede de 
dagligt i omgangen med deres naboer. De 
fremmede, danske købmænd var anderle
des, men det var ikke den eneste forskel, 
der fandtes. Der var også forskelle mellem 
islændingene indbyrdes. Denne forskel var 
vigtig og måtte signaleres. Man skulle jo 
nødigt slås i hartkorn med de andre. Men 
eftersom menneskene havde forskelligt ud
gangspunkt og oplevede verden forskelligt, 
var det ikke de samme ting og symboler, de 
anvendte til at distancere sig med. Derved 
understregede de netop forskellene.

Christina Folke Ax
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Debatteatret mellem politik 
og kultur, 1970-1973
Et bidrag til arbejderbevægelsens og det politiske teaters hi
storie i Danmark
For såvel den socialdemokratiske arbejderbevægelse som for det ”ny venstre” i 1970’eme 
har kulturen været en vigtig arena for den politiske kamp. Et af de vigtigste midler i denne 
kamp var det politiske teater. 1970’ernes politiske teater er oftest blevet betragtet som en 
integreret del af den yderste venstrefløj. Det er imidlertid kun delvis rigtigt. I denne ar
tikel undersøges et af Danmarks politiske teatre - Debatteatret - og det vises, hvordan det 
udsprang fra Socialdemokratiets unge venstrefløj i I9607erne.

Af Klaus Petersen, ph.d., adjunkt ved Institut for Historie, Kultur <& Samfundsbeskrivelse,
Syddansk Universitet

«Ti den politiske venstrefløj har 
B—^inan øje for teatrets og musik- 

JL kens, specielt sangens anvende
lighed i den politiske kamp.”1 Sådan vur
derede en af dem, som havde godt øje for 
venstrefløjens brug af kulturen, Erhard Ja
cobsen, i 1975. Tiden omkring 1970 var på 
mange måder en biydningstid. Den danske 
samfundsdebat tog et sving mod venstre, i 
den videnskabelige verden blev marxismen 
mere og mere populær, og i teaterverdenen 
voksede den politiske bevidsthed voldsomt.

Det var allerede begyndt i starten af 
1960‘eme med samfundskritiske stykker fra 
forfattere som Erik Knudsen, Leif Peter
sen og Ernst Bruun Olsen.2 Alle forfattere 
som stod til venstre for midten i dansk sam
fundsdebat, og som især rettede deres brod 
mod det kapitalistiske og materialistiske 
samfund. Der kan ikke mindst henvises til 
stykker som sidstnævntes satire over pop
kulturen ’’Teenager Love” (1962) eller over 
det danske borgerskab i ”Bal i den borger
lige” (1966).

Men omkring 1970 blev teaterscenen 
yderligere radikaliseret. ’’Borgerskabets 
teater har gjort revolution til underhold
ning” erklærede Jesper Jensen i en teater
debat 1970.3 Målet var nu ikke bare at lange 

en samfundskritik ud over scenekanten, 
men også at biyde med selve tanken om en 
scenekant. Man kan sige, at teatret skulle 
politiseres såvel i sit indhold som i sin form. 
Det gav sig udtiyk i en række mere eksperi- 
menterede teaterformer: gadeteater, 
gruppeteater, debatteater, aktionsteater, 
børneteater. Teateret skulle ikke bare være 
for folket, men også hos folket.

Et af de første eksperimenter i denne 
retning var Debatteatret, som blev oprettet 
i 1971. Det udsprang af et kulturpolitisk 
interesseret miljø på Socialdemokratiets 
venstrefløj, men involverede også en række 
forfattere og skuespillere, som stod længere 
til venstre. Debatteatret var et af de første 
forsøg med mobilt gruppeteater herhjemme 
og rettede sine forestillinger mod arbejder
klassen. Målet var, at forestillingerne skulle 
danne basis for en politisk debat og for en 
øget politisk bevidsthed. Debatteatret var 
ikke et gruppeteater i begrebets mest 
bogstavelige betydning, da ledelse og med
arbejdere (skuespillere og scenearbejdere) 
ikke var identiske. Teatret havde derimod 
sin basis i en forening åben for alle. Denne 
konstruktion afspejlede Debatteatrets poli
tiske forankring i den socialdemokratiske 
arbejderbevægelses venstrefløj.



Debatteatret mellem politik og kultur 15

I denne artikel vil jeg undersøge bag
grunden for oprettelsen af Debatteatret og 
teatrets historie. Udover at den historie er 
et bidrag til dansk teaterhistorie, så tillader 
den også at stille spørgsmål til den bredere 
kultur- og politiske historie i Danmark. 
Debatteatrets socialdemokratiske rødder og 
”ny-venstre-aktivistiske” fonn og repræsen
tation gør det muligt også at antyde en mere 
dynamisk forståelse af såvel forholdet 
mellem den etablerede arbejderbevægelse 
og det ”nye venstre” og af forholdet mellem 
generationerne i den soeialdemokratiske 
arbejderbevægelse.

Debatteatrets socialdemokratiske 
rødder
Den soeialdemokratiske arbejderbevægelse 
har en kulturel åre, som rækker langt til
bage i bevægelsens historie. I 1930‘erne 
talte Julius Bornholt fx for udviklingen af 
en særegen arbejderkultur - en kulturpoli
tisk indsats rettet speeielt mod og for arbej
derklassen. Denne kulturelle interesse blev 
fastholdt i efterkrigstiden, mens tanken om 
en særlig arbejderkultur ret hurtigt blev 
opgivet. I stedet kom det mere til at dreje 
sig om at demokratisere adgangen til kul
tur i mere almen forstand.

Ideen var, at kulturen og kulturpolitikken 
skulle være en integreret del af den 
velferdsstat, som især arbejderbevægelsen 
fra 1950‘eme kæmpede for at bygge op. Ud 
fra en social-psykologisk forestilling om 
’’hele mennesker” og en erkendelse af 
produktionssamfundets ikke altid lige men
neskevenlige krav, så skulle en aktiv statslig 
kulturpolitik være med til at sikre rammerne 
for aktive, frie og demokratiske samfunds
borgere. Men på trods af oprettelsen af et 
egentlig kulturministerium med Julius 
Bornholt (1961-64), Bodil Koch (1966-68) 
og Niels Matthiasen (1971-73) som den her 
behandlede periodes mest fremtrædende 
ministre, så forblev kulturpolitikken en 
marginal del af den realiserede velfærd
spolitik.1

I dele af arbejderbevægelsen forsøgte 
man imidlertid at fastholde et højt 

aktivitetsniveau. Her kan især fremhæves 
en feeds omkring Anker Jørgensen, dengang 
formand for Lager & Pak (en afdeling un
der Arbejdsmændenes Forbund), hvor per
soner som John Mølgaard og Preben Wil- 
mann forsøgte at holde den kulturelle fane 
højt.5 Blandt andet lod Anker Jørgensen 
Poul Henningsen stå for indretningen af 
Lager & Paks nye kontorer i 1950’erne. 
Denne gruppe lå politisk på Socialdemokra
tiets venstrefløj, og hørte til kernetropperne 
i et forsøg på at organisere venstre-social- 
demokrater i 1966.

Socialdemokratisk Samfund blev stiftet 
i 1966 med det erklærede fonnål at fasthol
de partiet på dets idégrundlag. Social
demokratisk Samfund var fra starten højt 
profileret med en række fremtrædende per
soner i bestyrelsen: fx tidl. statsminister 
Viggo Kampmann, direktør for Socialforsk
ningsinstituttet Henning Friis, den kom
mende familieminister Camma Larsen- 
Leddet og redaktør for Aktuelt Bent Han
sen. Socialdemokratisk Samfund kom i sin 
korte levetid - 1966-1973 - ud i en række 
konflikter med Socialdemokratiets ledelse, 
men selvom det hver gang var partiet, som 
trak det længste strå, så satte Social
demokratisk Samfund alligevel en række 
spor. For det første dannede det basis for 
en slags ungdomsoprør og et generations
skifte i Socialdemokratiet. En række af 
1970‘emes ledende politikere - fx Anker 
Jørgensen, Knud Heinesen, Mogens Camre 
og Jens Kampmann - havde været aktive i 
Socialdemokratisk Samfund. For det andet 
dannede diskussionerne i Socialdemokratisk 
Samfund basis for den ideologiske venstre
drejning Socialdemokratiet foretog i 
1970‘erne. For det tredje udsprang en 
række side-projekter fra miljøet omkring 
Socialdemokratisk Samfund. Et af disse var 
Debatteatret.

Debatteatret
Socialdemokratisk Samfund havde fra start
en en forkærligheden for kulturen, hvilket 
blandt andet gav sig udtryk i, at Social
demokratisk Samfund købte flere sam-
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fundskritiske forestillinger især på Folke
teateret. I 1968 havde man således købt en 
opførelse af forestillingerne ”Gå hjem” (af 
Hans Jørgen Svendsen), ”Har krigen ødelagt 
dansk fodbold” (af Tørk Hauxthausen) og 
solgt billetter til Ernst Bruun Olsens stykke 
’’Hvor gik Nora hen da hun gik ud?” Inspire
ret af svenske erfaringer med politisk de
batteater opstod imidlertid i sommeren 
1968 ideen om, at Socialdemokratisk Sam
fund burde satse på oprettelse af et egent-

Socialdemokratiet i København står her som ar
rangør af debatteatrets forestilling “Men vi skal jo 
holdes nede”. Centralt i plakaten ses det jernstativ, 
der var kernen i mange af teatergruppens opsæt
ninger - det kunne stilles op overalt, hvor teatret 
kom og derved sikre opfyldelsen af målsætningen 
om at sætte folks vilkår under debat, hvor de be
fandt sig. (Britta Lundqvist: Teatret til venstre, 
1984, s. 49).

MEDVIRKENDE: LARS BROL'iNG LiTTEN HANSéN
Mogens HanSen Harry moRJenSen j>fTE MØLLER. 

Ti’hn Sørensen ^en Thomsen

E^ik W6ESEN Kirsten verner 0\örn FALLDE. BENt A WARBUR6 
Bente westergaaK?.

FREEZE 2D. FIEV. KE19.SC

FCF-EEMTRET
NATTERGALEVEJ 52

BILLETTER Å KR 5
VED INDGANGEN

Socialdemokratiet i Hovedstaden

lig debatteater. Ikke som en institution med 
egne mursten, men et mobilt teater som for 
alvor kunne bringe kunsten ud til folket 
både på eksisterende teatre rundt omkring 
i landet og på arbejdspladserne. En gruppe 
fra Socialdemokratisk Samfund tog derfor 
kontakt til folk fra teaterverdenen med hen
blik på at konkretisere ideen. På det første 
kontaktmøde i juni 1968 deltog fra Social
demokratisk Samfund Henrik Heie, Anker 
Jørgensen, Søren Hansen, John Mølgaard 
og Arne Rasmussen. De indbudte kunstnere 
var Benny Andersen, Bent Christensen, Ole 
Hyltoft, Ernst Bruun Olsen, Knud Poulsen, 
Ulrik Ravnbøl og direktør for Fiolteatret 
Arne Skovhus.

Ideen drejede sig fra starten om et meget 
politisk teater. Det var teaterpolitiske tank
er, som lå i tiden - og hvor man hentede 
konkret inspiration fra Italien (Dario Fo) 
og de eksperimenterende teatre i Sverige.6 
Der skulle gøres op med det traditionelle 
borgerlige teater. I stedet skulle der eksperi
menteres, grænserne mellem skuespillere 
og publikum skulle brydes, teatret skulle 
gøres vedkommende, være en forandrende 
kraft. For at nå så vidt, så skulle det nye 
politiske teater tage sit udgangspunkt i re
ale samfundsmæssige problemstillinger. 
Debatteatret blev sammen med ’’Banden” 
(startet i 1969) de første forsøg på at ind
føre et politisk gruppeteater i Danmark.

Konceptet for Debatteatret var, at man 
skulle forene formidlingen af politiske hold
ninger via teatret med efterfølgende poli
tiske diskussioner mellem publikum, forfat
tere, skuespillere og teatermedarbejdere. 
Arne Rasmussen havde udarbejdet en gan
ske detaljeret beskrivelse af debatteatrets 
målsætninger og retningslinjer for dets 

funktion allerede i efteråret 1968.7 
Det teater, som tegnede sig her, 
havde med Arne Rasmussens ord 
”kun meget lidt til fælles med det 
traditionelle og veletablerede teat
er.” Det havde han iøvrigt kun 
meget lidt til overs for. Det eta
blerede ’’kukkasseteater” var kun 
for de rigeste 3%, ville udelukkende
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underholde, havde et biologisk livssyn og 
var i det hele taget konservativt. Det teater, 
Socialdemokratisk Samfund planlagde, 
skulle være lige præcis modsat. Det skulle 
være engageret, for den brede befolkning, 
samfundskritisk, bevidstgørende og politisk 
bygget op omkring dokumentarisk materi
ale. Desuden skulle det være mobilt ud fra 
devisen ”Når folket ikke vil eller evner at 
komme til teatret, må dette komme til 
folket.”

Man kan samtidig se Socialdemokratisk 
Samfunds teaterinitiativ som en radikali
sering af det føromtalte socialdemokratiske 
kulturprojekt fra 1950‘eme og 1960‘erne. 
Tanken om en egentlig arbejderkultur var 
forsvundet ud af den socialdemokratiske 
tænkning efter anden verdenskrig. I stedet 
havde man lidt uafklaret forsøgt at demo
kratisere forbruget af den ’’fine” kultur eller 
måske nærmere bare ’’kultur,” uden at dette 
var defineret nærmere.

Debatteateret skulle gå imod begge disse 
tendenser. Ikke mindst skulle de opførte 
forestillinger have et langt mere samfunds
kritisk og debatskabende indhold end det 
etablerede teater. Som Arne Skovhus (led
er af Fiolteateret) udtalte til Aktuelt i au
gust 1968, så skulle teatret være ”... et våben 
mod den borgerlige indoktrinering”.8

Først skulle man dog skaffe de fornødne 
økonomiske midler til at sætte det hele i 
værk. Socialdemokratisk Samfunds teater
gruppe med Arne Knøster Rasmussen i 
spidsen rettede henvendelse til en lang 
række eventuelle bidragydere. Først og 
fremmest var der jo arbejderbevægelsens 
kulturelle organisationer (fx AOF og ARTE) 
og fagbevægelsen, men der fandt man kun 
i meget begrænset omfang gehør for sine 
ideer. Den kritiske indstilling, som en række 
ledende fagforeningsfolk tidligere havde 
luftet overfor debatorganisationen Socialde
mokratisk Samfund, var nok ikke mindre 
overfor disse teaterplaner.9 Man prøvede 
også forskellige støn e virksomheder som fx 
Carlsberg, Ole Lauritzen eller Carmen 
Curlers, i håb om at de ville bidrage. I første 
omgang var der dog ikke bid, og på grund 

af Socialdemokratisk Samfunds anstrengte 
økonomi havde man besluttet sig for at hol
de vandtætte skodder mellem de to tiltag. 
Det betød samtidig, at Debatteatret blev 
politisk uafhængigt af Socialdemokratisk 
Samfund og denned også af Socialdemokra
tiet.

Efterhånden kom der dog penge fra 
forskellige sider. Den offentlige teaterstøtte 
var fra slutningen af 1960’eme under om
brydning. Det var blevet varslet i den 
radikale kulturminister K. Helveg Peters
ens kulturpolitiske betænkning fra 1969.10 
I Betænkning 517 var der et afsnit om gmp- 
peteater, der blev set som én af fremtidens 
teaterformer. Der blev i stigende grad åb
net for støtte til utraditionelle teaterformer, 
og i den offentlige debat blev det bl.a. 
foreslået at fastfryse støtten til de etablerede 
teatre og bruge en forøget teaterbevilling 
til at bringe teatret ud til alle miljøer. Sta
tens Teaterråd arbejdede med en revision 
af Teaterloven fra 1963 og ønskede blandt 
andet at sikre lovbundne tilskud også til de 
mindre teatre. Tiden virkede således gun
stig for et initiativ som Debatteatret.

Men i den Teaterlov, som blev virkelig
gjort i 1970, var der tale om utilstrækkelige 
bevillinger og ikke-bindende hensigtser
klæringer.11 Frem for Teaterrådets forslag 
om lovbundne tilskud foretrak politikerne 
at overlade afgørelsen om bevilling af støtte 
til ministerens skøn over virksomhedens 
økonomiske behov og dens betydning. De 
økonomiske vilkår for teatre som Debatte
atret var derfor stadig usikre. Men det 
lykkedes dog at få samlet den nødvendige 
startkapital med hjælp fra Kulturministeri
ets støttemidler, Socialdemokratiet, fra dele 
af fagbevægelsen og via en indsamling. I den 
forbindelse kom teatrets gode kontakter i 
Socialdemokratiet og til socialdemokratiske 
kulturpersonligheder som Bodil Koch og 
Niels Matthiasen nok ikke til skade. Sidst
nævnte sad fx indtil sin tiltrædelse som 
Kulturminister i efteråret 1971 som med
lem af Debatteatrets bestyrelse.12

På Socialdemokr atisk Samfunds general
forsamling i februar 1970 kunne formand-
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en således meddele, at teatrets økonomi var 
på plads med en grundfond på 90.000 kr., 
samt en række af forfattere og skuespillere, 
der var villige til at stable de første fore
stillinger på benene ”med betydelige per
sonlige og økonomiske ofre.”13 Debatteatret 
holdt sin stiftende generalforsamling 4. feb
ruar 1970. Det blev besluttet, at teatret 
skulle organiseres som en selvejende insti
tution. Medlemskab kunne tegnes af såvel 
enkeltpersoner som organisationer. Den 
årlige generalforsamling valgte den besty
relse, som var teatrets overordnede ledelse. 
Socialdemokratisk Samfund havde således 
ikke nogen formel kontrol med teatret eller 
ansvar for dets produktion. Hverken økon
omisk eller politisk. I den første bestyrelse 
sad bl.a. senere kulturminister Niels Mat- 
thiasen, teaterleder Arne Skovhus, forfat
terne Magnus Johansson og Leif Petersen 
og instruktøren Avi Sagild. I hele dets ek
sistenstid havde Socialdemokratisk Sam
fund repræsentanter i bestyrelsen.

Debatteaterets første forestilling blev 
allerede vist i marts 1970 på virksomheden 
Nordisk Simplex A/S i Brøndby Strand. Her 
opførte man stykket ’’Hvem er det der bliv
er snydt”, skrevet af Steen Albrechtsen, Jes
per Jensen, Ernst Bruun Olsen og Leif Pe
tersen.11 Bortset fra Ernst Bruun Olsen, der 
lidt provokerende beskrev sig selv som den 
sidste socialdemokrat, så var det forfattere 
solidt placeret på venstrefløjen - noget til 
venstre for Socialdemokratiet. Hovedtema
et i stykket var nok demokrati på arbejds
pladsen, men Socialdemokratiet og LO op
trådte i stykket mere, som ”de der snyder”, 
end som ”de der bliver snydt”.

Som et illustrativt eksempel dette rep
likskifte fra stykkets 6. scene: ’’Værdierne”, 
hvor Peddersen står overfor sit otium, og 
glæder sig til at nyde de værdier, han har 
skabt gennem sit arbejdsliv. Efter fab
rikkens ledelse har taget en del af værdierne 
til nyinvesteringer, repræsentationsudgifter, 
Peddersens eget forbrug, så tager Pedders
en de resterende værdier af hans arbejde. 
Men så let går det ikke (i det følgende er 
det Peddersen, som er 2. mand):

3. mand: (Skriger) Hjælp!! Politi!! lyveri!!! 
Han krænker den private ejendomsret! 
Stop tyven!

2. mand: Hvad har jeg gjort? Der er jo mig 
der har produceret!

3. mand: Han forsøgte at snuppe UDBYT
TET! Jeg så det selv! Han var ude efter 
profitten! Kommunistsrin!

2. mand: Jeg har været socialdemokrat i en 
menneskealder! Jeg har været sammen 
med Per Hækkenip! I Fynsk Fomm!

3. mand: Som gammel socialdemokrat må 
De da vide, at profitten piller man ikke 
ved. Profitten er grundlovssikret.

2. mand: (Med andagt). Undskyld. Jeg anede 
ikke det var profitten. Jeg har aldrig set 
den før. Den ser godt ud. Har jeg virke
lig produceret den?!

Scenen fortsætter med, at der kommer en 
meget gammel dame (hovedaktionæren) for 
at tage udbyttet. Hun dør imidlertid lige før, 
hun når at tage sin del. Peddersen jubler og 
tror, han så alligevel får lov til at beholde 
resultatet af sin indsats. Men endnu enga
ng tager han fejl. Der træder en ung pige 
ind på scenen: arvingen. Peddersen må 
nøjes med et håndtryk og ønsket om en 
lykkelig alderdom. Scenen afsluttes med 
sang:

”Han pukled for et fremtidshåb, 
han længtes og han drømte - 
og alt blev lagt i samme stak 
- som andre kom og tømte.
Hvem er det der biir snydt 
H\æm er det der biir snydt.”

Stykket blev efterfølgende udsendt som bog 
redigeret af Arne Rasmussen, hvor anden 
del af udgivelsen bestod af kommentarer fra 
de involverede i stykket (forfatterne og en 
musiker), fra repræsentanter fra arbejder
bevægelsen og ikke mindst Ira medarbej
dere på virksomheder, hvor stykket var ble
vet opført.13 Desuden havde Arne Rasmus
sen fået en repræsentant fra Dansk Arbejds
giverforening til at bidrage. Blandt disse 
bidragsydere findes også et par repræsen-
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Debatteatrets sangbog illustreret af kunstner kollek
tivet Røde Mor udkom 1. maj 1971. Illustrationen 
hører til titelsangen til debatteatrets stykke vern
er det der bliver snydt” (s. 12). De fire enkeltbille
der illustrerer nogle af stykkets pointer. Origina
len måler 12,1x8,6 cm.

tanter for den socialdemokratiske arbejder
bevægelse. Anker Jørgensen mente i sit ind
læg, at stykket pegede på centrale problem
stillinger, men at det i sin unuancerede form 
og traditionelle socialistiske tænkning skød 
over målet. Det samme mente LO s næst
formand Kai Petersen, som i en ganske 
grundig diskussion af stykket, nok mente at 
kunne acceptere kritikken af LO, men ikke 
kunne godtage, at forfatterne skildrede LO 
og fagbevægelsens tillidsmænd som mod
standere af demokrati på arbejdspladsen.16 
Det er dog tydeligt, at de to socialdemo
krater i denne sammenhæng blev stillet 
overfor et dilemma: Stykket tager udgangs
punkt i Socialdemokratiets egne målsæt
ninger (demokrati på arbejdspladsen, 
trivsel, økonomisk demokrati etc.), og dets 
kritik kan derfor ikke afvises helt - gjorde 
arbejderbevægelsen imidlertid ikke det, så 

var den med til at sanktionere billedet af 
sig selv som problemet.

Berlingske Aftens frygt fra efteråret 1970 
om, at det statsstøttede Debatteatret skulle 
blive en socialdemokratisk oplysningskam
pagne, må siges at være blevet gjort til skam
me.17 Stykket rettede sin ganske skarpe brod 
ikke bare mod det kapitalistiske system, 
men også mod dets ’’håndlanger” Social
demokratiet. Den politiske analyse, som 
stykket byggede op, anså ikke Socialdemo
kratiet som en mulig løsning, men snarere 
som et problem. Land og Folk havde da også 
en ganske positiv anmeldelse af forestil
lingen, og avisen refererede blandt andet 
Emst Bruun Olsen for i en diskussion med 
direktøren for Simplex A/S at have under
streget, at man ikke kunne få Økonomisk 
Demokrati uden at krænke ejendoms
retten.18

Socialdemokratisk Samfunds bestyr else 
havde fra starten accepteret, at Debatte
atret fik en formel uafhængig stilling organi
satorisk og ikke mindst økonomisk. Det sid
ste var en praldisk sikkerhedsforanstaltning, 
og det første muliggjorde en åbning mod 
Danmarks kulturelle venstrefløj. Fx kunne 
det tidligere medlem af Socialdemokratisk 
Samfund og for en kort tid VS’er Magnus 
Johansson sidde i teaterets bestyr else sam
men med socialdemokrater som Niels Mat- 
thiasen og Søren Hansen. Desuden kunne 
man samarbejde med en række forfattere 
og kunstnere fra venstrefløjen, som næppe 
havde stillet op for et socialdemokratisk 
teater. I det overleverede materiale fra 
Debatteateret optræder ud over de oven
nævnte, navne som Kjeld Koplev, Benny 
Holst, Claus Flygare, Finn Sørensen, Bent 
Warburg, Anne Marie Helger, Jytte Møller, 
Kirsten Werner, Jesper Jensen og Litten 
Hansen.

Det fik som konsekvens, at teatret be
vægede sig langt ud over, hvad man kan kal
de ’’socialdemokratiske visioner.” Jesper 
Jensen, der var aktiv i Debatteatret som 
forfatter, beskrev det godt 10 år senere som: 
”Vi satte kedeldragter og overalls på scenen, 
og i modsætning til, hvad småforurettede
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kritikere efterhånden fik gjort til en sand
hed, så var forestillingen faktisk ret morsom. 
Den skabte nogle ubehageligheder på de 
arbejdspladser, hvor den blev spillet - og 
fagbevægelsen syntes ikke, at det lige var 
den slags teater, som støttede hovedlinien. 
Det var for rødt.”19 Skuespiller i flere af 
Debatteatrets forestillinger Bent Warburg 
har tilsvarende beskrevet det som intenst 
og ’’effektivt” teaterarbejde, hvor man både 
under og i debatten efter forestillingen gik 
hårdt til ’’magthaverne og pamperne”. Det 
affødte i nogen tilfælde reaktioner fra LO, 
fra dele af tilskuerne eller fra de virksom
heder, hvor stykket skulle opføres.20

Enkelte af de virksomheder (fx Maga
sin), der havde bestilt stykket, aflyste igen 
efter at indholdet var blevet kendt. På den 
Kgl. Porcelænsfabrik blev forestillingen 
gennemført, men til gengæld havde ledels
en nedlagt forbud mod, at fabrikkens funk
tionærer deltog i den efterfølgende diskus
sion. I de følgende stykker som ”Men vi skal 
jo holdes nede”21 om lærlinge- og lavtløns
problemer på arbejdspladsen eller i ”De 
økonomiske lege” fortsatte man tonen fra 
den første forestilling. Det betød, at De
batteatret ikke fik direkte støtte fra LO, men 
måtte overleve på enkelte fagforeningers, 
medlemmernes samt Kulturministeriets og 
Teaterrådets velvilje. Og den sidste var det 
ifølge Debatteatrets leder Birger Hansson 
ganske småt med.22 Enkelte lokale fag
foreninger støttede dog ved at købe fore
stillinger. ”Men vi skal jo holdes nede” 
havde således premiere på DASF’s kursus
ejendom Langsøhus ved Silkeborg, og det 
havde modtaget 3.000 kr. fra Tårnby kom
mune. Stykkerne blev typisk vist 40-60 
gange rundt om i landet, men det var de 
første stykker, som blev opført flest gange. 
I sidste del af sin levetid var det ikke mindst 
kampen mod dansk EF-medlemskab, som 
stod i centrum. Det gjorde sig fx gældende 
i Leif Petersens ’’Endnu rigere, endnu 
hvidere” (1971), der ikke mindst gik i rette 
med den akademiske og økonomisk be
tonede diskussion om et dansk EF-medlem- 
skab. Tonen i stykket er markant kritisk, som 

det fx fremgår af den flg. replik i en scene, 
hvor et dansk ægtepar står i receptionen til 
’’Hotel Europa” og beder om et ’’lille dob
beltværelse”. Manden gentager de politiske 
argumenter for et dansk medlemskab, mens 
konen er mere triviende:

’’Hvis vort land overhovedet skal ha no
gen indflydelse, sir de, bliver vi nødt til at 
opgive vores selvstændighed - Hvem får den 
indflydelse? - de, der allerede har det 
meste! - Hvis vi skal kunne opretholde vor 
nuværende levestandard, sir de, MA vi ind 
på det europæiske marked! Hvem er det, 
der har levestandard og hvem er det, der 
bare står i røg og damp dagen igennem for 
at få råd til at købe det, de selv producerer? 
Når vi videre, ved at komme ind i Fælles
markedet? Bliver vores afhængighed af ka
pitalen mindre, fordi der bliver mere af 
den? Er engelske pund og franske francs 
venligere end kroner og ører?”23

Stykket sluttes med en boksekamp 
mellem en bokser (symboliserende natio
nalproduktet) støttet af ”Mor Danmark” og 
en arbejder.

Ud over sine egne stykker tog Debatteat
eret også initiativ til forskellige gæstespil 
fra blandt andet den polske trup ’’Teatr 
Stur” og de svenske ’’TEAMteatret”, ”Fick- 
teatern” og ’’Föreningsteatem”. Den øko
nomiske situation blev imidlertid mere og 
mere trængt, og efter de første relativt 
velorganiserede forestillinger blev teatret 
ramt dels af uheld, dels af interne politiske 
diskussioner (se nedenfor).

Blandt Debatteatrets mest succesfulde 
initiativer var udgivelsen af sangbogen ’’So
cialistiske sange” forfattet af Halfdan Ras
mussen, Ivan Malinovski, Jesper Jensen, 
Inger Christensen, Ernst Bruun Olsen og 
illustreret af kunstnergruppen Røde Mor.24 
Bogen med ’’Sange der ril irritere de alt for 
veltilpassede og sætte endnu mere fut i de 
aktive”25, blev udgivet 1. maj 1971 af De
batteateret på Forlaget SOC. Der var næ
sten udelukkende tale om helt nye sangtek
ster, hvoraf flere dog gik på kendte melodi
er som ’’Jens Vejmand” eller ’’Kong Chris
tians stod ved højen mast”. Man kunne fx
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Scenebillede fra forestillingen 
“De økonomiske lege” et de
batspil om økonomiske fidus
er, som blev opført 42 gange i 
foråret 1972. Her ses jerngi
tret i funktion som centralt 
element i scenebilledet. (Sv
end Kragh-Jacobsen: Teaterår
bogen 1971-72, København 
1973, s.92).

stattet med mere aktuelle 
anti-EEC sange:

’’Kapitalismen bruger 
tvang
men h-u-s-k
Den der stemmer ja 
har stemt for sidste gang”

Som Holger Petersen for
mulerede til en melodi af 
Hans Henrik Ley.

Lige såvel som teater
stykkerne så var sangbo
gens tekster meget sam
fundskritiske og rettede 
også kritik mod Social
demokratiet. Ikke alle var

til melodien ’’Mack the Knife” finde Emst 
Bruun Olsens nye tekst:

”Mod de riges 
rå kynisme - 
mod profittens 
åbne gab 
satte folket

Socialisme
Frihed Lighed
Broderskab.”

Sangbogen blev en stor succes. To oplag på 
i alt 15.000 eksemplarer blev solgt på et 
øjeblik, og allerede året efter blev der ud
sendt en ny udgave af sangbogen. I 1972- 
udgaven var enkelte sange udskiftet, idet ”... 
nogle af de oprindelige sange har mistet 
politisk aktualitet og værdi”, som man skrev 
i indledningen. Disse sange var så blevet er- 

derfor lige begejstrede for initiativet. Søren 
Hansen, der repræsenterede S DS i De
batteatret, har berettet om en episode, hvor 
han kom ind på K.B. Andersens kontor og 
så sangbogen ligge på dennes skrivebord.26 
Søren Hansen spurgte nysgerrigt til K.B. 
Andersens syn på værket, og fik som svar 
en længere svada, der blev afsluttet med, 
at K. B. Andersen kastede bogen efter 
ham. Det var især Ernst Bruun Olsens gen
digtning af Thøger Larsens “Danmark, nu 
blunder den lyse nat”, som K. B. Andersen 
havde set sig rasende på. Thøger Larsens 
sentimentale tone:

“Danmark, nu blunder den lyse nat 
bagved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat, 
Vesterhavet og Kattegat 
synger, imens det dugger 
sagte, som sang ved vugger.”
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Teaterstykker opført af Debatte
atret 1970-1973

Hvem er det der biir snydt?
(Steen Albrechtsen, Jesper Jensen, 
Ernst Bniun Olsen, Leif Petersen) 
Knald i låget
(Kjeld Koplev)
Men vi skal jo holdes nede
(Hany Mortensen, Finn Sørensen, 
Erik Thygesen, Jesper Jensen)
De økonomiske lege 1972
(Holger Petersen)
Et stykke med kultur
(Ulrik Gräs, Knud Dittmer & Claus Fly- 
gare)
Endnu rigere, endnu videre
(Leif Petersen)
Funktionærdrømmen
(Holger Petersen)
Danmark dejligst langt om længe 
(ingen forfatter oplyst)

var i Emst Bniun Olsens langt mere hånd
faste “Forureningsvise” blevet til:

“Danmark nu blunder den lyse nat 
bagved din seng når du sover.
Fra kloakkerne strømmer vat 
lort og tampax i Kattegat 
Og på en dønning driver 
brugte præservativer.”

Økonomien og andre problemer
Debatteateret havde det heller ikke så godt. 
Det kneb med pengene, og der var en del 
samarbejdsvanskeligheder. På et bestyrel
sesmøde i maj 1972 fortalte Carl Jørgensen 
således, at Magnus Johansson og Kjeld Kop
lev havde forladt bestyrelsen ”pga politiske 
uoverensstemmelser”, skuespillerne fra EF- 
revyen var afskediget, og teaterleder Jørgen 
Melskens havde sagt op på grund af’’samar
bejdsvanskeligheder.”27 Der var generelt 

stor udskiftning i Debatteatrets ledelse. 
Først var Arne Knøster formand, dernæst 
Poul Rasmussen som i november 1971 blev 
udskiftet med Jørgen Melskens for i juni 
1972 at blive efterfulgt af Knud Dittmer.25 
Poul Rasmussen kom i forbindelse med sin 
afgang med en skriftlig redegørelse til be
styrelsen.29 Ud over de store økonomiske 
problemer pegede han på en række organi
satoriske problemer: Teaterlederen brugte 
al sin tid på at søge penge, der blev brugt 
for megen tid på møder, og så havde Poul 
Rasmussen ’’heller ikke tidligere indenfor 
arbejderbevægelsens organisationer... været 
præsenteret for så stædig en fastholden ved 
egne synspunkter, procedurespørgsmål 
m.v.”

Det grundlæggende problem var dog 
økonomien. Debatteatret havde indkomster 
fra salg af forestillinger og fra sine medlem
mer, men var stærkt afhængigt fra tilskud 
udefra. Der kom som nævnt ovenfor mind
re tilskud fra fx Socialdemokratisk Samfund, 
Københavns Kommune og fra fagbevægels
en, men det vigtigste var uden sammenlign
ing støtten fra Kulturministeriets teater
støtte. Det har ikke været muligt at finde 
akter, som belyser sagsbehandling i forbin
delse med ansøgninger om støtte.30 Men 
Debatteatret fik i sæsonen 1970/71 kr. knap 
60.000 udbetalt i støtte. På trods af denne 
støtte havde Debatteatret løbende økono
miske problemer. I efteråret 1971 berettede 
bestyrelsesmedlem Søren Hansen således 
om et underskud på 80.000 og store prob
lemer med den fortsatte drift.31 Året efter i 
sæsonen 1971/72 blev Kulturministeriets 
tilskud forhøjet til godt 110.000 (i to por
tioner af 85.000 og 25.000), hvilket dog var 
langt fra Debatteatrets ambitiøse ansøgning 
om 258.000. Det fik Debatteatrets formand 
Birger Hansson til at fare hårdt frem med 
antydninger om korruption i Teaterrådet og 
en konstatering af, ”at Teaterrådets linje er 
udtiyk for en bevidst politik, for et bevidst 
forsøg på at kvæle det farlige og engagerede 
teater til fordel for en blød, ufarlig teater
virksomhed, hvis opgave og funktion alene 
er at cementere det bestående samfund, og
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dermed dettes urimelige klasseskel.32 I 
1972/73 fik teateret 170.000 kr. i støtte. Det 
følgende år anbefalede Teaterrådet at gen
tage bevillingen, men Kulturministeriet val
gte at afslå støtte. Det kan forekomme 
mærkeligt, at ministeriet ikke valgte at følge 
anbefalingen fra de teater-faglige ekspert
er i Teaterrådet. Der kan naturligvis være 
mange grunde til dette, men én af dem var, 
at teaterlovgivningen netop i denne peri
ode var i opbrud. Der var kommet en ny 
lovgivning om offentlig støtte til teatre i 
1969, men allerede i 1973 blev den udskiftet 
med en ny lov.33 En del af baggrunden var 
netop ønsket om at tilgodese de eksperi
menterende teatre og børneteatret. Men da 
loven blev født samtidig med en begyn
dende lavkonjunktur, diskussioner om stats
finansernes stadige vækst og begyndende 
politiske protester på højrefløjen, så blev 
velviljen ikke i første omgang realiseret i 
fonn af klingende mønt. Under behandlin
gen af lovforslaget blev det besluttet at ud
skyde den forøgede støtte til ’’opsøgende 
teater” og børneteater til sæsonen 1975-76. 
31 Det havde Debatteatret ikke tid til at 
vente på. Det begrundede i sig selv ikke, at 
det netop var Debatteatret, som skulle hol
de for. Under folketingsdebatten om loven 
undrede socialdemokraten Lone Nielsen sig 
da også over, at teatre som det ene år fik 
støtte til matenel investeringer, det næste 
år ikke kunne får støtte.35

1973 blev derfor skæbneåret for De
batteatret. Det indstillede sin virksomhed 
på grund af økonomiske problemer. Bag 
denne overordnede diagnose lå flere prob
lemer, som hang indbyrdes sammen.36 For 
det første havde Debatteatret en voksende 
mængde ubetalte udgifter og en voksende 
gæld. Det virker ikke som om, der var helt 
styr på den økonomiske administration. Fx 
blev det indrømmet i en Medlemsinforma
tion fra december 1971, at kontingentind
krævningen ikke havde fungeret, og teater
ets formand Birger Hansson berettede på 
generalforsamlingen i april 1972, at man 
efter et skift af teaterleder i juni 1971 havde 
opdaget for 60.000 kr. ubetalte regninger.37

For det andet blev en stribe solgte fore
stillinger i 1973 aflyst på grund af sygdom. 
For det tredje blev teatret ramt af interne 
politiske diskussioner: Danmarks Radio var 
således indstillet på at købe et Bertold 
Brecht stykke til TV. Denne handel gik im
idlertid i vasken, da skuespillerne nægtede 
at opfylde TV’s (borgerlige) krav til en op
deling af stykket. Den afgørende begiven
hed, der fik læsset til at vælte, var imidlertid 
det ovennævnte afslag på en ansøgning på 
knap 200.000 fra Statens Teaterråd i 1973.

Afslutning
Debatteatret hørte til de allerførste ’’opsø
gende teatre” i Danmark. Det var således 
med til at indlede en overgang fra det tra
ditionelle institutionaliserede teater mod 
den langt mere levende og heterogene teat
erformidling, vi kender i dag. Det social
demokratiske initiativ kom hurtigt til at 
omfatte en række politisk bevidste teater
folk fra ’’venstrefløjen” i bred forstand. Det 
skabte visse spændinger både i teaterets 
arbejde og i forestillingernes indhold. De
batteatret måtte imidlertid hele sin levetid 
stride med økonomiske problemer. En af 
Debatteatrets ledere beskrev det som en 
’’permanent kamp for at holde kreditorerne 
fra døren.” Kombineret med interne organ
isatoriske problemer (samt den voksende 
’’konkurrence” fra andre politiske og opsø
gende teatre) var det årsag til, at teateret i 
1973 drejede nøglen om. Debatteatret fik 
således en kort levetid.

Undersøgelsen handler imidlertid ikke 
kun om teaterhistorie. Den handler også om 
venstrefløjens historie. Det politiske teater 
i 1970’eme knyttes for det meste til en ven
strefløj langt fra Socialdemokratiet og den 
socialdemokratiske arbejderbevægelse. Det 
er derfor bemærkelsesværdigt, at man 
blandt de teaterpolitiske pionerer i 1970’er- 
ne netop finder en række socialdemokrater. 
Det politiske teater viser sig at være et af 
de punkter, hvor to af de store bevægelser i 
efterkrigstidens Danmark (arbejderbevæ
gelsen og ”det nye venstre”) mødtes. For
holdet mellem ”det nye venstre”, de unge
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venstreorienterede socialdemokrater og de 
den etablerede del af arbejderbevægelsen 
var langt fra uproblematisk. Debatteatrets 
stykker var for at sige det mildt ikke altid 
udpræget venlige over for den social
demokratiske arbejderbevægelse. Der var 
dog fra såvel ”det nye venstre” og fra so
cialdemokratiets venstrefløj en udstrakt vil
je til at fastholde dette samarbejde. Det var 
imidlertid ikke alle dele af arbejderbevæ
gelsen, som ville lægge ryg til en så vold
som (selv)kritik. Det tværpolitiske samar
bejde på teaterfronten skabte således nog
le misstemninger intern i partiet. Man skal 
selvfølgelig være forsigtigt med at genera
lisere på et begrænset empirisk grundlag, 
men undersøgelsen peger i hvert fald på, at 
forståelsen af forholdet mellem den social
demokratiske arbejderbevægelse og ”det 
nye venstre” (eller ungdomsoprøret eller 
”1968-bevægelsen” eller hvad man ellers 
kalder den) er mere sammensat, end man 
ofte får indtryk af. Der var både konflikt og 
samarbejde. Der var elementer i ’’ung
domsoprøret”, som allerede fandtes på den 
socialdemokratiske venstrefløj. Der var 
meget forskellige reaktioner i såvel ”det nye 
venstre” som i den socialdemokratiske ar
bejderbevægelse på et politisk samarbejde 
mellem de to grupper.

Klaus Petersen
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Samfund i Debatteatrets bestyrelse.
32 Åbent brev med titlen ’’Korruption, uviden
hed eller klassepolitik?” i Mogens Camres pa
pirer vedr. Socialdemokratisk Samfund. Det er 
ikke klart, hvorvidt dette brev er blevet rettet 
til personer uden for Debatteatret.
33 Se bemærkningerne til Forslag til lov om 
ændring af lov om teatervirksomhed (fremsat 
30. januar 1973) i Folketingstidende 1972-73 
(tillæg A), sp. 4325-4338 samt Betænkning om 
forslag til ændring af lov om Teatervirksomhed 
i Folketingstidende 1972-73 (tilkeg B), sp. 2240- 
2244.
34 Ibid. Støtten ville 1973-1975 forblive uæn
dret ca. 3 mill. - men i de flg. tre mere end for
dobles til 7/2 mill. Se også debatten om lovæn
dringen i Folketingstidende (Folketingets 
Forhandlinger) 1972-73, sp. 4234ff, 6773ff. 
Ændringen byggede på et forslag fra Teaterrå
det. Det kan bemærkes, at de eksperimenter
ende teatre og børneteatre var i samme pulje, 
men i bemærkningerne til lovforslaget af 30. 
januar 1973 fornemmes, at interessen rettede 
sig mest mod de sidstnævnte. Se Folketingsti
dende 1972-73, tillæg A, sp. 4325ff.
35 Folketingstidende (Folketingets Forhan
dlinger) 1972-73, sp. 4254f. Lone Nielsen 
nævner godt nok ikke eksplicit Debatteatret, 
men man fornemmer hentydningen til dette.
3ß Det følgende bygger udover nedenstående på 
samtale med Per Corfitz (17-3 1999).
37 Formandens beretning på generalforsamlin
gen 26. april 1972, DOK’en, Institut for teat
ervidenskab, Københavns Universitet. Det kan 
bemærkes, at dette var sluppet igennem såvel 
den interne som kulturministeriets revision.



Inkaerne på internettet
I anledning af en ny hjemmeside

Det kgl. Bibliotek har siden 16-1700-tallet ejet et af de væsentligste kildeskrifter til de 
sydamerikanske indianeres historie og opfattelse af de spanske erobrere. Nu er denne 
kilde - en håndskrevet bog på 1200 sider - gjort tilgængeligt på internettet. Artiklen ser 
nærmere på denne net-udgivelse og på de nye muligheder, som in ternettet giver for den 
historiske forskning. Håndskriftet kan findes på adressen: httpi/A^vw.kb.dk/elib/mss/poma/ 
index-en.htm

Af Birgitte Holten, ph.d., Center for virksomhedshistorie, Handelshøjskolen i København

I begyndelsen af 1600-tallet besluttede en 
peruviansk indianer sig til at skrive til kong 
Felipe III af Spanien. Han ville fortælle 
kongen om det land, der lå yderst mod vest 
i det enorme spanske imperium og opfor
dre ham til at tage mere hensyn til landets 
oprindelige beboere, der led hårdt under 
det spanske styre. Brevet til kongen blev en 
hel bog på 1200 håndskrevne sider, skrevet 
på spansk, men med afsnit på quechua-spro- 
get og forsynet med næsten 400 tegninger.

Forfatteren til bogen hed Felipe Gua
man Poma de Ayala, og hans bog var frugten 
af erfaringer fra hans lange liv under span
sk stvre. Han fortæller selv, at han afslut
tede sit store værk som 80-årig, og han var 
således født i årene lige omkring den span
ske erobring. Hans familie tilhørte den in
dianske elite. Den nedstammede frayarovil- 
ca-dynastiet, der havde behersket det syd
lige Pem inden inkaerne erobrede magten, 
og hans far - og siden han selv - var højt 
placerede i den spanske koloniadministra
tion.

Bogen fik titlen El primer nueva coröni- 
ca y buen gobierno - den første ny krønike 
og den gode regering, og den består af to 
dele - en gennemgang af Verdens og Peru s 
historie og en redegørelse for, hvordan spa
nierne regerer deres koloni.

Bogen er delt op i næsten 40 kapitler, 
inclusive diverse fortaler. Den lægger ud 
med en gennemgang af menneskets historie 
fra verdens skabelse frem til spaniernes an
komst til Peru og går dernæst over til den 

peiTivianske historie - den første set og skre
vet ud fra et indiansk synspunkt. Forfatteren 
beretter her om de fire civilisationer, der 
havde eksisteret i Peru inden inkaerne ero
brede området og går derefter over til at 
fortælle om de tolv inkaer, der efterfulgte 
hinanden frem til den spanske erobring - 
om deres dronninger og om deres generaler.

Inkaernes love får et kapitel for sig, og 
derefter går forfatteren over til en række 
kapitler om organisationen af de indianske 
samfund - om menneskets aldre, om måne
derne i året, om guder og overtro, om ud
valgte jomfruer, begravelser og fester og om 
inkaernes retspleje og regering.

Guaman Poma går derefter videre til 
spaniernes ankomst. Hele erobringshisto
rien og en lang beretning om det spanske 
styre gengiver for første gang de peruvian
ske indianeres egen oplevelse af situationen. 
Guaman Poma er - skønt velintegreret (må 
man vel kalde ham) - stærkt kritisk over for 
spaniernes behandling af landets oprindel
ige indbyggere. Indianerne bliver tvangsud
skrevet til arbejde, de bliver frataget deres 
jord, og den hastige tilvækst af mestitser 
truer deres overlevelse. Det var tilfældet, 
fordi de arbejdsforpligtelser, spanierne 
pålagde indianerne, kun ramte de indianere, 
der levede i de traditionelle samfund. Me- 
stitserne, som var resultatet af seksuelle for
bindelser mellem indianere og spaniere, var 
ikke underlagt de samme krav, der så kom 
til at hvile endnu tungere på de andre.

Guaman Poma var kristen og virkede

vw.kb.dk/elib/mss/poma/
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blandt andet som kirkeværge - et betyd
ningsfuldt hverv i det gennemkatolske span
ske samfund og ét af de højeste, en indfødt 
peruvianer kunne håbe på, men var på in
gen måde ukritisk over for den katolske 
kirke. Han kritiserer kirken, embedsmæn
dene og mineejerne under ét for at være 
enige om at udnytte indianerne. Han ankla
ger kirken og især de menige præster for 
ikke at beskytte indianerne mod overgreb - 
ja for at være blandt dem, der behandler 
dem hårdest. Bogen slutter af med en ap
pel til den spanske konge om at tage hen
syn og værge om indianerne.

Det rides ikke, om skriftet nogen sinde 
nåede frem til kongen. Guaman Poma ber
etter i bogen om sin rejse til Lima for at 
aflevere den til rette vedkommende. Men 
det vides ikke, hvem han afleverede den til. 
I selve bogen er der en åben plads til at ind
skrive navnet på, men denne linje er aldrig 
blevet udfyldt. Faktisk ved man ikke andet 
end, hvad man kan regne ud - ud fra ydre 
omstændigheder og andre sammenfald. For 
eksempel er der tydelige ligheder mellem 
Guaman Pomas bog og en senere peru
viansk historie skrevet af en franciscaner- 
munk, der opholdt sig ved vicekongens hof 
i Lima, da Guaman Poma afleverede sit 
manuskript Specielt beretningen om de fire 
riger, der eksisterede forud for inkaernes 
erobring er et træk, som Guaman Poma er 
ophavet til. Det er altså et stort og omfat
tende værk, der giver et omfattende ind
blik i de indianske eliters holdninger til de 
spanske erobrere, deres opfattelse af det 
oprindelige samfund og - ikke mindst - 
deres strategier for at begå sig under de ny 
vilkår.

På én eller anden måde er bogen kom
met til Europa. Den er blevet opfattet som 
en sjælden kostbarhed, hvilket fremgår af 
spor af en tidlig fornem indbinding. På et 
ukendt tidspunkt er den blevet erhvervet 
af en dansker, sandsynligvis en adelsmand 
på rejse i Spanien og bragt til København. 
Den er muligvis indgået i Det kongelige 
Biblioteks samlinger allerede i 1600-tallet. 
Der var flere danske bogsamlere med sær

lig interesse for spansk litteratur i den 
pågældende periode, og hvem som helst af 
dem kan have anskaffet bogen og bragt den 
til Danmark. Det kongelige Bibliotek har 
en meget fin samling af gamle spanske tek
ster - særligt omkring den spanske inkvisi
tion. De mange tegninger i Guaman Pomas 
manuskript har gjort den interessant for 
samlere, og det har været med til at sikre 
dens beståen.

I dag ligger Guaman Pomas bog stadig 
på Det kongelige Bibliotek. Midt i 1800-tal- 
let ble\' den indbundet i bibliotekets stan
dardindbinding mærket med Frederik VHs 
monogram. Men tiden har været hård ved 
papiret, som er blevet angrebet af syren i 
det anvendte blæk, og som så mange andre 
gamle manuskripter tipier den med at falde 
fra hinanden i små flager ved brug. Der er 
derfor strenge klausuler på anvendelsen af 
bogen. Det er så at sige umuligt at komme 
til at se den, og den må heller ikke udstilles.

Det var forfatterens udtalte forhåbning, 
at hans skrift ville blive udgivet, så indianer
nes problemer ville blive kendt. Det skete 
først flere hundrede år efter hans død. Den 
første faksimile-udgave af hele bogen ud
kom i Paris i 1936, men den fotografiske 
gengivelse af billeder og tekst var langt fra 
på højde med originalen.

I maj 1997 kom manuskriptet på 
UNESCOs liste ’’Memory of the World”, 
som opregner historiske dokumenter af 
umistelig værdi. Her deler den plads med 
danske dokumenter som Kierkegaard- 
arldvet, Angers-fragmentet og Dalby-bogen. 
I UNESCOs dokumentation fra samme år 
fremgår den dramatiske situation for hånd
skriftet tydeligt: „Manuskriptet er i meget 
dårlig stand. Det trænger til en gennem
gående restaurering, men der eksisterer 
endnu ikke en velegnet metode. Inka-krøni
kens fysiske tilstand medfører, at enhver 
fonn for anvendelse eller udstilling er ude
lukket. Manuskriptet er blevet sikkerheds
filmet og der er blevet udgivet en facsimile 
udgave. Det overvejes at gennemføre en 
digitalisering.“

Allerede året efter påbegyndtes forarbej-
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deine til digitaliseringen af inka-krøniken. 
Disse var i sig selv nyttige, for de medførte 
digitalisering afen lang række andre vigtige 
dokumenter, der nu kan ses på Det konge
lige Biblioteks hjemmeside. Da man var sik
ker på at beherske teknikken, blev det be
sluttet at tage fat på Guaman Pomas krø
nike, og i maj 2001 blev adgangen til 
manuskriptet åbnet på internettet.

Net-udgaven af krøniken rummer først 
og fremmest hele teksten og alle billederne 
fra det originale manuskript. Teksten er i 
så stort format, at den kan læses uden 
besvær, og billederne kan ses i to størrel
ser. Der er flere registre på både engelsk 
og spansk, dels en komplet fortegning over 
kapiteloverskrifter, dels en liste over 
samtlige tegninger - begge med links, som 
gør det let og hurtigt at finde rundt i doku
mentet. Desuden er der indlagt en ordbog 
over indianske termer anvendt i teksten. 
Den er sammenstukket af flere svært 
tilgængelige ordbøger over de forskellige 
dialekter, som Guaman Poma indimellem 
benyttede sig af. Der er også et index, der 
henviser til sidetal for omtalen af personer, 
steder og etniske grupper. Den bibelske 
kong David er således omtalt 6 gange, mens 
der er talrige henvisninger til alle kongerne 
i den peruvianske kongerække. Det er nyt
tige redskaber, men lidt langsommelige at 
benytte sig af, da den eneste måde er at bla
dre sig frem, side for side, gennem både 
index og ordbog.

Endelig er der gjort plads til et essay - 
ligeledes både på spansk og engelsk - af den 
nok mest fremstående Guaman Poma-for- 
sker på verdensplan, Rolena Adorno fra Yale 
University. Hun har beskæftiget sig med 
dette manuskript i over 20 år og har i høj 
grad bidraget til at udvide kendskabet til bå
de skriftet og dets forfatter. Rolena Adorno 
er en af de få, der har fået tilladelse til at 
arbejde med selve det gamle håndskrift. I 
1977 gennemførte hun en afskrift af samt
lige 1200 sider, og denne afskrift har siden 
dannet grundlag for den seneste, moderne 
bogudgave af dokumentet.

Rolena Adorno har været konsulent på 

netudgaven og har bidraget med 
størstedelen af det supplerende materiale 
- index og lignende. Hendes essay opsum
merer kendskabet til forfatterens liv og bo
gens skæbne. Ud over på nettet kan dette 
essay også læses - sammen med et udvalg 
af billeder - i en lille bog udgivet af Muse
um Tusculanum for at markere websidens 
start. Udgivelsen er desuden ledsaget af en 
dias-udgave af samtlige tegninger, ligesom 
hele værket planlægges udsendt som CD- 
Rom. Web-siden opdateres desuden stadig. 
I starten af det ny år udvides den således 
med en ny, stor artikel af Rolena Adorno og 
yderligere dokumentation omkring Guaman 
Pomas liv og bedrifter.

Det lyder måske voldsomt at lade åbnin
gen af en hjemmeside være udgangspunkt 
for stor festivitas - bogudgivelser, foredrag, 
plakat - og genstand for en uddybende an
meldelse. Men denne hjemmeside kan 
meget let vise sig at blive springbræt for en 
helt ny og frodig forskning i håndskriftet - 
nu uden restriktioner og uden fare for at 
slide for meget på det. Den vil gøre det 
muligt for studerende i Peru at læse et af 
de vigtigste skrifter i deres tidlige historie 
- ikke længere i en halvdårlig faesimile-ud- 
gave - men i en udgave, der i mange 
henseender tillader en klarere vurdering af 
teksten end originalen. Rolena Adorno 
skriver i sit essay:

„Det bemærkelsesværdige ved den di
gitale on-line udgave er, at dens detailop
løsning er tydeligere end selve manuskrip
tet. Efter selv at have gennemgået det op
rindelige manuskript side for side under 
forberedelsen af den mexicanske udgave fra 
1980 kan jeg garantere, at detailler, der ikke 
kan ses med det blotte øje eller selv ved ul
traviolet lys, fremgår til en vis grad eller 
endda fuldstændigt klart af den ny digitali
serede udgave. Samtidig er dog visse områ
der, der hidtil har set håbløst utydelige ud 
nu bekræftet som uigenkaldeligt tabt.“

Forfatterens rejse til Lima for at aflevere sit 
manuskript til kongens repræsentant. Han er led
saget af sin søn Don Francisco de Ayala.
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Det er jo næsten for godt til at være 
sandt: En reproduktion, der er bedre end 
originalen! Det kan også først og fremmest 
lade sig gøre, fordi der ved optagelserne fra 
den originale bog kan anvendes en væsent
ligt stærkere og differentieret lyssætning 
end ved bordet i læsesalen. Det vil sige, at 
den ny, digitaliserede udgave af det gamle 
inka-håndskrift på én gang muliggør adgan
gen til skriftet for mange, som hidtil ikke 
har kunnet konsultere det - uden at de be
høver at rejse til Danmark for at gøre det; 
det tjener også til bedre bevaring af hånd
skriftet, der nu kan konsulteres uden at det 
slider på det skrøbelige papir. Det er ble
vet lettere at søge i håndskriftet; og endelig 
er den digitaliserede version altså lettere at 
tyde end originalen.

Det kgl. Biblioteks inka-håndskrift er 
kun ét eksempel blandt stadig flere på, at 
internettet er ved at ændre forskningspro
cessen blandt historikere, i hvert fald hvad 
litteratur-søgning angår. I de kurser, som 
alle historiestuderende har gennemgået i 
tidens løb, er der blevet lagt stor vægt på at 
lære de bibliografiske standardværker at 
kende inden for hver enkelt periode og 
geografisk område, og fra dette udgangs
punkt gradvist skyde sig ind på den speci
fikke litteratur, der var relevant for det 
emne, man ønskede at studere. Efter at have 
fundet frem til en række bøger, som ud fra 
titlen kunnes skønnes at være af interesse 
kom den minutiøse gennemgang af littera
turlisterne på jagt efter flere titler. Endelig 
fulgte den langsommelige proces med at 
søge de mest indlysende tidsskrifter igen
nem for at finde frem til relevante artikler 
og anmeldelser af bøger, der var så ny, at 
der endnu ikke kunne findes henvisninger 
til dem i de eksisterende bøger, jo, det var 
en landsommelig procedure, og mange er 
de studerende - og forskere - der i tidens 
løb har nøjedes med, hvad der umiddelbart 
kunne findes på det nærmeste forsknings
biblioteks hylder.

Internettet har gjort det lettere at søge 
efter litteratur på et bredere grundlag. 
Mange er de bibliotekskataloger - i Dan
mark og udlandet - man i dag kan konsult

ere fra sit skrivebord. Det er selvfølgelig 
især vigtigt, når man beskæftiger sig med 
emner uden for den snævre Danmarkshi
storie. For Latinamerikas vedkommende 
eksisterer den ekstra fordel, at samtlige bind 
af den rigtigste bibliografi over latinameri
kansk historie og samfundsforhold nu kan 
konsulteres direkte på nettet. Det er Hand
book of Latin American Studies (HLAS), 
som udgives af Library of Congress’ Hispa
nic Reading-Room. HLAS er udkommet 
hvert år siden 1935 og står i papirversionen 
på de rigtigste forskningsbiblioteker. Men 
på Det kgl Bibliotek er den for eksempel 
ikke komplet - der er store huller i de æl
dre årgange. I netversionen er håndbogen 
komplet og desuden er den søgbar, hvilket 
indebærer et langt hurtigere og mere ef
fektivt søgeforløb, end hvis man skal kon
sultere registre og tage håndskrevne noter 
for alle årgangene.

Det digitale bibliotek vinder også frem. 
For igen at gribe til et internationalt eksem
pel vil jeg nævne Making of America-pro- 
jektet. Det er et bibliotek på internettet, 
som for tiden rummer omkring 9.000 bind 
amerikansk litteratur fra det 19. århun
dredes sidste årtier, som kan konsulteres på 
skærmen, down-loades og printes ud. De
suden godt og vel 100.000 arisartikler fra 
samme periode. Det er i det store hele 
bøger og artikler, som det rille være umuligt 
at fremskaffe uden for USA, men som med 
internetadgang kan konsulteres næsten hvor 
som helst. Også her der det muligt at søge i 
teksterne, og det gør naturligvis arbejdet 
endnu lettere at gennemføre. Tyngdepunk
tet i samlingen ligger inden for områder som 
uddannelse, psykologi, sociologi, teknologi
historie og USA’s historie fra Borgerkrigen 
og frem til ca. år 1900.

Med netudgaven af Guaman Pomas inka
krønike har Det kgl. Bibliotek sat sig selv 
på verdenskortet på en helt ny måde. Det 
er et væsentligt skridt, som vil tiltrække 
mange besøgende. Ikke kun peruvianere på 
spor af den tabte fortid, men også alminde
ligt historisk og kunsthistorisk interesserede 
personer vil sætte pris på denne udgivelse.

Birgitte Holten
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Kildebegrebet til debat
Af Jan Pedersen, lektor, ph.d., Institut for Historie, Københavns Universitet.

Carsten Tage Nielsen & Mads Mordhorst (red.): 
Fortidens spor, nutidens øjne - kild ebe grebet til 
debat, Roskilde Universitetsforlag 2001, 252 s., 
198 kr

D
e 9 artikler i denne bog blev oprindelig 
præsenteret på et seminar i foråret 
2000, der blev afholdt af Netværk for 
Historieteori og Historiografi. Som ofte ved ud

givelse af seminarpapirer er bidragenes kvalitet 
og relevans noget svingende, men overordnet 
må man være tilfreds med udgivelsen. Bogen 
giver et indtryk af hvad der rører sig i den aktu
elle teoretiske fagdebat. Adskillige af bidragene 
er oven i købet interessante og læseværdige.

Der er ikke her plads til at omtale dem alle. 
De to første, af Cecilia Trenter og Palle O. Chri
stiansen, bygger i alt væsentligt på større, af
sluttede arbejder. Cecilia Trenters handler om 
historiefagets kognitive udvikling 1965-1990, 
med anmeldelserne i de skandinaviske hoved
tidsskrifter som kilde. Palle O. Christiansen 
skriver om kulturhistoriens lange vej til aner
kendelse som et af fagets centrale felter. Det er 
udmærkede bidrag, som tillader en hurtig tileg
nelse af hovedindholdet af de nævnte større ar
bejder.

Som nummer tre følger samlingens mest 
underholdende og humoristiske bidrag. Det er 
veteranen (selv leger han med udtrykket ”en 
skrantende krigsinvalid”) Helge Paludan der til
bageskuende argumenterer for at det funk
tionelle kildebegreb blev udviklet i Århus, med 
Troels Fink og senere H.P. Clausen som pioner
erne. I København var Poul Bagge en velvillig 
tilskuer til nyudviklingen. Paludans rids er kry
dret med anekdotiske detaljer som utvivlsomt 
vil være til glæde for eftertidens institutions- og 
lærdomshistorikere. Men ikke kun de narrative 
komponenter, også bidragets diskursive aspekt 
er interessant. Teksten rummer en særlig stemn
ing, en ’Aarhus-/eeling’: Forfatteren fremstiller 
småpralende, men også selvironisk sit institut 
som den kvikke lillebror i familien.

De næste to bidrag, af Dorthe Gert Simons
en og Jan Ifversen, udgør bogens kerne, både i 
kraft af deres relevans for problemstillingen og 
den høje kvalitet af indholdet. Jan Ifversen synes 
at repræsentere det standpunkt at det funk
tionelle kildebegreb stadig er både teoretisk og 

operationelt gangbart. Han tager udgangspunkt 
i to kendte problemstillinger. Den ene er skel
let mellem på den ene side hvad man ’ved’ om 
fortiden (i form af kendsgerninger udledt af 
bevarede fysiske og tekstuelle artefakter = 
kilder), på den anden side de narrativt og teore
tisk formede tolkninger som historikeren kon
struerer med den faktuelle viden som materi
ale. Dette skel lå til grund for den kendte er- 
slevske modstilling mellem historieforskning og 
historieskrivning. Alternativt kan man betone 
den konstruktive del af forskningsprocessen. Her 
er det ikke kendsgerningerne, men tolkningen 
der har primat. Det ligger dog ikke i denne til
gang at historieskrivning er fiktion, tværtimod 
skal den ud over at være sammenhængende og 
meningsfuld både underbygges og kunne kriti
seres ved mobilisering af det datamateriale der 
kan udledes af kilderne. Forskellen ligger mere 
i om den kollektive erkendelsesudvikling har en 
kumulativ karakter (positivisme) eller former sig 
som en diskuterende kredsen om typiske tanke
figurer, kompositionsmønstre, argumenter og 
holdninger (sproglig vending).

Det andet udgangsproblem er skellet mellem 
levn og beretning. Seh7 sporene af non-verbal 
aktivitet, f.eks. forbrugsgoder eller bygnings
værker, ofte rummer et kommunikativt aspekt, 
dvs. ’fortæller en historie’ som man kan vælge 
at opfatte som mere eller mindre troværdig. 
Samtidig fortæller artefakterne, betragtet under 
den gængse levnssynsvinkel, noget om ophavs
situationen og de mennesker og aktiviteter der 
har vieret knyttet til dem. En sammenblanding 
af de to aspekter er svær at undgå eftersom op
fattelsen af ophavspersonerne og deres aktivitet 
ikke kan undgå at blive påvirket af om kommu
nikationens budskab opfattes som troværdigt og 
rimeligt eller som det modsatte. En PH-lampe 
kan både signalere ’kvalitet og fornuft’ og 
’prætentiøs småborgerlighed’. Ingen af delene 
behøver være forkert, men forståelsen af lampen 
som praktisk brugsgenstand i det 20. århun
dredes samfund vil være afhængig af om histo
rikeren opfatter dens æstetiske signalværdi over
vejende i den ene eller den anden retning.

Et lignende forhold kan optræde ved ana
lyse af almindelige talehandlinger, dvs. kommu
nikation i form af tale og skrift. Helge Paludans 
ovennævnte indlæg om det funktionelle kilde-
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begrebs århusianske rødder kan f.eks. som be
retning vurderes forskelligt alt efter hvordan 
man udlægger brugen af den ironiske form. 
Denne tilhører ikke entydigt enten den beret
tende eller den levnsmæssige side af (kilde-sek
sten.

Med udgangspunkt i de to traditionelle pro
blemkomplekser giver Jan Ifversen en glimrende 
og skarpsindig oversigt over en række af debat
tens vigtige aktører og deres argumenter. Han 
slutter med at fremhæve at den nødvendige 
opmærksomhed på form og stil og historiens 
konstruktivistiske side ikke ændrer ved at kilde
data i traditionel forstand er det materiale hi
storikeren bygger af, og uden hvilket hans eller 
hendes aktivitet ville blive umulig at retfærdig
gøre. Det er ikke nogen stærk konklusion, men 
når man tager emnets bredde og artiklens over
sigtlige karakter i betragtning, kan det vel ikke 
være anderledes. Bidraget har, hvilket forfatte
ren selv gør opmærksom på i en note, i næsten 
samme version været trykt i Den Jyske Historiker 
nr. 88.

Dorthe Gert Simonsen går modsat Jan If
versen langt i retning af at problematisere det 
funktionelle kildebegreb. Hun betragter det ikke 
ligefrem som en vranglærdom, men mener det 
bygger på erkendelsesteoretiske forudsætninger 
som den sproglige vending har givet al mulig 
anledning til at revidere. Udgangspunktet er 
Kristian Erslev og hans efterfølgeres implieitte 
skelnen mellem en ’egentlig’ fortidig virkelighed 
og den subjektive erkendelse af denne. Erslev 
betragtede, udtrykt i en allegori som til dels står 
for anmelderens regning, kilderne som en slags 
TV-apparat der med den rette tuning (kildekri
tikken) kunne vise en fortidig virkelighed der 
ganske vist var virtuel, men ikke af den grund 
mindre sand og entydig. Der var på Erslevs tid 
kun ét program i luften. Forskellen til det funk
tionelle kildebegreb der slog igennem i anden 
halvdel af det 20. århundrede, var at der blev 
flere programmer at vælge imellem. Man kunne 
have forskellige, hver for sig legitime erkendel
sesinteresser, og der blev derfor åbnet for flere 
kanaler og måder at justere det virtuelle vindue 
til ’virkeligheden’ på. Men ellers var alt ved det 
gamle.

Dorthe Gert Simonsen gør nu opmærksom 
på at vi efter den sproglige vending burde være 
klar over at denne model ikke holder stik. I den 
verden vi lever i, er der ikke noget skel mellem 
fjernsynet og virkeligheden, mellem den kom
munikative og erkendelsesmæssige subjektivitet 
på den ene side og en ’autentisk’ verden på den 

anden. For også de fortidige handlinger og ak
tørernes egen forståelse af disse, både når det 
gjaldt deres indre selv og deres miljø, eksisterede 
i og gennem et tegnsystems udmøntning i tale
handlinger, og det er levn af dette, ikke af noget 
som helst andet, vi finder i kilderne.

Der ligger en væsentlig pointe her, og Dorthe 
Gert Simonsen får den formuleret på en både 
frisk og stringent måde. Men udredningen stop
per brat. Forfatteren foreslår som alternativ til 
den traditionelle kildekritik (som altså omfatter 
både Erslev og det funktionelle kildebegreb) en 
såkaldt ’tegnets analytik’ som imidlertid ikke 
bliver nøjere specificeret. Flere mulige perspe
ktiver åbner sig, bl.a. den såkaldte New Histori
cism, en nyere litteraturvidenskabelig skole 
Dorthe Gert Simonsen i andre offentlige sam
menhænge eksplieit har bekendt sig som til
hænger af. Teorien skal ikke diskuteres på denne 
knappe plads, men man kan nok tillade sig at 
lufte en mistanke om at en meget stærk fokuse
ring på samfundets semiotiske cirkulationssy
stem i sig bærer en ny autenticitetslængsel, et 
sentimentalt ønske om ’ægte’, analog overens
stemmelse mellem udsagnet og dettes genstand.

Efter anmelderens opfattelse består den 
sproglige vendings f risættende potentiale tvært
imod i at man med fred i sindet kan holde op 
med at længes efter ophævelse af konflikt 
mellem viden og verden. Man behøver ikke læn
gere søge efter et definitivt enhedssystem, ’den 
rigtige metode’, men kan tillade sig at forske og 
fremstille på mange måder når blot det man 
udtrykker (det være sig i en teori, en model eller 
et narrativt forløb), opfylder to krav: Det skal 
for det første være logisk, meningsfuldt og rele
vant; og det skal for det andet lade sig under
støtte og/eller kunne kritiseres empirisk ved 
hjælp af de teknikker - tekstkritiske, statistiske 
eller andre - som nu en gang er til rådighed i 
forskningsmiljøet. Selv7 den allermest tradi
tionelle, filosofisk naive kildekritik er ok, hvis 
blot den praktiseres på en måde der passer til 
en relevant kognitiv7 målsætning.

Der er med den sproglige vending sket en 
styrkelse af det kritiske, meta-faglige apparat, 
men ellers er vi tilbage ved historie som vi ken
der det: en mere eller mindre vellykket blan
ding af samfundsteori, dataindsamling, tekstkri
tik, narrativ7 repræsentation osv. Debatten om 
kildebegrebet og lignende emner laver ikke 
umiddelbart om på faget, men den gør os i stand 
til lidt bedre at orientere os i dets verden. Med 
dette sigte kan bogen tiygt anbefales.

Jan Pedersen
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Himlens vilje?
Aflttai Gradel, adjunkt, Institut for Historie, Københavns Universitet.

Robin Lorsch Wildfang & Jacob Isager (red.), 
Divination and Portents in the Roman World. 
Odense University Classical Studies vol. 21. 
Odense University Press 2000. 79 s., pris: 125 
kr.

N
ærværende lille bog publicerer 
fem foredrag holdt på et seminar i 
Odense i maj 1998. Seminarets emne 
var varsler og spådomskunst i antikkens Rom, 

et aspekt af den førkristne religionshistorie, som 
det volder moderne iagttagere, med vore helt 
‘forkerte’ mentale forudsætninger, store prob
lemer at forstå.

Prækristen religion og den dermed for
bundne mentalitet i antikken er notorisk van
skelig at forstå. Det gælder blandt andet ud
gangspunktet, hvor der hersker betydelig usik
kerhed og forskelle med hensyn til, hvad vi - og 
de antikke - overhovedet forstod ved religion. 
Det er jo ganske vist et låneord fra latin, men i 
sin nuværende betydning og konnotationer er 
det en kristen ‘opfindelse’, udviklet i 300-tallet 
e. Kr. til at karakterisere én eneste religiøs ret
ning: religio Christiana. Det gør begrebet no
torisk bøvlet at anvende i andre kulturelle kon
tekster end en vestlig, kristent påvirket. Man kan 
såmænd godt argumentere for, at ‘religion’ fin
des i alle menneskelige samfund (skønt religions
forskere ikke er enige om en definition af be
grebet). Det virkelige problem er snarere, om 
ikke en kategori, der tvinges til at rumme så 
mange og så forskelligartede kulturelle fænome
ner ikke er mere en ulempe end en fordel som 
analytisk redskab. Kategorien er i sig selv kristia- 
niserende, men uanset hvad man måtte mene 
om den som videnskabeligt værktøj, er den så 
indgroet, at vi ikke kan slippe for den. Vi må 
bare prøve at få det bedst mulige ud af den. 
Bogens anlæg er sympatisk: den taler ikke om 
den uhåndterlige størrelse ’religion’, men snæv
rere og mere konkret om et aspekt heraf, nem
lig varsler, tegn, meddelelser, kommunikation fra 
guderne - eller i det mindste en anden verden - 
til mennesker på dette jordiske niveau. Den ta
ger fænomenet befriende bredt og udogmatisk: 
tre af artiklerne behandler romerske varsler i 
normal forstand, men to behandler romerske 
drømme (med og uden varsler), hvad der giver 
en ganske interessant kontekst. Men skønt kun 

en lille del af antik ‘religion’, er det et velvalgt 
hjørne at tage udgangspunkt i: problemerne og 
diskussionerne har langt mere generel relevans 
for spørgsmålet om antik ‘religion’, end man 
måske kunne tro. Og apropos, så er netop tros
begrebet, der er centralt i kristen dogmatik, et 
af de helt grundlæggende problemer, man me
todisk kommer til at forholde sig til. Behøver 
man at ‘tro’ på religiøse fænomener for at tage 
dem alvorligt? I vestlig, kristent åvirket kon
tekst er elitesvaret et ja. Romerske aristokrater 
‘troede’ tit ikke rigtig på, at varsler blev sendt 
fra guderne snarere end at være mekaniske 
fænomener uden forbindelse til verdens gang 
i øvrigt. Men på Ciceros tid, 1. århundrede f. Kr, 
betød det ikke, at romerske aristokrater med 
denne opfattelse drog den konsekvens, vi umid
delbart fon enter, at man så skulle afskaffe det 
traditionelle varselsvæsen. Med udgangspunkt 
netop i Cicero - det oldtidsmenneske, vi 
gennem kilderne kender bedst - behandler Su
sanne William Rasmussen spørgsmålet om 
romersk ‘rationalitet’ og ‘tro’ med hensyn til var
sler. Cicero har ofte været opfattet nærmest som 
rationalist i moderne forstand, og dermed en 
hykler, fordi han benyttede sig af og deltog i et 
religiøst system - inklusive dets varsler - han såle
des ikke rigtig ‘troede’ på. Problemstillingen er 
kristianiserende, modernistisk og misforstået, 
som forfatteren argumenterer for (og anmelde
ren er ganske enig). Artiklen behandler således 
spørgsmålet om forholdet mellem personlig, 
‘indvendig’ tro og ‘udvendig handling’, hvor 
moderne iagttagere forventer, ja kræver, en kon
sekvens eller direkte forbindelse. Problemstil
lingen er helt central og metodisk væsentlig, 
uanset om man interesserer sig for det romer
ske varselsvæsens tekniske detaljer. Forfatteren, 
der er religionssociolog, har fornylig fået anta
get en disputats om emnet til forsvar, og jeg 
imødeser værket med spænding.

Gvvah Morgans artikel om varsler i Tacitus’ 
Historiae I-III er en mere snæver, men dygtig 
og underholdende, kildediskussion, der især 
henvender sig til folk, der har interesse for 
romersk historie. Dernæst behandler Robin 
Wildfang en gruppe drømme, der varslede den 
senere kejser Augustus’ fremtidige (? her er det 
nok legitimt at tvivle...) storhed, før han blev stor. 
Sådanne varselsdrømme havde, hævdedes det,
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Augustus’ mor før hans fødsel, samt romerske 
aristokrater (Lutatius Catulus og Cicero), da han 
var en lille dreng. Forfatteren redegør for hi
storiernes litterære kontekst og legitimerende 
funktion i den mytologi, der voksede op omkring 
kejser Augustus i hans levetid. I den næste ar
tikel præsenterer Hanne Lavér Hansen (der er 
min kone: hermed er anklager for inhabilitet 
foregrebet) den eneste håndbog i drømme, deres 
betydning, typologi, årsager og mening, vi har 
bevaret fra antikken; Aitem i doms’ ‘Drømmelek
sikon’ fra 100-tallet e. Kr. Vierket er en spæn
dende og ofte forbløffende kilde til antik men
talitetshistorie. Det har, ufortjent, været ret 
overset i dette århundrede, fortrængt af Freud 
(der iøvrigt satte Artemidorus endog meget højt) 
og hans mere ‘videnskabelige’ drømmeforsk
ning. Men Artemidorus har i de senere år fået 
en renæssance, og ikke bare i akademiske kredse; 
i en boghandel i England stødte jeg og fruen 
således på et drømmekatalog, hvor man kunne 
slå op alfabetisk, hvad det nys drømte nu skulle 
betyde: det var ganske alvorligt ment, og - uden 
at nævne kilden - i vid udstrækning hentet 
direkte fra Artemidorus; der var således drømme 
om at blive korsfæstet og om gladiatorer, nok 
lidt atypisk nuomstunder.... Den fornyede inte
resse er kommet i takt med, at Freuds teorier 
og deres påståede videnskabelighed er blevet 
mødt med stigende skepsis i de senere år. Ar
tiklen giver en letlæst og appetitlig præsenta

tion af et spændende værk, der ellers kan være 
vanskeligt tilgængeligt. Forfatteren kritiserer 
desuden forskere, der har afvist vierket som et 
rent skrivebordsprojekt, tilsyneladende ud fra 
en noget sippet idé om, at de antikke dog ikke 
kan have drømt sådanne sager. Mest kendt er - 
naturligvis - afdelingen om seksuelle drømme 
(og hvorfor nu det?: hvem er det egentlig, der 
har en snavs tankegang): hvad betyder det at 
drømme om at have sex med sine forældre, baby
er, dvr etc? For ikke at tale om at drømme om 
at have tre peniser (tolkningen heraf er forøvrigt 
uhyre oplysende i socialhistorisk henseende).

Sluttelig vender Robin Wildfang tilbage med 
en behandling af en bestemt type varsler: be
tydningen af lynnedslag på familiegraven. Hun 
rekonstruerer med grundig kildeanalyse det 
romerske klassifikationssystem for forskellige 
typer af lynnedslag (ja, det var en hel viden
skab...). For den genuint nvsgerrige vil der være 
noget at hente i denne bog, også for læsere, der 
ikke er specielt antikkyndige eller -inte
resserede; især Rasmussens og Hansens artikler 
er givtige for den henholdsvis metodisk og men
talitetshistorisk interesserede, uanset periodisk 
kæphest, mens de øvrige artikler i højere grad 
er henvendt til et antikspecifikt publikum.

Bogen kan varmt anbefales den seriøse læs
er.

Ittai Gradel

Roskildes middelalderhistorie i nyt perspektiv
Af Karsten Gabrielsen, cand, phil., arkivar ved Landsarkivet for Sjælland m.ni.

Tom Christensen og Michael Andersen (red.): 
Civitas Roscald - fra byens begyndelse. Roskil
de Museums Forlag 2000. 272 s., ill., 230 kr.

A
b urbe condita - Fra Byens Grundlæg
gelse - var udgangspunktet i den antikke 
romerske tidsregning. Arkæologerne og 
historikerne i Roskilde vil med denne bog både 

fremlægge resultaterne af de overvældende 
frugtbare udgravninger og undersøgelser i byen 
igennem de senere år og sætte dem ind i en 
større forståelsesramme - dansk, skandinavisk 
og europæisk. Og dermed er Roskilde en af de 
danske byer, hvis middelalderlige udvikling er 
blevet grundigst belyst i de senere år. Roskilde 
var blandt de udvalgte byer i Projekt Middela
lderbyen (omkring 19<80), i 1992 kom middela

lderbindet af den nye Roskildehistorie - og nu 
kan billedet igen opdateres.

Bogen er i emnemæssig henseende nærm- 
est delt over på midten. De første fire artikler 
har et bredere, mere analytisk indhold, hvori
mod de fire sidste koncentrerer sig om enkelte 
lokaliteter og publikationen af de her foretagne 
udgravninger. Tom Christensens indledende 
artikel, Civitas Roscald, placerer eksplicit Rosk
ildes ciritas'-betegnelse i den europæiske sam
menhæng, med udgangspunkt i den vesteuro
pæiske byudvikling fra romertid til vikingetid. 
Artiklen viser, at der kan være behov for en ud
dybende diskussion om de danske byers opståen 
- en diskussion, der må føres også på baggrund 
af de debatter, der føres uden for landets græn
ser.
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Michael Andersens artikel om Roskildes mid
delalderlige stadsret er velgørende i sin kul
turhistoriske tilgang til et emne, der oftest er 
blevet behandlet i retshistorisk belysning. Ander
sen vurderer de konkrete virkninger af stads
rettens eksistens i byens liv. Hanne Dahlerup 
Kochs omfattende redegørelse for Roskildes 
offentlige rum i middelalderen rummer blandt 
andet en grundlæggende analyse af gadenettets 
opståen og udvikling. De mange små undersø
gelser gennem årene er blevet sammenfattet til 
et grundigt overblik, hvor den arkæologiske kon
trol af de historisk-topografiske resultater viser 
betydningen af at arbejde med såvel det arkæo
logiske som det arkivalske stof. Konstateringen 
af en række sekundære gaders eftermiddelal- 
derlige opkomst er i det topografiske perspek
tiv en væsentlig gevinst. Fundene fra de mange 
undersøgelser i gadeforløbene har også givet 
mulighed for at se på gadelinier og -skel, kon
struktion, funktion og vedligeholdelse, kultur
lagstilvæksten og dens uundgåelige årsager, 
møddinger og latriner. Der er grund til at nævne, 
at resultaterne fra Roskildes middelalderlige 
gader allerede nu kan sammenlignes med resul
tater fra otte andre danske middelalderbyer i 
Hanne Dahlerup Kochs artikel i Kumi 2000, 
Middelalderens gader (p. 239-305). Ånden fra 
Projekt Middelalderbyen lever heldigvis stadig 
videre.

Undersøgelserne af Roskildes middelalder
lige gader kunne sagtens stå alene - og burde 
måske også have gjort det. For som om det ikke 
var nok, rummer artiklen også resultaterne af 
undersøgelser af ton; middelalderligt rådhus 
samt af kirkerne Skt. Mikkel og Skt. Laurentius, 
og det kan sagtens være, at resultaterne af disse 
undersøgelser nærmest glemmes i forhold til den 
fyldige undersøgelse af gadenettet.

Den indsigt i dagliglivets handlinger og i de 
funktioner, som kan spores på de enkelte ud
gravningssteder, og som arkæobotanikken efter
hånden er i stand til at give os, er blevet et over
ordentligt værdifuldt bidrag til tolkningerne i de 
enkelte arkæologiske undersøgelser. David Rob
insons artikel om lokumskasser og affaldslag i 
Roskilde viser, i hvor høj grad de arkæobotani- 
ske undersøgelser er i stand til at nuancere de 
stratigrafiske analyser (dvs. analyser af de for
skellige jordlag) og derved forfine tolkningerne 
yderligere. Såvel menneskers som dyrs kostva
ner kan spores i de enkelte lag og bringe os tæt
tere på det middelalderlige samfund.

De fire artikler i bogens anden del omhand
ler udgravningen af en stormandsgård ved Skt.

Jørgensbjerg kirke (præsenteret af Michael 
Andersen og Ase Højlund Nielsen), undersøgel
ser omkring Vindeboder - Roskildes tidlige 
havnekvarter (af Jens Ulriksen), en geologisk 
undersøgelse af et vandløb fra vikingetid og 
middelalder ved Skt. Ibsvej (ved Claus Malm
ros), samt en større præsentation af ud
gravningerne af de ni vikingetids- og middela
lderskibe, der blev fundet ved udgravningerne 
til Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet (ved 
Jan Bill, Morten Gøtche og Änne Marie Myrhøj). 
Hver for sig beskæftiger artiklerne sig med 
vigtige problemstillinger, og hver især handler 
de ikke blot om de enkelte anlæg, men også om 
udviklingen på de forskellige lokaliteter. Det 
kunne måske have vieret meningsfuldt at ud
skille Hanne Dahlerup Kochs undersøgelser af 
rådhus og kirker og placere dem i bogens anden 
halvdel, hvor de kunne komme bedre til deres 
individuelle ret.

De enkelte artikler skal ikke kommenteres 
nærmere; det skal blot konstateres, at de alle 
giver et grundigt indblik i såvel de arkæologiske 
undersøgelser som i de overvejelser, som resul
taterne har givet anledning til. Og tillige bliver 
der taget stilling til uløste problemer i byens 
topografi i relation til de enkelte lokaliteter - 
som når vi ikke alene hører om stormandsgården 
på Skt. Jørgensbjerg, men også får overve
jelserne omkring den senere Sankt Jørgensgårds 
placering udfra de nu tilgængelige data. Jens 
Ulriksens kapitel om Vindeboder rummer også 
en behandling af Roskilde som havneby og af 
søfarten som oprindelsesmyte for Roskilde. Ef
fektiviteten i Skuldelevspærringen behandles 
sammen med de strømforhold, der har været 
herskende ved byens anløbspladser - dette le
der lige over til behandlingen af årsagerne til, 
at så mange vrag fandtes på et så begrænset om
råde ved Museumsøen. Vikingeskibsmuseets 
Skib 2, der er bygget o. 1185, kunne erkendes 
som forlist under en storm - og forfatterne til 
artiklen om Roskildeskibene er ikke i tvivl om, 
at der er blevet bandet fielt på skånsk i den an
ledning!

Det er en fornøjelse at møde en publikation 
som denne, som udover at give en hurtig of
fentliggørelse af spændende nyfund også er i 
stand til at trække lange linier og tematisere stof
fet, så det bliver tilgængeligt for andre end fag
folk, og som samtidig spiller op til nytolkninger 
og straks lægger an til de mange nye spørgsmål, 
som resultaterne giver anledning til.

Karsten Gabrielsen
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Middelalderens Ribe
Af Karsten Gabrielsen, cand.phil., arkivar ved Landsarkivet for Sjælland ni. in.

Per Kristian Madsen (red.): Middelalderkeramik 
fra Ribe. By arkæologiske undersøgelser 1980- 
87. Den antikvariske samlings skriftrække bind 
2. Jysk arkæologisk Selskab, Moesgård 1999. Pris 
220 kr.

M
iddelalderåret 1999 medførte en vold 
som vækst i udgivelserne om middela 
Iderlige emner. For middelalder
arkæologien lykkedes det heldigvis også at få 

samlet op på en lang række af de mange ud
gravninger, som ellers ikke havde været muligt 
at skaffe tid eller penge til at publicere. I dette 
tilfælde drejer det sig om en række udgravninger 
i Ribe, hvoraf de første stammer fra de år, hvor 
Projekt Middelalderbyen gav nyt liv til udfor
skningen af de danske byer. Desværre betyder 
den sene udgivelse også, at manuskriptet til 
denne bog ikke er ført up to date. Det var for
ventet udgivet som to artikler i Jysk Arkæolo
gisk Selskabs årbog KU ML allerede i 1985 og 
1989. Dette skete imidlertid ikke. Resultaterne 
er nu udgivet i en version, hvor de eneste arbej
der, der er med fra 1990’erne, er med få undta
gelser redaktøren Per Kristian Madsens egne. 
Et af de steder, hvor man bliver hæmmet af 
mangelen på systematisk opdatering af 
manuskriptet, er, når man prøver at jævnføre 
fremlæggelsen af de to første udgravninger med 
omtalen i Ingrid Nielsens Middelalderbyen Ribe 
(1985), der frem lagde resultatet at'Projekt Mid
delalderbyen s anstrengelser: Den antikvariske 
Samling i Ribe er tilsyneladende i mellemtiden 
gået over til et andet journalnummersystem, og 
en konkordans mellem de to systemer ses ikke.

Udgravningerne fandt primært sted i den 
vestlige del af Ribe, og her er det højmiddelal
derens Ribe, der dukker frem. Bogens titel - der 
ikke er dækkende for dens indhold (her må man 
til undertitlen) - hentyder til de store mængder 
af keramik, som blev resultatet af udgrav
ningerne og som kunne bidrage kraftigt til at 
give nye informationer om Ribes byudvikling.

Bogen er - som det kan ske, når to artikler 
bliver til en bog - opdelt i 2 hovedafsnit. Det 
første beskæftiger sig med 1 udgravning på Ri- 
berhus og 6 mindre undersøgelser i den vestli
ge del af Ribes middelalderby fra årene 1980- 
1984. Denne del afsluttes afen analyse af kera
mikkens og topografiens udvikling i Ribe fra 

midten af 1100-årene og frem til begyndelsen 
af 1300-tallet. Det andet afsnit beskæftiger sig 
med en enkelt udgravning ved Korsbrødregård 
i 1987.

Første del, Middelalderkeramik fra syv ud
gravninger i Ribe 1980-84 - kronologi, datering 
og bytopografi, er skrevet af Per Kristian Mad
sen. Her behandles 7 prøveundersøgelser, heri
blandt en undersøgelse på Riberhus Slotsbanke. 
Målet er i bogen blevet at undersøge keramik
kens kronologiske udvikling, og at uddrage de 
generelle træk herfra for at indføje dem i en 
topografisk og byhistorisk ramme. Det oprindeli
ge mål med udgravningen på Slotsbanken var 
simpelthen at datere anlægget. Det lykkedes da 
også at dokumentere anlæg fra slutningen af 
1100-tallet. Men det gennemgående træk i alle 
de følgende udgravningspubliceringer er kera
mikkens udvikling, og de øvrige formål med 
gravningerne træder i baggrunden. Men midt i 
keramikfikseringen kan det stadig ses, at der sker 
en temmelig kraftig bebyggelsesudvikling i den 
vestlige del af byen; i Badstuegade støder man 
på et bulhus, hvis opførelse dendrokronologisk 
kan sættes til 1179-1180. Dette er kun en af de 
9 bebyggelsesfaser, der fandtes på dette sted, hvor
af den første begynder ved midten af 1100-tallet.

Kapitel 4 rummer den undersøgelse af kera
mikforekomsterne fra de 7 udgravninger, der 
skal lede til en karakteristik af Ribes middel
alderkeramik. Keramikken ligger primært inden 
for perioden mellem midten af 1100-tallet og 
kort efter 1300, og sammenligningsgrundlaget 
bliver keramikken fra Århus og Slesvig. Ribes 
placering som indfaldsport i Nordsøområdet vi
ser sig her i den store variation i keramiksorti- 
mentet og forekomsten af importstykker.

1 kapitel 5, Keramik og bytopografi, samles 
der op på udgravningerne. De tidligste aflejrin
ger i udgravningerne i den vestlige del af Ribe 
fører tilbage til midten af 1100-tallet. Det er til
fældigvis også omkring dette tidspunkt, at denne 
bydels sognekirke, Set. Clemens, omtales første 
gang. Bebyggelsestætheden synes ganske stor i 
denne del af byen i 11-1200-tallet. Siden bliver 
den mere præget af kirkelige institutioner, hvor
ved bebyggelsestætheden svækkes. Det bliver 
siden i bydelen omkring domkirken, at tæthe
den vokser - og siden udvikles byen yderligere 
mod øst.
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Udfra disse mindre udgravninger kan det 
således vises, at tyngdepunktet i Ribes middela
lderlige byudvikling i løbet af højmiddelalder
en flyttes fra vest mod øst. Samtidig vises det, at 
Riberhus kan føres tilbage til midten af 1100- 
tallet, og at Ribes horisont også på keramik
området i høj grad vender mod Nordsøområ
det. En opdatering af de centrale kapitler 4 og 
5, så de også medtog resultater fra 1990’erne, 
ville måske dog have peget stærkere på de sam
menhænge og ligheder, der findes mellem fund
materialet i Ribe og Schleswig.

Anden halvdel af bogen, En udgravning ved 
Korsbrødregård i Ribe, fremstår som en egent
lig udgravningspublikation; forskellige medarbe
jdere behandler forskellige anlæg og fundgrup
per. Men der findes her ingen konklusion på 
gravningen, der kunne videreføre eller komplet
tere de syn teseprægede afsnit i første del. Her 
kan dog mængden af keramik siges at give legiti
mitet til bogens titel, idet der i løbet af ud
gravningen blev fremdraget næsten 24.000 skår.

Udgravningens fund spændte generelt over en 
periode fra omkring 1200 og frem gennem mid
delalderen. Omkring 1300 rejses den ækiste 
stenbygning på stedet. Dette resultat er imid
lertid ikke nok til at hjælpe til at nå til en nær
mere datering af johanitternes ankomst til Ribe, 
selvom tidspunktet ligger tæt ved den første 
omtale af en johannitterkommendator i Ribe i 
1311. Den største byggeaktivitet kunne spores 
omkring 1400.

Middelalderkeramik fra Ribe samler publika
tionen af en række større og mindre ud
gravninger i Ribe. Det må hilses med tilfred
shed, at publikationsefterslæbet således lidt 
efter lidt bliver indhentet, og at der her er an
satser til nogle af de synteser, der er så vigtige 
for den videre beskæftigelse med byarkæolo
gien. Derfor kan det virke lidt trist, at syntesen 
kun i enkelte tilfælde er blevet opdateret med 
resultater fra de seneste 10 år. Meget er sket i 
mellemtiden.

Karsten Gabrielsen

Straffe, kristendom og erkendelse
Af Alex Wittendorff dr. phil.,fhv. lektor ved Institut for Historie, Københavns Universitet.

Tyge Krogh: Oplysningstiden og det magiske. 
Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets 
første halvdel. Samleren 2000. 608 s.

L
ad os begynde med det væsentligste. Tyge 
Krogh indleder med at konstatere det vel 
kendte, at der i den behandlede periode 
- første halvdel af 1700-tallet - fortsat ’’foregik 

et bredere opgør med en magisk omverdensfor
ståelse”. Denne magiske tolkning af verden hav
de ikke kun hjemme i kirken. Den var indvævet 
i den juridiske praksis på mange niveauer og præ
gede også andre dele af samfundslivet. Opgøret 
med denne magiske forståelsesramme krævede 
dybtgående ændringer af straffepraksis og de 
institutioner, der var knyttet hertil. Det var sam
tidig ændringer, som måtte berøre centrale dele 
af samfundets og statens selvforståelse. Forfat
teren vil beskrive det offentlige korporlige straf
fesystem og efterspore de forestillinger, som bar 
systemet. ’’Undersøgelsen vil argumentere for, 
at straffesystemet i 1700-tallets første halvdel 
blev kondenseringspunktet for opgøret med en 
magisk omverdensforståelse, som havde præget 
de foregående århundreder. De magiske fore
stillinger befandt sig i et grænseland mellem 

ubevidste forestillinger, religionsudøvelse, vi
denskabelig erkendelse og politiske holdninger” 
(s. 11 f).

Det nye her er, at straffesystemet anses for 
det område, hvor de nye erkendelser (som dog 
havde været undervejs længe!) fortættes og 
bringes frem i praksis. Det er, som Ole Feld- 
bæk bemærkede i sin opposition ved afhandlin
gens forsvar, ”en ny tolkning og en perspektivrig 
tese. Men kompliceret og ingenlunde let at op
erere med”.1 Centralt i denne problemstilling 
står begrebet magi og det magiske, og det er 
samtidig det, som har vakt mest modstand og 
indsigelse både ved forsvarshandlingen og i de 
anmeldelser og øvrige omtale, der er fulgt i bo
gens kølvand.

Det har længe været erkendt i den interna
tionale forskning, at der er brug for et ord, som 
kan betegne det grundlæggende i den før-seku- 
lariserede tids tankeverden. Nu om dage ynder 
vi at bruge ordet rationel om det grundlæggen
de i vores tilgang til tilværelsen, til videnskab af 
enhver art, til økonomi og også til dagligdagens 
almindelige forhold. Det irrationelle er dermed 
også blevet udgrænset som noget, man må for
holde sig kritisk til. Vi kan karakterisere vores
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omverdensforståelse (for nu at bruge Tyge 
Kroghs udtryk) som rationel i den forstand, at 
vi i én eller anden grad tænker og handler ud 
fra nogle aksiomer, som vores erfaringsbaserede 
videnskab har lært os er de rette, når det drejer 
sig om at forstå og beskrive virkeligheden. Det, 
som betegnes det alternative, er vel det bedste 
udtryk for den plads, rationaliteten har i vores 
bevidsthed - og samtidig også udtryk for nogle 
problemer i den henseende.

Og hvad var det så, der på tilsvarende vis kan 
siges at karakterisere og bestemme folks grund
læggende omverdensforståelse og dermed de
res tanker og handlinger, i tiden før sekularise
ringen af samfund og tankeverden satte ind i 
større målestok i den periode, vi nu kalder op
lysningstiden? Det begreb, der er blevet anvendt 
i både den internationale og den hjemlige forsk
ning er - vistnok mest i mangel af bedre - magi 
og det magiske. Og hvad er så det? Det er nød
vendigt at sige noget om denne sag, dels fordi 
den er bærende i afhandlingen, og dels fordi det 
er den side afhandlingen, der som nævnt er ble
vet mest misforstået og kritiseret. Det hænger 
nok i nogen grad sammen med, at de ord og 
begreber, vi har til rådighed, er helt indesluttet 
i vores ’’moderne” tankeverden.

Tyge Krogh har lykkeligvis valgt et magibe
greb, der ikke er ideologisk bestemt - en pro
blematik vi skal vende tilbage til. Han støtter 
sig især til antropologen Mary Douglas og den 
tyske historiker van Dülmen, men kunne have 
mevnt mange andre, for det er vel efterhånden 
den opfattelse af magibegrebet, som deles af de 
fleste, der ikke har bestemte religiøse kartofler 
at hyppe. Det går kort fortalt ud på, at man før 
udviklingen af erfaringsvidenskaberne, før er
kendelsen af naturlovene og alt, hvad der følger 
af dem, måtte finde sin forståelse afog sine for
klaringer på det, man så ske, i andre retninger. 
Der måtte være usynlige kræfter, der virkede 
bag de synlige fænomener, og disse usynlige 
kræfter sås erfaringsmæssigt at kunne påvirkes 
på bestemte måder. Det mærkelige fænomen 
varme kunne påvirke eller ændre stoffer i fy- 
sisk-kemisk henseende. Sygdomme kunne un
dertiden helbredes ved hjælp af bøn til Gud el
ler andre magter eller ved hjælp af naturens 
kræfter nedlagt i urter og mineraler. Magterne 
kunne påvirkes - undertiden med held - ved 
hjælp af ord. Nogle havde særlige evner og sær
lig viden, så de kunne mane eller formane mag
terne, det vil sige bede indtrængende med ord 
af særlig betydning. Det var kloge koner og 
mænd, og det var præsterne. Det er karakteri

stisk, at det er de samme betegnelser, der bru
ges, hvad enten det drejer sig om en klog kones 
signeformler eller præstens bøn til Gud: ”[...] da 
skal præsten af prædikestolen bede og formane 
Gud”.2 Tyge Krogh følger Mary Douglas i det 
synspunkt, at alle disse forestillinger forudsæt
ter hvad hun kalder et menneskecentreret ver
densbillede. Herved forstår hun dette, at mag
terne, hvad enten det er guder, engle, djævle 
eller upersonlige naturkræfter mentes at reage
re på menneskenes opførsel og på den sociale 
orden i samfundet. Her overfor står den moder
ne vestlige kulturs objektiverede syn på omver
denen. I en lang og kompliceret proces har men
nesker på stadig flere områder frigjort sig fra et 
menneskecentreret verdenssyn, hvor de virken
de kræfter var skabt i menneskets billede, og 
hvor Jorden var verdens centrum (s. 23 ff). Men 
det er værd at understrege, at også dette gamle 
verdenssyn var ’’rationelt” i den forstand, at man 
også dengang søgte sammenhæng og forklarin
ger, blot ud fra helt andre aksiomer end dem, vi 
anerkender. Og det er indlysende, at der blandt 
mennesker i denne tankeverden var lige så man
ge holdninger og normer og meninger om tin
gene som i vores.

Det er denne opfattelse af magi, afhandlin
gen er bygget op omkring, og der kunne godt 
være gjort lidt mere ud af at gøre rede for de 
almene forestillinger i den gamle omverdens- 
forståelse. Det ville nok have lettet forståelsen 
af forfatterens ærinde for nogle. Derfor er der 
sagt lidt om det her. Det skal i det hele taget 
siges, at Tyge Kroghs belæsthed hvad angår 
1700-tallets forudsætninger i tiden før ikke er 
så imponerende, som den kunne være. Der er 
f.eks. flere steder i afhandlingen tale om folket 
over for eliten og kulturpåvirkningen fra den 
sidste til den første (s. 358, 366), men det teo
retiske omkring begreberne elitekultur og fol
kekultur er kun berørt helt overfladisk. Tyge 
Krogh mener eksempelvis, at jeg i denne sam
menhæng bygger på Gustav Henningsens un
dersøgelser. Med al respekt for Gustav er det 
nu mere de efterhånden nærmest klassiske for
fattere Peter Burke og Robert Muchembled, jeg 
- med nogen kritik - har lært af.3 De to nævnes 
slet ikke, heller ikke i litteraturlisten. På tilsva
rende vis kommer Tyge Krogh kun perifert ind 
på, hvad der kan antages at have været de væ
sentligste drivkræfter bag den mentalitetsæn
dring, ri kan kalde sekulariseringen af bevidst
heden, og det må vel også siges ikke at ligge cen
tralt inden for hans problemstilling. Jeg har ar
gumenteret for, at det var de almene erfaringer
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med den påtrængende størrelse, vi kalder vir
keligheden, der var afgørende, især sådan som 
de mere konkret manifesterede sig i den stadig 
mere eksperimenterende natur- og lægeviden
skab og i de ændringer i levevilkår, der stod i 
forbindelse hermed. Det synes Tyge Krogh at 
være enig i, og hans tese skal da forstås i lyset af 
det, der f.eks. formuleres eksplieit s. 359: ”Den 
rationelle videnskab havde imidlertid ved 1700- 
tallets begyndelse vundet så stærkt fodfæste, at 
der ikke kunne være tale om at styrke religio
nen på dens bekostning. Videnskaben bar sam
fundets forhåbninger om bedre sygdomsbekæm
pelse og økonomisk fremgang. Religionen måt
te derfor finde en måde at leve sammen med 
videnskaben på, og den langsigtede løsning var 
en opblødning af sammenhængen mellem stat 
og kirke. Strafferetten blev et vigtigt kampfelt i 
denne bestræbelse, fordi sammenhængen mel
lem religion og stat var så tydelig her og repro
duceredes igen og igen i de spektakulære og 
foruroligende henrettelsesceremonier.”

Det er indlysende, at det magi-begreb, der 
er skitseret ovenfor, og som afhandlingen er 
bygget op omkring, vækker modsigelse hos tro
ende kristne (og jøder og muslimer). De må 
nødvendigvis forsøge at se en forskel på deres 
fine religion og det, andre troede på. For dem 
må Gud være en skikkelse, der står over og uden 
for skaberværket og i sidste ende styrer det hele. 
Det har altid været svært at se sin egen ideolo
gis historicitet. Men Bibelen er fuld af magi, og 
der er god mening i at betegne tidligere tiders 
kristendomsforståelse som magisk-religiøs - ikke 
forstået som to forskellige egenskaber ved den, 
men som udtryk for, at den datidige religiøse 
forståelse af verden ikke uden videre kan sam
menlignes med moderne religiøsitet. Nu er der 
blevet forskel på tro og viden, fordi det, der den
gang var grundlaget for tidens hele vidensystem, 
nu søges overført til det i moderne forstand ra
tionelle tankeunivers. Et forsøg på skelnen mel
lem religion og magi ville ingen mening have 
tidligere, før feltet ’’religion” blev skilt ud som 
et særligt, privat område og dermed blev noget 
andet, end det, som alt andet tidligere var væ
vet ind i.

Det drejer sig i hovedsagen om bibelsynet. 
Bibelen fremstiller fra først til sidst en magisk 
verden, hvilket helt svarer til de tider, da den 
blev til. Det er Tyge Kroghs fortjeneste, at han 
har forstået, at godt nok tænker jurister juridisk 
- det er deres opgave - men for datidens juri
ster var jurabegrebet indskrevet i en magisk
religiøs forståelsesramme og i 1700-tallet yder

mere inde i en voldsom brydning mellem den 
gamle, bibelbundne kristendomsforståelse og 
den nye rationalitet. Danske Lov fra 1683 var 
skrevet ud fra den gamle forståelse med Bibe
len og især Moseloven som normsætter. Døds
straf for trolddom og for homoseksualitet var 
f.eks. hentet herfra. Juraen kom nu i den situa
tion, at eliten - herunder især natur- og lægevi
denskabens folk og også jurister - i stigende grad 
mistede troen på hele det magiske univers, hvori 
den gudgivne lov hørte hjemme. Især mistede 
de troen på hele den afgørende side af sagen, 
som var årsagen bag alle forbrydelserne, nemlig 
Djævelen som den realitet, der anstiftede det 
onde og forledte folk til den slags store synder, 
de ’’råbende synder”, som det hed i den gamle 
teologi og jura, fordi de i særlig grad råbte til 
himmelen og nedkaldte Guds vrede over sam
fundet. Men samtidig var 1700-talIets jurister i 
den situation, at det ikke gik an direkte at an
fægte Danske Lov og de gudgivne normer og 
bestemmelser bag den. Den nve videnskab blev 
så at sige okkult, skjult, og man måtte hjælpe sig 
med fortolkninger og fortielser og diskretion, 
indtil udviklingen var så langt fremme, at der 
kunne lempes på lovgivningen ved at supplere 
Danske Lov. Troldfolk kunne for eksempel døm
mes, ikke efter Danske Lovs trolddomsparagraf, 
men efter dens bedrageri paragraf, og djævlefor- 
skrivelse efter dens paragraf om gudsbespottel
se. Tyge Krogh skildrer disse forhold udmærket 
og med gode eksempler, om end han nogle ste
der er lidt uklar og inkonsekvent i formulerin
gerne. Om domfældelserne i besættelsessager
ne i Thisted i 1690’erne siger han for eksempel, 
at der heri ikke lå ’’nogen afvisning af djævlebe- 
sættelsens muligheder endsige af muligheden 
af, at hekse kunne indgå pagt med Djævelen. 
Derfor indebar sagen ikke et principielt religi
øst eller filosofisk brud med 1600-tallets trold
domstro” (s. 123). Naturligvis - det kunne ikke 
lade sig gøre at sige eller gøre den slags direkte. 
S. 143 ff har forfatteren flere overvejelser over 
Danske Lovs rolle og udmierkede eksempler, 
men s. 146 hedder det så: ”Det man havde op
nået var et dobbeltspil. Officielt stod Danske 
Lovs drakoniske straffe stadig ved magt, og hver
ken generalauditøren eller Det Juridiske Fakul
tet ønskede åbent at antaste disse og deres fun
dament i Moseloven.” Ønskede - mon de hav
de noget valg? Det er bedre udtrykt s. 356: ”De 
magiske forestillingers sejlivethed må for en stor 
del tilskrives deres institutionelle forankring. 
Forestillingerne om at dommene og straffuld
byrdelsen var indfrielsen af guddommelige krav
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var ikke blot noget man troede på, de var ind
vævet i den officielle statsforståelse, i lovgivning 
og i samfundsstrukturen”. De nævnte og andre 
steder i afhandlingen er en udmærket redegø
relse for det dilemma, eliten stod overfor mel
lem egen mere eller mindre klart formulerede 
overbevisning og den binding til det gamle ma
giske tankeunivers, som ikke mindst lovgivnin
gen udgjorde. Nødløsningen blev den fortolk
nings- og fortielsesstrategi, som Tyge Krogh 
omtaler, klarest og tydeligst s. 360. Måske bør 
det anbefales, at man læser det sidste kapitel 
først. Her er der mange gode formuleringer af, 
hvad det hele drejer sig om.

Før vi forlader det magiske, er der en ting 
endnu, der må nævnes, og det er det mest ma
giske af alt, nemlig nadveren, hvor brødet og 
vinen ved nogle ord forvandles til gudens fysi
ske kød og blod. Ved afhandlingens forsvar blev 
det nemlig bestridt ex auditorio, at Tyge Krogh 
har ret, når han taler om, at ”den magiske for
andring af alterbrødet skete når præsten indvi
ede det” (s. 125).4 Men Tyge Krogh har ganske 
ret. Både i den katolske transsubstantiation 
(hvor nadverelementerne fysisk går fra én natur 
til en anden) og i den lutherske consubstantia- 
tion (hvor elementerne beholder deres fysiske 
natur af brød og vin, men samtidig også - con - 
ændres til Kristi bogstavelige kød og blod) sker 
der en magisk forandring, når nadverordene 
udtales. Lutheranerne har brugt den sammen
ligning, at ligesom et stykke glødende jern både 
er jern og ild, således er nadverelementerne 
både brød og vin og samtidig kød og blod. Det 
var et afgørende punkt for Luther og i den føl
gende tids lutherske teologi. Ved religionssam
talen med Zwingli i Marburg i 1529 protestere
de Luther voldsomt, da Zwingli citerede nad
verordene således: ’’Dette betyder mit legeme.” 
Luther fastholdt med stor styrke, at Jesus ud
trykkeligt siger: ’’Dette er mit legeme.” Zwing
li kaldte dette synspunkt ’’kannibalistisk”. Lut
her fastholdt i sine skrifter både før og siden, at 
Kristus er fysisk til stede ved nadveren ”i, med 
og under” brødets og vinens skikkelse, og såle
des blev det også formuleret i Den Augsburg- 
ske Trosbekendelse, hvis artikel 10 lyder: ”Om 
Herrens nadver lærer de, at Kristi legeme og 
blod sandt er til stede og uddeles til de spisende 
i Herrens nadver.” Som Leif Grane skriver i sin 
kommentar: „Sandt udelukker en symbolsk for
ståelse og hævder realpræsensen uden at angi
ve nærmere, hvordan den er at forstå.. Det er 
virkeligt Kristi legeme og blod, som rækkes i 
nadveren.”’ Den Augsburgske Trosbekendelse 

blev indført i Danmark i 1536 og blev med Kon
gelovens indførelse i 1665 stadfæstet som det 
officielle udtryk for den danske kirkes tro. Det 
var den altså også i 1700-tallet.

Ovennævnte opponent henviste i sin omta
le af Tyge Kroghs påståede ’’grove fejl” til den 
engelske historiker Keith Thomas,6 som han 
hævder skildrer ’’forskellen mellem katolsk og 
protestantisk opfattelse”.7 Det gør Keith Tho
mas aldeles ikke. Som han klart skriver i bogens 
forord, er den ’’strictly limited to England”, og 
det, han skildrer i forbindelse med nadveren, er 
forskellen mellem den katolske og den anglikan
ske opfattelse. Det var Cranmer, der var hoved
manden bag både The Book of Common Prayer 
og de 42 artikler, den anglikanske kirkes grund
læggende I ære formuleringer. Cranmer var 
stærkt påvirket af Zwingli, og den nadveropfat
telse, der kom ud af det, kan vel nærmest karak
teriseres som en blanding af Zwingli og Calvin, 
altså en klart symbolsk forståelse. Den anglikan
ske kirke fik sig en nadveropfattelse, der totalt 
udelukker en luthersk forståelse, og at hævde, 
at Keith Thomas skildrer forskellen mellem en 
katolsk og en protestantisk opfattelse er i bed
ste fald udtryk for uvidenhed.

Det kan tilføjes, at netop nadverteologien og 
dens forudsætninger i læren om Kristi dobbelte 
natur hørte til de største anstødssten for oplys
ningens folk. Også her var læren fastlåst i den 
officielle bekendelse og i hele kirkens lære og 
praksis. Navnlig den følgende tid, sidste halvdel 
af 1700-tallet, medførte et vendepunkt i kristen
dommens historie, også her i landet, for kirken 7 o 7
”den mest kritiske tid siden reformationen”.8 
Man ville bedømme kristendommen efter dens 
overensstemmelse med fornuften, og der var 
teologer, der blev påvirket af dette og blev ’’ra
tionalister” i teologisk henseende. Hovedtan
ken hos dem var, at fornuften og åbenbaringen 
ikke kunne stå i modsætning til hinanden, efter
som begge havde deres udspring i Gud. De ned
tonede dogmerne og lagde vægt på, at teologi
en skulle fremme den menneskelige nytte. Hele 
denne tankegang blev en redningsplanke for 
mange kristne, hvis forstand ikke kunne afvise 
videnskabens resultater, og som nu mente at 
kunne bevare deres kristne tro. Kort sagt: de 
nedtonede magien, tog konsekvensen af det nye 
historisk funderede bibelsyn og holdt sig fra de 
egne af den hellige skrift, som dårligst lod sig 
tolke udenom magien. Det blev, med en række 
romantiske tilbageslag i 1800- og 1900-tallet, 
den ændring af kristendommen, der har reddet 
den. Og mon ikke de fleste nadvergæster i den
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danske folkekirke i dag er mere zwinglianere end 
lutheranere?

Der er i denne anmeldelse blevet lagt mest 
vægt på det overordnede og teoretiske i afhand
lingen af grnnde, som allerede er nævnt. Men 
det skal fremhæves, at afhandlingens tese hvi
ler på en stor og særdeles kvalificeret empirisk 
undersøgelse af henrettelser og korporlige straf
fe i 1700-tallets første halvdel, koncentreret om 
Sjællands landsting 1719-1756 og med inddra
gelse af andre væsentlige kilder, spændende fra 
benådningsmaterialet til skillingsviser. I disse 
kilder biydes gamle magiske forestillinger med 
nye oplysningstanker. Tyge Krogh kunne godt 
have været lidt mere læservenlig og i højere grad 
løbende fremhævet, hvad det er i de empiriske 
resultater, der underbygger hans tese om den
ne brydning, således at der var blevet en mere 
direkte forståelig sammenhæng mellem empi
rien og konklusionerne. Han kan med en vis ret 
hævde, at det hele med indledningen og slutka- 
pitlet er indskrevet i en teoretisk ramme med 
magien i centrum, men man skal nu holde ører
ne stive gennem hele den store bog for klart at 
se den røde tråd. Men den er der, og efter min 
mening har Tyge Krogh argumenteret godt for 
sin tese - at der både i og uden for den officielle 
religion var grundforestillinger, som bedst kan 
beskrives som magiske, og at der i samfundet 
foregik en mental udvikling, som førte til, at dis
se elementer i stigende grad blev isoleret og 
udstødt. Det er ikke så meget en retshistorisk 
disputats, som det er en erkendelseshistorisk dis
putats. Og det er just dens store styrke.

Mens jeg skrev dette, var der i Orientering 
på Danmarks Radios PI (24.7.01) et interview 
med en ung muslim, som må forekomme per
spektivrigt i forhold til Tyge Kroghs bog og det, 
der her er sagt. For den unge muslim var Kora
nen indiskutabelt Skaberens ord. Intervieweren 
sagde: „Der står i Koranen, at den kvinde eller 
den mand, som bedriver hor, ”giv hver af dem 
100 piskeslag” - er det en O.K. straf i et moder
ne samfund?” ”1 et islamisk samfund er det en 
straf, som er indiskutabel, det er der ingen tvivl 
om. Det er ikke menneskesyn, det er Guds syn, 
og Skaberen har lovgivet den regel for at be- 
skytte familierne imod utugt. [...] Det er for at 
afskrække, at Gud har nedfældet de hårde straf
fe, det er ikke min rolle som menneske at be
dømme, om det er for hårdt eller for blødt, det 
er, hvad Skaberen mener er det rette.” Og ad
spurgt om det danske demokrati: ’’Demokratiet 
har helliggjort menneskets forstand og har op
højet menneskets forstand til sådan et stade, at 

den ene og alene skal være målestokken for rig
tigt og forkert og godt og ondt. Mennesket bli
ver centralt, det modstrider helt og holdent is
lams syn på mennesket, for islams syn på men
nesket er, at mennesket ikke er egnet til at ned
fælde en lovgivning, der skaber retfærdighed, 
og som ikke fører til katastrofer i samfundet.” 
Og intervieweren spurgte: ”Når Koranen taler 
om dødsstraf, så er du vel nødt til at tage det 
fuldstændigt bogstaveligt?” ”Det kan der ikke 
herske nogen tvivl om, det er min klare overbe
visning, at de love, som kommer fra Gud, de love 
vil medføre, at samfundet som helhed bliver 
sundt.”

Denne holdning svarer - mutatis mutandis 
- meget godt til, hvad en dansk teolog eller 
’’vakt” lægmand kunne have givet udtryk for i 
1700-tallet og også senere. Men også for musli
mer forandrer verden sig, og vores unge mand i 
interviewet repræsenterer et stade, som er til
bagelagt af andre muslimer. I lighed med den 
udvikling, Tyge Krogh har skildret for Danmarks 
vedkommende i 1700-tallet, er der også i dag to 
tendenser inden for islam: en tendens, der ser 
Koranen som historisk betinget og vil tolke den 
symbolsk og åndeligt, og en tendens til en lov
centreret islam, hvor Gud er et ubevægeligt lov
givningsprincip, og Koranens bud skal gælde til 
punkt og prikke. Den første tendens er - som i 
den tilsvarende udvikling i Danmark i 1700-tallet 
- ret elitepræget. Den anden er let forståelig 
for de brede kredse og velegnet til et præste
skabs politiske styring. Som i kristendommens 
udvikling kan brydningen mellem disse tenden
ser også forekomme i den enkeltes bevidsthed. 
Den lovcentrerede fundamentalisme synes i dis
se år at være i fremgang nogle steder, men må
ske tør vi være så optimistiske at tro, at også den 
muslimske verden vil gennemleve en udvikling, 
hvor flere og flere opgiver bindingen til et for 
længst tilbagelagt historisk stadium. Humanis
me og indsigt i virkeligheden har i vores del af 
verden omformet kristendommen til noget pri
vat i troens verden og reduceret fundamentali
sterne til kuriositeter på den yderste højrefløj. 
Skulle det samme ikke også kunne ske med is
lam - selv om det måske kommer til at tage lige 
så lang eller endnu længere tid?

Alex Wittenclorff

1 Historisk Tidsskrift, bd. 100, 2000, s. 511.
2 Danske Lov 2-9-23. - Generelt om datidens forestil
lingsverden, se f.eks. min Rejsen mod virkeligheden, 
1986, og "Fire stolper holder et skidehus”. Tidens fore
stillingsverden i Svend Ellehøj (red.): Christian IVs
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Verden, 1988, s. 214-248. Også Trolddomsprocessernes 
ophør i Danmark, Historisk Tidsskrift, 92, 1992, s. 1-28.
3 Peter Burke: Popular Culture in Early Modern Euro
pe, 1978, 2. udg. 1994. Robert Muehembled: Popular 
Culture and Elite Culture in France 1400-1750, (1978), 
eng. overs. 1985.

1 Historisk Tidsskrift, bd. 100, 2000, s. 531.

5 Leif Grane: Confessio Augustana, 1959/1994, s. 99.
6 Keith Thomas: Religion and the Decline of Magic, 1971/ 
1991, s. 60-62.
7 Historisk Tidsskrift, bd. 100, 2000, s. 532.
s Således formuleret af kirkehistorikeren Martin 
Schwarz Lausten i Danmarks Kirkehistorie, 1983, s. 199. 
Se også hele afsnittet Oplysningstiden, s. 188 If.

Middelstand i klemme
Af Carsten Frimand, Stud., mag., Institut for Historie, Københavns Universitet

Jørgen Fink: Storindustri eller middelstand. Det 
ideologiske opgør i Det konservative Folkeparti 
1918-1920. Aarhus Universitetsforlag, Viborg 
2000. 357 sider, illustreret. Kr. 298.

reg tør sige, at i reglen går jeg meget ned- 
I trykt hjem fra disse sammenkomster.” 
I Sådan beskrev folketingsmedlem profes 

iFsor L.V. Bi rok møderne i sit parti under 
en debat i Folketinget i februar 1920. Det sati
riske blad Blæksprutten ville vide, at han 
såmænd heller ikke var glad, når han skulle der
hen. Få uger senere udtrådte Bi rok af Det kon
servative Folkeparti, og i juli samme år forlod 
også redaktør Asger Karstensen det parti, han 
få år tidligere havde været med til at stifte. Der
med fandt en langvarig indre strid i partiet en 
foreløbig afslutning.

Dannelsen af Det konservative Folkeparti i 
1915 var en reaktion på den politiske og sam
fundsmæssige udvikling. Den lige og almindeli
ge valgrets indførelse nødvendiggjorde en stil
lingtagen til demokratibegrebet i de kredse, der 
hidtil havde baseret deres politiske indflydelse 
på privilegier. Et voksende arbejderparti og et 
lille social-liberalt parti med appel til borgerli
ge vælgere truede den bestående parlamentari
ske balance. Og samtidig søgte nye og selvbe
vidste middelstandsgrupper et partipolitisk stå
sted, der svarede til deres ideologiske og er- 
hvervsmæssige interesser. På den baggrund sam
ledes kræfter fra det gamle Højre og repræsen
tanter for middelstanden i et nyt konservativt 
parti. Det ideologiske grundlag var skrøbeligt, 
og de indre modsætninger åbenlyse. Partiet var 
fra begyndelsen delt i fløje, der bekæmpede hin
anden såvel indadtil som udadtil.

Redaktør Asger Karstensen repræsenterede 
i særlig grad ambitionen om at samle middel
standen og etablere et tæt samarbejde med Ven
stre. Samfundet måtte bygge på de sunde vær

dier, som netop fandtes hos “middelstanden i 
by og på land”. Den var det egentlige bolværk 
mod “radikalismens hensynsløse fremtrængen” 
og måtte derfor gives et solidt politisk ståsted i 
“Folkepartiet”. Karstensen tog derfor afstand fra 
den politiske linje, som storindustriens og det 
gamle Højres mænd fulgte, og han støttedes hen 
af blandt andre. Arnold Fraenkel og førnævnte 
Birck. Trods holdningsforskelle på andre områ
der og divergerende opfattelser af middelstan
dens karakter og betydning udgjorde de tre en 
tid kernen i den uformelle middelstandsfløj.

Over for disse stod partiets “højrefløj” eller 
storindustrifløjen - efter dens førende skikkel
se, industrimanden Alexander Foss. Som for
mand for Industrirådet indtog han en erhvervs
politisk nøgleposition, og med sine nære forbin
delser til landets førende industrivirksomheder 
kunne han trække på store ressourcer i sit parti
politiske arbejde. Til hans trofaste medhjælpe
re hørte blandt andre Povl Drachmann og Chr. 
H. Olesen.

Parterne udtrykte løbende deres modstri
dende politiske synspunkter - og gensidige per
sonlige antipatier - i de konservative dagblade. 
Karstensen stod som dagbladsredaktør og inde
haver af et pressebureau stærkt på dette områ
de, medens storindustrifløjen skrev pr. stedfor
træder.

Særlig problematisk var parternes uenighed 
i nogle af tidens konkrete politiske spørgsmål. 
Under krigen var det især reguleringspolitikken, 
der skabte splid, og i årene efter det penible 
sønderjyske spørgsmål, trustlovgivningen og den 
ny valglov. Midlerne var mange og strategierne 
spidsfindige. Særlig Karstensen havde ry for tak
tiske overlæg - og havde vel også et større be
hov derfor.

Stridens udfald var uforudsigelig. Foss blev 
i januar 1920 ramt af et slagtilfælde og måtte 
trække sig ud af aktiv politik. Karstensen så sit
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valglovsforslag vedtaget, men mistede på kort 
tid - og uden rimelig grund - sin opbakning i 
partiets ledelse. Han forlod partiet sammen med 
den iltre Birck; kun Fraenkel blev. Storindustri
fløjens mænd indtog de frafaldnes pladser og 
dominerede partiets ledelse. Middelstands fløjen 
havde tabt kampen - men ikke vælgerne, skulle 
det vise sig.

Arkivar og seniorforsker ved Erhvensarki- 
vet Jørgen Fink giver på grundlag af et omfat
tende kildemateriale en fremstilling af denne 
strids indhold og forløb. I forordet erklærer han, 
at målet er en skildring af det politiske aspekt af 
middelstandens historie og denned et supple
ment til tidligere udgivelser om den soeiale og 
økonomiske side af emnet. Fink holder, hvad han 
lover, og det i en grad, så det soeiale og økono
miske næsten er forsvundet. Synsvinklen er 
strengt personorienteret og samlet om partiet 
og det parlamentariske system.

De indledende og meget interessante afsnit 
om interesse- og klassepolitikkens grundlag er 
for korte, og man savner en afklarende diskus
sion af det lidt diffuse begreb “middelstand”. 
Til gengæld er det blevet til nogle vel lange eks
kurser om almene politiske forhold. For de læ
sere, der som undertegnede ikke har særlige for
udsætninger for at beskæftige sig med Det 
konservative Folkepartis historie, ville en kort 

præsentation af partiets organisatoriske opbyg
ning og tilknyttede organisationer have vieret en 
betydelig hjælp. Der er meget at holde styr på, 
og hvem sidder nu hvor?

Det er et spændende emne, der er taget op i 
denne bog, men selv om hvert træk i striden 
følges minutiøst, er det ideologiske opgør til ti
der svært at få øje på. Fink gør da også opmærk
som på, at opgøret ikke var et opgør mellem klart 
afgrænsede grupper, og at det ikke formede sig 
som et direkte ideologisk opgør eller en strid 
om fundamentale principper. Ja, det er tydelig
vis vanskeligt at adskille ideologisk strid og per
sonlig magtkamp - både for aktørerne og Fink.

Storindustri og middelstand er skrevet i et 
klart og læseværdigt sprog. Fremstillingen er 
krydret med mange “livgivende” citater, og for
fatteren er med hele vejen. Han griber lejlig
hedsvis ind med korrigerende og vurderende 
bemærkninger, og man fornemmer, at han ikke 
blot er godt inde i stoffet, men også har en kva
lificeret mening om begivenheder og personer. 
Ikke mindst af den grund kunne man have øn
sket sig, at den tohundrede sider lange fremstil
ling havde fået en længere og mere analyseren
de afslutning end de knap ti sider, det er blevet 
til i denne omgang. Fink må have meget mere 
på hjerte - og læserne dermed noget til gode.

Carsten Frimand

SOE og den danske modstandsbevægelse II
Af Henrik Lundbak, Museumsinspektør ved Frihedsmuseet

Knud J.V. Jespersen: Med hjælp fra England. 
Special Operations Executive og den danske 
modstandskamp 1940-1945. Bind II: Den 
væbnede kamp, Odense Universitetsforlag 2000. 
493 s., rigt illustreret, 300 kr.

O
m andet bind af Knud J.V. Jespersens un 
dersøgelse gælder det samme som med 
det første: Bogen rummer ikke overrask
ende nyt i forhold til det hidtil kendte, men det 

er perspektivrigt at se Special Operations Exe
cutive (SOE) konkrete indsats i Danmark for
klaret inden for de rammer, som den generelle 
krigsudvikling og Storbritanniens udenrigspoli
tiske prioriteringer med henblik på efterkrigs
tiden satte.

Undertitlen på dette bind må have ligget fast 
et godt stykke tid inden forfatteren satte pen
nen til papiret, eller i hvert fald siden første bind 

blev lanceret under overskriften Det lange tilløb 
i slutningen af 1998. I virkeligheden havde Den 
lange aftrapning måske været en mere passende, 
men selvfølgelig knap så salgbar titel. Forfat
teren pointerer selv, at SOE’s rolle efter d. 29. 
august 1943 skiftede fra at være brandstifter til 
at blive brandslukker. Den allierede sejr var nu 
kun et spørgsmål om tid, og SOE’s overlevelse 
som selvstændig organisation afhang af dens 
evne til at bidrage til opnåelsen afmålsætninger, 
som andre instanser formulerede. En del af de 
kampe, som denne bog beskæftiger sig med, af
gjordes uden brug af våben i de britiske reger
ingskontorer i Whitehall.

Det er tankevækkende at få skåret ud i pap, 
at SOE’s mest omfangsrige opgave i Danmark, 
opbygningen af en undergrundshær fra begyn
delsen af 1944, ikke var begrundet i at man fra 
britisk side ønskede ekstra kampkraft. Under-
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grundshæren havde to reelle Formål: At forvirre 
tvskerne med hensvn til, hvor invasionen i Vest
europa i virkeligheden var planlagt at skulle 
finde sted, og at udvide modstandsbevægelsens 
basis, sådan at en tilbagevenden til status quo 
efter det tyske nederlag ikke blev vanskeliggjort 
af tilstedeværelsen af bevæbnede skarer af 
systemfjendtlige elementer. I grunden er det 
ikke opløftende at tænke på, at unge idealistiske 
mennesker har sat deres liv på spil for at gøre 
en indsats, som de selv har anset for et nødven
digt - om end beskedent - bidrag til kampen 
mod den tyske nazisme, men hvor der langt sna
rere var tale om SOE’s kamp for at undgå 
nedlæggelse. Hermed stiller Knud J.V. Jesper
sen sådan set et mindst lige så alvorligt spørg
smålstegn ved ‘nytten4 af den danske mod
standsindsats, som hans meget udskældte kol
lega Aage Trommer gjorde år tilbage med sin 
kritiske undersøgelse af jernbanesabotagen. 
Knud J.V. Jespersens ‘revisionisme4 skinner blot 
ikke så meget i øjnene, fordi han som sit for
billede Jørgen Hæstrup tydeligvis har hjertet hos 
modstandsbevægelsen.

Knud J.V. Jespersens fremstilling belyser 
også indirekte de kræfter, som de danske poli
tikere har været oppe imod i deres bestræbel
ser på at redde stumperne efter sammenbnid- 
det d. 29. august 1943. Politikerne og Storbri
tannien havde nok et fælles mål i en hurtig gen
etablering af status quo efter det tyske neder
lag. Men politikerne søgte at nå dette mål gen
nem en kombination af udjævning af mod
sætningerne til modstandsbevægelsen og bev
arelse af kontrollen over den nu illegale hær, og 
det sidste var i åben modstrid med SOE s be
stræbelser på at kontrollere modstandsbevægels
en, inklusive hærens grupper, fra London. Det 

kunne måske i højere grad have været pointeret 
af forfatteren, at det lykkedes for politikerne og 
hærledelsen at nå målet på egne præmisser - på 
trods af SOE.

I forhold til netop denne problemstilling 
kunne jeg godt have tænkt mig, at Knud J.V. Jes
persen havde opvist en lidt større kritisk distance 
til sin opdragsgiver, den sidste faldskærmschef i 
Danmark, Ole Lippmann. Det er måske symp
tomatisk, at forfatteren ikke stiller spørgsmåls
tegn ved, at Lippmann skulle være indtrådt i 
aktivt modstandsarbejde „allerede fra 1940, hvor 
han bevægede sig ind i kredsen omkring forlags
boghandler Mogens Staffeldt, der havde tilknyt
ning til Dansk Samling44 (s. 321). Dansk Sam
ling åbnede først egen boghandel, Nordisk 
Boghandel, med Mogens Staffeldt som leder i 
september 1942, så dateringen rammer mindst 
to år forkert. Lippmann var kun 29 år, da han 
ankom til Danmark, og bag sig havde han blandt 
andet en konflikt med sine arbejdsgivere i SOE, 
fordi han med amerikansk bistand havde pro
duceret en propaganda film om modstandskam
pen i Danmark. Lippmann var i langt højere grad 
end sin 9 år ældre forgænger Flemming B. Muus 
repræsentant for en ukompliceret modstands
indstilling, og man kan godt spørge, om han mon 
var rette mand på rette sted i en fase, hvor kri
gen var tæt på sin afslutning, og det snarere var 
politiske problemer med henblik på efterkrig
stiden der stod på dagsordenen.

Det gælder dog om Knud J.V. Jespersens 
bøger som om Hæstrups: Når man kigger nøje
re efter, er de konkrete formuleringer ofte mere 
kritiske og velafvejede, end man umiddelbart 
synes at erindre ud fra værkets modstandssoli
dariske grundtone.

Hen rik Lundbak

Husmandsromantik
Af Erik Helmer Petersen. Lektor, Dr.phil., Københavns Universitet.

Gunnar Solvang: Husmandsliv under afvikling. 
Udvikling og forandring i et sønderjysk land
bosamfund 1975-2000 med hovedvægt på de nye 
tilflyttere. 404 s. Landbohistorisk Selskab & His
torisk Samfund for Als og Sundeved 1999.

I 1984 udgav Landbohistorisk Selskab en udri
det udgave af etnologen og museumsmanden 
Gunnar Solvangs magisterafhandling om et hus
mandshistorisk emne. Dette værk fik titlen Hus

mandsliv. Etnologisk skildring af livsvilkårene i 
Rønhave-kolonien på Als 1925-80. En halv snes 
år senere genoptog Solvang det arbejdskrævende 
undersøgelsesarbejde, nu med sierlig tanke på at 
få klarlagt, hvorledes de nye, mest „jordløse44 til
flyttere til det gamle husmandsområde indrettede 
deres tilværelse i rekreative omgivelser, ikke alt 
for langt væk fra byen. Ville og kunne de løfte og 
forny den kulturarv, de heived var blevet mede
jere af?



Anmeldelser 45

I 1999 kunne Gunnar Solvang da fremlægge 
resultatet af sine fornyede undersøgelser i fonn 
af bogen om husmandslivet under afvikling, et 
arbejde, der siden har indbragt ham ph.h.-graden 
ved Syddansk Universitet i Odense. Værket 
fremtræder umiddelbart som en smuk og state
lig bog med et væld af gode fotos, de fleste taget 
al dens forfatter. I bogens første del opsummeres 
de vigtigste resultater fra 1984-værket, dernæst 
kortlæggges husmandsbebyggelsens forvandling 
efter 1975 til et landligt beboelsesområde, og til 
sidst placeres området i et større perspektiv, idet 
forforfatteren gerne vil se kulturmiljøet omkring 
Rønhave og denned hele Kær halvøen nord for 
Sønderborg bevaret for en eftertid.

Det ganske ambitiøse projekt er da nænnest 
at ligne ved et kinesisk æskesystem med det 
vigtige forbehold, at det er lidt besværligt at få 
de enkelte dele til at passe ind i hinanden. Sol
vang har nok løftet de vigtigste resultater fra 
1984-bogen over i 1999-værket, men undervejs 
har de i et vist omfang undergået såvel en stili
stisk som en indholdsmæssig metamorfose, som 
gør fremstillingen noget rundere, ja nærmest hi- 
storisk-analvtisk i sin form.

Det bærende i fremstillingen er en historisk 
rekonstruktion af den lange, etape-opdelte tilfly
tningsproces, som i 1925 indledtes med etablerin
gen af 24 såkaldte „statshusmandsbrug“ på dele 
af de jorde, som i tyskertiden havde hørt til en 
såkaldt domænegård „Rønhave“. Vi følger for
holdsvis tæt disse pionerer i deres ofte så hårde 
kamp for en acceptabel tilværelse på jordlodder, 
der i realiteten var for små til at ernære en famil- 
lie.

Man fristes i denne forbindelse til at tro, at 
Statens Jordlovsudvalg under den radikale poli
tiker og husmandsleder Niels Frederiksens hånd
faste ledelse af rent nationalpolitiske grunde 
gerne ville skabe så mange husmandshjem som 
muligt i det sønderjyske, idet man da nok fore
stillede sig, at de mange nye husmandsfamilier 
ville danne et bolværk mod tysk indflydelse syd
fra. Dette moment er beklageligvis ikke medind
draget i 1999-værket, selv7 om det med rette drøf
tes ret indgående i 1984-bogen.

Medmindre Rønhave-husmændene ville leve 
på et absolut eksistensminimum, måtte de søge 
at skaffe sig en ekstrafortjeneste, for eksempel 
ved at køre lokale mælketure. Krisen i 1930‘eme 
skulle her som andetsteds ikke gøre det lettere 
at slå sig igennem som forholdsvis nyetablerede 
landmænd.

Forældrenes hårde slid for udkommet fik 
derfor de fleste af børnene i kolonien til at 

fravælge husmandstilværelsen, da de blev voks
ne, og 2. generation på ejendommene blev7 da til
flyttere fra fjernere områder, som oftest af vel- 
aflagt landmandsfamilie. Da næste generations
skifte kom i 1970' og 80‘eme, var landbruget som 
bekendt inde i en intensiv sammenlægningsperi
ode, og resultatet blev her som i andre husmands
områder en art rekonstruktion af tidligere tiders 
jordfordeling. Af Rønhave-områdets 35 hus
mandssteder er de 20 nedlagt. På Kær halvøen 
findes nu kun 8 landbrug tilbage. En del af de 
nye beboere i områder er dog folk med en famili
ær tilknytning til den forudgående husmands
generation, så de historiske rødder er ikke helt 
kappet over.

Der er med andre ord sket en historisk ud
vikling over henved 75 år, som Solvang gerne vil 
skildre, set i et tilbageskuende perspektiv. Til det 
fonnål har han over flere omgange interviewet 
en række „meddelere“ fra beboerkredsen, ifølge 
sagens natur overvejende fra 2. og 3. generation. 
Dette materiale er desværre båndlagt på Sønder
borg Museum til 2023, hvorfor en videbegærlig 
omverden ikke kan vurdere intervievvsituationen 
og dens kildekritiske substans. Solvangs sammen
fatning af et unikt erindringsmateriale er dog i 
sig selv7 spændende, ja medrivende læsning, og 
det er netop på det punkt, bogen gør indtryk.

Gunnar Solvang bruger grundlæggende en 
etnologisk tilgangsvinkel til sin undersøgelse, men 
sammenligner man 1984- bogen med dens 15 år 
yngre udgave, er denne problematik så at sige 
indkapslet i en traditionel historisk analyse- og 
frem stilli ngs fonn.

En så flittig og grundig forsker som Gunnar 
Solvang har naturligvis opsporet eksternt kilde
materiale, der belyser Rønhave-koloniens ud
vikling, set udefra, men vi kommer ikke tæt nok 
ind på husmændenes historiske dagligdag, der 
som hos alle andre landmænd i datidens Dan
mark var styret af de gældende landbingskonjunk- 
turer, økonomisk som politisk betragtet. Deres 
duelighed netop som landmænd oplever vi kun i 
glimt, og der er ikke gjort forsøg på at sammen
ligne dem med husmænd fra andre steder i lan
det.

Med ryggen mest vendt mod omverdenen 
skildrer Solvang såre indforstået det sociale 
samkvem, der fandt sted i Rønhave, især ved af- 
tenstide, idet han lægger stor vægt på, at vi netop 
taler om en „koloni“ af statshusmænd. Da de som 
i sin tid nybyggerne på prærien begyndte på bar 
mark, og for flertallets vedkommende ikke var 
særligt velstillede, søgte de helt naturligt hjælp 
og støtte hos hinanden. Efterhånden som in-
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dtægteme voksede, anskaffede de imidlertid selv 
de nødvendige hjælpemidler i stedet for at låne 
af hinanden, og dermed sygnede en del af det 
sociale samkvem langsomt bort, især i 2. genera
tion.

Efter min opfattelse overfortolker man let 
kolonibegrebet; Rønhavefolket levede ikke iso
leret fra den ydre omverden, og derfor kan be
grebet „koloni“ ikke på forhånd tillægges en sær
lig forklaringsværdi. Den må analysen tilveje
bringe. Snarere kunne man forestille sig, at man 
sammenlignede situationen i Rønhave med da
gligdagen i andre husmandsbebyggelser.

I det hele taget er tonen i afhandlingen stemt 
lettere husmandsromantisk. Solvang nærer stærk 
sympati for husmandsgruppen og fremkommer i 
denne forbindelse med et hjertesuk over den spar
somme litteratur, der findes herom. Det må in
drømmes ham, at der eksisterer et udtalt misfor
hold mellem den politiske og sociale sympati, 
husmandssagen i sin tid var bevidnet og den plads, 

den har fået i eftertidens historie. Her må ri dog 
ikke glemme Fridlev Skrubbeltrangs forfatter
skab, og her er det værd at erindre sig, at der i 
hans tobinds husmandshistorie fra 1952/54 er 
mere at hente om de sønderjyske husmænds hi
storie end Solvang har haft øje for.

Vore dages tilflyttere i Rønhave har med Gun
nar Solvangs store værk fået en velskrevet og ind
holdsrig bog i hænde om de generationer, der gik 
forud for dem. Det er også givet, at den ril være 
et vægtigt argument for de planlæggere, som 
søger efter argumenter til at standse Sønderborgs 
frem rykning ved foden af Kær halvø. Til gengæld 
må det erkendes, at bebyggelsens historiske ka
rakter langsomt udhules indefra i takt med, at 
tilflytterne ombygger husmandsstederne til mod
erne boliger, rigt udstyret med alle de goder og 
faciliteter, som hører til et moderne hjemme - 
og fritidsliv, ikke mindst når det gælder familier 
med børn.

Erik Helmer Petersen
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Homo Academicus IV: Til samfundets opdragelse
Af Mia Miinster-Swendsen, Ph.d-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet

D
et dannelsesideal der efterstræbtes i de 
højmiddelalderlige skolemiljøer havde 
ikke blot opnåelse af lærde færdigheder 
og individuel kultivering som formål. Dannelse var 

en personlig kvalitet, men den var samtidig afhæn
gig af fællesskabet for at kunne udvikles og udle
ves. Den selvkultivering der var grundlaget for dan
nelse var altså alt andet end selvoptagethed; den 
havde desuden et socialt mål i forfølgelsen og op
nåelsen af det fælles gode. Selvet og samfundet skul
le sættes under fornuftens lederskab, impulser skul
le kontrolleres, og man burde handle så man var 
efterlignelsesværdig. Orden i det personlige mikro
kosmos, udtrykt igennem det velkomponerede, har
moniske individ, skulle derigennem påvirke det so
ciale makrokosmos, og denned skabe det velstruk
turerede, retfærdige samfund. Forestillingen om 
at være “opdrager” - en omfattende fortolkning af 
magisterrollen - var central for den intellektuelle, 
dannede elites relation til resten af samfundet. Det 
var i høj grad denne position de middelalderlige 
magistre indtog når de indtrådte i de politiske cir
kler, hvor de så sig selv som civilisationens bibrin- 
gere og opretholdere, med det overordnede mål at 
regulere og rationalisere magtudøvelsen. Hermed 
blev skolernes fortolkning af hvad der var legitim 
magt videreført til det omgivende samfund, det lær
de miljøs etik blev grundlag ikke blot for politisk 
tænkning, men også for politisk praksis. Vold og 
dominans fungerede ikke længere som legitimt 
grundlag for magt, men snarere som et onde i magt
udøvelsen, der så vidt muligt skulle begrænses til 
det absolut nødvendige. At besidde magt retmæs
sigt, hvadend man var verdslig fyrste eller konge, 
pave eller biskop, beroede i disse magistres fortolk
ning på en personlig tillært habitus der udtrykte sig 
i selvkontrol, kultiveret adfærd samt en rimelig grad 
af lærdom og indsigt. Igen og igen optneder form
len Rex illiteratus quasi asinus coronatus - den ulær

de konge er som et kronet æsel. Fremhævelsen af 
lærdom som central for den retfærdige magtudøvel
se understregede tillige den uddannede elites eget 
magtkrav som et meritokrati baseret på færdighe
der opnået gennem uddannelse. Man omdefinere
de betydningen af nobilitas til at være en betegnel
se for besiddelse af kultivering og højsind, snarere 
end af en højbåren slægtslinie. I det middelalderli
ge værdisystem stod ånden over det legemsmæssi- 
ge, og en elite baseret på ånd snarere end nedarve
de privilegier måtte derfor rangere højest i det so
ciale hierarki.

Berno af Reichenau beskrev det i 1040eme så
ledes, at “ hvor fyrsterne før i tiden bedst kunne be
tegnes som tyranner og voldsgalninge, så er de idag 
retteligen blevet konger ’. De havde tæmmet deres 
impulser og var, kort sagt, blevet civiliserede. Der 
hersker ingen tvivl hos Berno om hvem der var op
hav til denne civiliseringsproces - og at de samfunds
mæssige forandringer den havde bragt var af nylig 
dato. Selv skrev Berno direkte til den tyske konge, 
Henrik III, og forklarede at kongetitlen beroede på 
selvbeherskelse og dannet adfærd. Dermed indskrev 
han sig i en lang række af fyrsteopdragere, der så 
som deres formål at overføre skolernes idealer om 
selvdisciplinering, kultivering og lærdom til samfun
dets magtudøvere. Uddannelsens mål og midler fik 
denned afsmittende og ganske ridtrækkende effekt, 
politisk, socialt og kulturelt, på de europæiske sam
fund der samtidig var under gennemgribende for
andring. Som en tysk didaktisk traktat fra 1130eme 
udtrykker det: “Lærdom blev opfundet således at 
rå og udannede mænd, der lever nærmest som dyr, 
kan blive uddannet gennem skriften og civiliseret 
således at de vil dyrke retfærdigheden, ikke skade 
andre, leve et ordentligt liv, behandle hinanden ret
mæssigt, og beskytte befolkningen".

Mia Miinster-Swendsen


