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Godt brugt og dog 
jomfruelig ren og stærk
Bronzealderlurens anvendelser gennem 200 år

I de sidste par hundrede år har danskerne -ogi mindre grad deres nabofolk - uundgåeligt 
mødt luren nu og da, i dagligdagen og ved højtidelige lejligheder, ved kulturelle arrange
menter, til politiske møder, ved fester og begravelser. De har mødt den som symbol i taler 
og sange, og de har set den fysisk i museers montrer såvel som i brug som musikinstrumen
ter. I artiklen gives en række eksempler på lurens talrige og forskelligartede anvendelser, 
idet det især forsøges anskueliggjort, hvor uanfægtede brugerne har været af tidligere mål 
og ideologi. Lurens symbolkraft bliver åbenbart ofte anset for at være af en så overordnet 
og stærk natur, at selv ikke tidligere anvendelser af grupper, som man følte sig fjern fra 
eller forholdt sig fjendtligt til, kunne afholde nogen fra at gribe til dette imponerende 
instrument.

Af Anders Bohn, stud, mag., Institut for Historie, Københavns Universitet.

1
 1797 blev der i den lille mose, Brude
vælte, nord for Lynge i Nordsjælland, 
fundet 6 bronzemusikinstrumenter, der 
siden skulle blive kaldt lurer. Tidsbestem

melse af fortidsgenstande var endnu ikke en 
udviklet disciplin. De nordiske sagaer brugte 
ordet ludr i omtale af et musikinstrument 
uden nærmere beskrivelse og C. J. Thom
sen, leder af’’Oldnordisk Museum”, valgte 
derfor at kalde de fundne instrumenter for 
lurer. Disse parvis symmetrisk svungne, 
lange rør, støbt af bronze i en teknik, der 
selv idag fremkalder beundring, skulle kom
me til at tale til, imponere, ja gribe tilskuere, 
lyttere, oplæsere, musikere, digtere, talere 
og politikere af vidt forskellig observans.

Lurerne har siden været brugt i adskil
lige sammenhænge. Denne artikel skal dels 
give en række eksempler på dette og dels 
diskutere hvilke træk ved luren, der gjorde 
den egnet i så mange tilfælde. I betragt
ning af de helt forskelligartede anvendelser 
kan det overvejes, om én slags symbolsk brug 
har haft særlig betydning. Er luren som sym
bol blevet behæftet med særlig betydning? 
Arkæologisk teori ændrer sig, og det blev 
også tilfældet med tolkningen af bronzelu
rens brug i fortiden og med tidsbestemmels

en. Det skal derfor undersøges, i hvilken 
grad denne ændring i tolkning afspejles i 
anvendelsen. Først skal der dog redegøres 
kort for selve lurerne som arkæologisk 
fundgruppe og musikinstrument.

Det enestående Brudevæltefund blev 
gennem 1800- og 1900-tallet efterfulgt af 
mange, så vi idag har kendskab til over 60 
stk. - næsten 40 fra Danmark, 4 fra Norge, 
13 fra Sydsverige, 5 fra Nordtyskland og 1 
fra Letland.1 Fundene er alle dateret til yn
gre bronzealder og lidt før (ca. 1100 til 600 
f. kr.). Man må antage, at forbilledet har 
været et par oksehorn, der er blevet for
længede, fordi røreme i et lurpar er svungne 
modsat ligesom på en okse. Lurens to rør, 
mundrøret med mundstykke og hovedrøret, 
afsluttes med en rund prydplade. På de 
støbte bærekæder er der ofte fastgjort 
rasleblik i enden nærmest mundstykket. 
Lurerne er hyppigt dekorerede med orna
menter, oftest støbte, men de kan være ind- 
punslede. Dekorationsmotiveme er - med 
enkelte undtagelser - inspireret af sydfra 
kommende, drevne dekorationer på andre 
importerede bronzer. Denne drivnings- 
teknik var ikke kendt i Danmark.2 løvrigt 
holdt lurernes fonn sig nogenlunde uænd-
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ret gennem de nævnte 500 år, idet dog 
røreme blev forlængede og pladerne gjort 
overdrevent store i periodens midterste del, 
der ifl. arkæologen H. C. Broholm viste en 
kulmination i den tids bronzestøbnings
kunst.

Det er sandsynligt, at lurerne blev frem
stillet i nærheden af fundstederne, i det 
nuværende Sydnorge, Skåne, Øland, Vor
pommern, Mecklenburg, Niedersachsen og 
Danmark. Man kan ikke sige, at lurerne er 
’’danske”, dels fordi der ikke kan påvises en 
dansk nationalstat hos bronzealderens folk, 
og dels fordi disse lurer også stammer fra 
andre områder end det nuværende Dan
mark. Og dog er flertallet fundet i Danmark 
og så godt som alle i områder, der på et eller 
andet senere tidspunkt har været under 
dansk herredømme. Derfor har danskerne 
kunnet opfatte lurer som symbol på 
danskhed. Men også andre folk har kunnet 
tillægge lurerne deres nationale symbol
værdi.

Tuden eller toner
Allerede de tidligste lurfund blev tolket som 
musikinstrumenter, og forskningen har si
den diskuteret, i hvilke sammenhænge 
lurernes toner kunne høres, og hvordan de 
egentlig lød.

Musikhistorikeren Angul Hammerich 
udgav i 1893 en afhandling, der blev igang
sættende for ny forskning om lurer.3 Han 
påviste, at lurerne havde været spillet med 
prydpladen opad og fremadrettet. Historik
eren Inge Adriansen skriver herom; ’’Lurer 
kunne nu pludselig symbolisere styrke, uaf
hængighed og progressiv stræben, og de 
kunne herved indtage positionen som dan
ske, nationale musikinstrumenter fra en 
fjern oldtid”.1 Hammerich viste, at lurerne 
gav de såkaldte naturtoner, og han nåede til 
den opfattelse, at bronzealderen havde stået 
på et højt musikalsk trin. Han skrev: ’’Disse 
sjældne Monumenter for en længst fors
vunden Kulturs Skønhedssans og Kunstner
iske Drift have vi lært at kjende som 
Musikinstrumenter af en ganske mærkelig 
Godhed” og ”Den høje Teknik ... aabner

vide Perspektiver”.5 Interessen for lurer blev 
betydelig i ind- og udland og hos både lærd 
Og læg-

Medens 1800-tallets arkæologer havde 
tolket lurerne som krigstrompeter, mente 
musikhistorikeren K. Kroman efter århund
redeskiftet, at de var lidet egnede til brug i
felten, og han påviste, at deres ’’Godhed”
var overdrevet. Støberester og utætheder
hindrede tonens renhed. Han antog, at lu
rerne blev brugt til blæsning af mere eller 
mindre velformede signaler, f. eks. til offer
fester.6 Også musikhistorikeren G. Skjernes 
undersøgelser viste, at de var kultinstrumen
ter til brug ved offerfest. På helleristninger 
fra Bohuslän ser man en kulthandling med 
to eller fire lurblæsere, der står i eller ved
siden af et skib, og på stenheller på 
bronzealderkisten i Kivik i Sydskåne ses en 
offerkultscene med lurblæsere. H. C. Bro
holm var ikke i tvivl om, at lurer blev an
vendt ved sakrale handlinger, ”der har krævet 
Ofringer af Mennesker og Dyr muligvis i 
Forbindelse med kannibalske Ceremonier”.7 
Arkæologen Johs. Brøndsted sluttede sig til 
Kroman og så også lurer som signalhorn. 
Brøndsted mente, at lur-”designeren” lod 
sig lede af æstetiske snarere end af musikal
ske hensyn.8

Musikudøverne har også udtalt sig. 
Musikeren Chr. Igel sammenlignede lurens 
toner med de, der kan frembringes med sig
nalhorn, og fremhævede, at den kan give 
skarpe såvel som bløde, velklingende toner 
- ’’udføres og intoneres rigtigt, kan det blive 
meget velklingende for øret”.9 Musikeren 
Søren Telling mente, at der kunne blæses 
lige så mange toner som på en ventilløs Es
trompet, nemlig 14-15.10 Han kritiserede 
voldsom pusten, ”de skal have ,et kjærligt 
Kys med en fast Mund og et Stød af Luft 
lige i Kværken4, saa brummer den allerny- 
deligstens ...”. Hans kritik af Kromans ned
ladende omtale af lurernes kapacitet, hans 
omtale af forsøg igangsat af Johs. Brøndsted 
i 1938, hvori han selv deltog, og hans 
udtrykte stolthed over bronzealderens be
tagende, heroiske musik, har måske været 
påvirket af hans nazistiske holdning.
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Ladbyskibet. Illustration af Gudmund Hentze til Laurids Skovs digt om Ladbyskibet, 1942, fra Dansk 
Identitetshistorie 4, 1991. Søsætning af et vikingeskib omlejret af døde, ofrede dyr og mennesker, en kriger 
og to lurblæsere. Den nazistiske tankegang var den, at storværk skabes ved heltemodig offergerning, og at 
den enkelte blot var et redskab for den store ide. Ladbyskibet blev begravet og ikke søsat. Blandingen af 
broncealder og vikingetid ses der stort på.
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Nationalmuseet udgav en grammofonpla
de i 1966 med mareher, signalstykker, jagt
musik og andre korte stykker inch ’’Bronze 
Age Rag” spillet på alle 11 originale, endnu 
brugbare lurer. Formålet var at rise ’’hvad 
de ypperste blandt vor tids blæsere kunne 
lokke ud af disse verdens ældste, endnu 
brugelige musikinstrumenter”.11 Donal 
O’Callaghan udførte i 1979 forsøg med en 
Brudevæltelur stemt i C.12 Også han fandt, 
at ’’The application of a pressure-free play
ing technique to the lur effectively freed it 
from the musical limitations hitherto as
cribed to it, enabling a large number of ad
ditional notes as well as some unusual sound 
effects to be produced ...”. Han refererede 
til teorier om tyrekulte i bl. a. Nordeuropa 
og fandt det sandsynligt, at nordiske folk 
havde totemiske forestillinger om tyrehom. 
Det er måske om hans tyrebrøllignende glis
sando, at Inge Adriansen skrev: ”Det er fak
tisk lige let at bruge instrumenterne til 
frembringelse af tyrebrøl som flerstemmige 
melodier”.13 Hun anså tyrebrølet for mest 
sandsynligt. Meningerne om lurens lyde har 
således været delte.

Klenodie og kongelig gave
De seks Brude vælte-lurer blev udstillet fra 
1844 i Oldnordisk Museum (2 af dem al
lerede fra 1832 i museets mm på det nye 
Christiansborg Slot). Stor var lederen, C. J. 
Thomsens, stolthed over disse ’’krigstrom
peter”, og lige så stor var nok hans skuffelse, 
da han fik besked fra Chr. VIII, at en af 
lurerne skulle gives som gave til tsar Nikolai 
og indlemmes i hans våbensamling i Som
merpaladset uden for St. Petersborg. I et 
flot russisk storværk om samlingen blev luren 
omtalt, idet navnet Brudevælte forklaredes 
med, at her var et brudepar engang væltet 
med deres vogn på vej over isen.14 Gaven 
havde et udenrigspolitisk fonnål men også 
en indre, dansk hensigt. Chr.VIHs søn, kron
prins Frederik Christian, havde udsigt til at 
forblive barnløs, og faderen så gerne sin 
nevø, prins Frederik af Hessen, gift med tsa
rens datter. Luren blev i 1920erne overført 
til Eremitagen.

Et fragment af en anden dansk lur 
fandtes også dér på den tid. Det svarer til et 
lurfragment, der findes på British Museum. 
Andre dele af dette blev ført til Verdensud
stillingen i Paris 1867. Disse stammer fra 
den danske arkæolog, J.J.A.Worsaas privat
samling, som blev solgt. Han havde fået dem 
i 1837 af en kommandant på Rosenborg Slot, 
som var privat samler. Denne havde igen fået 
dem fra en metalstøber, som havde købt to 
komplette lurer og brækket dem itu. To 
andre lurer fra Blidstrup brændte med Fre
deriksborg Slot i 1859, mente man, men en 
af dem dukkede op i Paris og er nok bort
givet af Fr. VII i 1867. Når konger giver ga
ver, eller når den danske stat skal repræsen
teres på Verdensudstillingen, giver man altså 
det bedste, man har.

Luren som nationalt symbol
Ligesom kongemagten kunne bruge luren 
som symbolsk gave, der gav mindelser om 
rigets stolte historie, har luren i høj grad 
kunnet bruges som symbol for nationalsta
tens ælde og storhed. Blandt mange udsagn 
om symbolsk anvendelse af forhistoriske 
genstande, der brueger denne tolkning, skal 
nogle få her refereres. Inge Adriansen skrev 
om debatten fra 1840 til 1950 om ”Jyllands 
formodede tyskhed i oldtiden’, at motivet 
til valg af fortidige symboler fra begge sider 
var bevidstheden om, at ’’kontinuitet giver 
legitimitet”.15 Hun refererede til Emst Gell- 
ner, der i sin Nations and Nationalism fra 
1983 skrev: ’’Nationalismen går sædvanligvis 
på erobringstogt under dække af en påstået 
folkekultur”. Arkæologen Kristian Kristian
sen skrev i overensstemmelse hermed: ”En 
af fortidens vigtigste funktioner er som ska
ber af national og etnisk identitet og sam
menhold. ... For fortiden er nutidens myte 
om nationalstatenles og folkeslagenes tilbli
velse”.16

Arkæologen Marie Louise Stig Sørensen 
tilføjede: ”... at forhistorien direkte kunne 
bmges til at etablere en myte om et samlet, 
ublandet folk, der fra tidernes morgen havde 
udviklet sig selvstændigt, og som repræsen
terede et højt udviklet åndeligt stade”.17
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Blandt fortidens genstande fandt hun, at 
især guldhornene, lurerne og solvognen se
nere er anvendt symbolsk. Hun opstillede 
en teori, hvorfor netop disse tre er valgt og 
hermed kriterier for valg af nationale iden
tifikationsgenstande: De skulle 1) være 
fremstillet lokalt, 2) være usædvanlige m. 
h. t. teknisk og kunstnerisk kvalitet og til 
deres brug, 3) appellere til fantasien og gerne 
ses i tilknytning til ceremonier, 4) kunne 
knyttes til et kollektiv fremfor enkeltperson
er, til det levende, forhistoriske samfund, 
og 5) kunne associeres med samfundets ritu
elle sammenknytning og sammenhold. Til 
sidst skal nævnes Lisbeth Torp, som har 
undersøgt begrebet nationalinstrument på 
europæisk plan.,s Det skal være ’’gammelt”, 
og man skal kunne spille på det overalt, 
hvortil luren er for stor. Så den har måttet 
nøjes med at være nationalt symbol fremfor 
et praktisk anvendeligt nationalinstrument 
modsat f. eks. den irske harpe.

Nationalromantisk digtning og nordi
ske klange
Tidligt i 1800-tallet slog nationalromantik og 
interessen for den nationale oldtidshistorie 
an ”... som et middel til national mobilise
ring og understøttelse af den vaklende 
enevælde”.19 Dansk nederlag i Napoleons
krigene, Københavns bombardement, tab af 
flåden, statsbankerot 1813 og afståelsen af 
Norge 1814 var nogle af de ulykker, som 
dannede baggrund for et behov for sammen
hold, der kom til udtryk i disse bevægelser. 
Oldsagssamlingen blev åbnet 1819, og som 
nævnt var bronzelureme med, da Oldhis- 
torisk Museum åbnede 1832.

Grundtvig skrev i 1817 Bjarkemålet (med 
det kendte omkvæd i 1. strofe: ’’Vågner, 
vågner, danske helte! springer op og spænder 
bælte! dag og dåd er kæmperim”). Han 
skildrede heltenes liv i kongsgården: ’’Højt 
det gjalder,/luren kalder/kæmper op af mor- 
génblund.” ... ”Luren gjalder,/ Lejre falder/ 
... /vågne må selv Dan og Skjold”20 Grundtvig 
brugte oldsagnene frit, og hans sagnhelte 
er ofte fredsommelige kulturskabere som 
her Dan og Skjold, gode skikkelser som 

Balder og Heimdal eller tøvende og sent 
ordholdende og opvågnende mænd.2111819 
brugte han luren igen i Stærkodders sang 
om Bråval-slaget, der begynder: ”Nu luren 
gjalded/med drön på drön,/til kamp den 
kalded/hver heltesön;22 Det er sjældent, at 
stærkt handlende helte, som her Stærkod
der, bruges af Grundtvig. Med disse drøn 
tillagde han luren et stærkere udtryk, end 
den faktisk kan spille. Han brugte den som 
et krigerisk symbol for at vække sin egen tid 
til samling og aktion.

Luren ses ikke brugt i forbindelse med 
grundloven 1849 eller krigen 1848-50. Men 
norske Ole Vig brugte luren i 1851 i sin Våg
ner op nu alle hjærter. I 3. strofe høres 
blidere klange end Grundtvigs drøn: ”Hør 
de søde, dybe toner/ ifra Nordens barndoms
dage,/ kæmpeluren Hejmdalshomet,/ sølver
harpens klang hos Brage!/ ...”.23 Grundtvig 
havde i digtet De norske Graner, 1850, hyl
det nordmændenes hjælp til vores kamp. Vig 
ville vække sine landsmænd til at lade sig 
inspirere af danskerne, da han i sidste stro
fe skrev: ’’Vågner op og skuer klarlig,/ hvor
dan fædrene i Norden/ kæmpede for livets 
krone, ...” Luren fik i Norge samme sym
bolske betydning som hos Grundtvig. No
get tyder på, at mindre sejrrige tider kalder 
på luren som symbol fremfor andre fortids
minder. Norge havde ikke sejret endnu på 
egen jord.

Også musikken gjorde brug af fortidens 
helte og af den tids musikinstrumenter. 
Gennem 1830-40eme skabtes en forventning 
til den nationalromantiske kunst om at del
tage i kampen for national selvstændighed 
og forfatningsmæssige ændringer. Den na
tionalliberale kulturpolitik omformede 
nationalromantikken fra æstetik til ideolo
gi, skriver Niels Martin Jensen om periodens 
musik.21 J.P.E. Hartmann skrev musikken til 
tragedien Olaf den Hellige, hvor Oehlen- 
schläger i sin tekst havde foreskrevet harpe 
og lurtoner i tredie akt. Hartmann brugte 
harpe og blæsere til at fremkalde denne ef
fekt, og i fjerde aid akkompagneres skjaldene 
af slag på skjolde. Historikeren Jon A. P. 
Gissel har peget på, at den nordiske, mørke
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tone er et forsøg på at frembringe en be
stemt stemning og ikke at lægge gamle 
instrumenter som lurer ind i musikken.25

Niels W. Gade komponerede en natio
nal tone, idet han søgte at skabe et arkaise- 
rende klangbillede. Han anvendte instru
menter med ’’brug af klanglige pastiche-ef
fekter: Messingblæsere som udtryk for old
tidens og middelalderens lurer og horn, 
harpen som oldtidsskjaldens og den mid
delalderlige folkevisesangers instrument.”26 
Niels Martin Jensen diskuterede spørgs
målet, om en så begrebsløs kunstart som 
musik kan være national? Nogle så et farligt 
nationalt snæversyn i en sådan musikalsk 
udvikling. Men mange ville i det 19. århund
rede acceptere, ja ønske, en appel til natio
nale følelser i musikken, og i flere anmeldels
er fremhæves, at det var lykkedes at skabe 
gamle, ægte, nordiske toner.27 Men i den 
blandede følelse efter nederlaget i 1864 af 
nederlagsstemning og genopbygningstrang 
klingede nationalromantikken i musikken 
ud. I periodens digte brugtes lurerne dog 
stadig bl. a. af Chr. Richardt og Fr. Paludan- 
Müller.28 De lod begge luren anslå en blidere 
stemning, end Grundtvig gjorde det, omend 
luren stadig blev symbolet på dansk fortidig 
storhed.

Selvom luren således forsvandt fra den 
nordiske musik, blev den stadig brugt i an
dre sammenhænge. Arkæologen Sophus 
Müller kaldte efter 1900 borgerskabets sam
lere for ”de opofrende venner”, men land
proletariatets ’’arkæologer” blev kaldt ”de 
farlige fjender”. Der blev udstedt et fint di
plom, som gårdejere og husmænd, der ind
til 1937 lod fortidsminder fredlyse, modtog 
som erkendtlighed. Det var udsmykket med 
hele rækken af oldnordiske fund og symbo
ler, inklusive en lur.29 Danske bønder blev 
en dominerende økonomisk og politisk kraft 
fra 1800-tallets slutning, og gennem 1900- 
tallets første del fandtes på deres marker 
gravhøje, stenøkser og i de vådere dele lu
rerne. Fundene kom til at symbolisere en 
bondekultur uden store standsforskelle. De 
nye bærende lag blev bønderne og mellem

klassen såvel i samfundslivet som i udfol
delsen af historisk interesse. De kunne sta
dig synge med på 1800-tallets sange med 
luren som nationalt symbol og herved ud
trykke deres nu mere fredelige danskhed.

Afstemningen i Slesvig 1920
Danmark vandt afstemningen i Nordslesvig 
i februar 1920 efter en hård valgkamp, men 
tabte derefter i de to andre zoner. Det dan
ske statslige oplysningskontor havde udsendt 
en plakat i 10.000 eksemplarer over hele 
Nordslesvig med Heimdal stående på en bro 
over Kongeåen blæsende på en lur. Slagor
det var Vågn op og stem for Danmark. 
Plakaten søgte at begrunde retten til områ
det med kontinuerlig besiddelse siden 
bronzealderen, svarende til Inge Adriansens 
argument om, at ’’kontinuiten giver legiti
mitet”. Plakaten skulle også vække danskerne 
til national bevidsthed. Inge Adriansen viste 
desuden, at den tyske side af debatten i sit 
blad, Heimdall. Zeitschrift für reines 
Deutschtum und All-Deutschtum også brug
te Heimdal i sin titelvignet, her med et gjal- 
larhom30. Den danske plakat havde mørke 
skyer på den tyske side af broen, medens 
solen strålede på den danske side, og lurens 
prydplade glimtede i strålerne. Heimdal stod 
på broen Bifrost, her grænsebroen over en 
flod - vælgerne måtte nok gerne tænke på 
Ejderen. I vikingetidens asetro var Bifrost 
broen, der forbandt himmel og jord, altså 
regnbuen. Heimdal stod vagt ved broen, og 
ved Ragnarok skulle han blæse i et gjallar- 
hom, så det kunne høres over hele verden. 
Vagten advarede som Heimdal om den ude
fra kommende fare fra Tyskland. Danskerne 
udstyr ede ham nok med en lur for at gøre 
Danmark ældre og denned styrke deres ret 
til området. At man herved egentlig pegede 
på en offerfest - som Kroman havde 
sandsynliggjort 1902, at lurerne blev brugt 
til - tænkte man næppe på. Det ville nok 
også have forskrækket den oldkyndige del 
af vælgerne! Her er et eksempel på, at den 
nationale symbolske brug af luren var løsre
vet fra samtidens arkæologiske tolkning.
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Socialdemokratiet og luren
Man kan et øjeblik forbavses, hvis man læ
ser et digt fra de første år af 1930eme af H. 
C. Hansen, den kendte socialdemokrat og 
statsminister 1955 - 60, hvor han i første stro
fe påkaldte sig "Luren til kamp”.31 Den blev 
anmeldt af senere undervisningsminister 
Julius Bornholt og rost for personlige - vel 
snarere end kunstneriske - værdier, der 
kunne blive en drivkraft for kammeraterne. 
Det var en kampsang, hvor det nationale, 
borgerlige, danske flag, den socialistiske, røde 
fane og luren sammenstilles til et fælles 
fonnål. I 1933 udgav H. C. Hansen Arbej
dets sang, hvor han af oldtidsminder kun 
nævnte stenøksen og den første træplov. 
Sangens prisning af arbejdet og fremskridtet 
og sammenstilling af arbejdet i oldtiden og 
i nutidens fabrikker fra en arbejderpolitikers 
hånd er knap så overraskende.

Man må søge en forklaring på en socia
lists brug i førnævnte sang af symboler, der 
i over 100 år har været brugt af nationale, 
borgerlige kræfter. H. C. Hansen var DsU’er. 
Han blev foreningens formand i 1933. Efter 
den russiske revolution 1917 og uro i Tysk
land 1918-19 tilspidsedes situationen blandt 
internationalt orienterede socialister i Dan
mark. Syndikalistiske bevægelser førte frem 
til dannelse af det revolutionære Danmarks 
kommunistiske Parti i 1920, medens 
Socialdemokratiet trods militant antikapital
istisk sprogbrug stillede sig på det parlamen
tariske demokratis grund.32 F. J. Borgbjerg 
og Thorvald Stauning, socialdemokratiske 
politikere i de kommende snes år, var fasci
nerede af luren. Partiets nationale holdn
ing i disse år blev støttet af dets valg af sym
boler. Såvel partiet som de socialdemokrat
iske dele af fagbevægelsen fik to hovedmål: 
Dels kampen mod kommunistisk infiltra
tion, især i 20rne og fra 1945 til op i 50erne 
og dels planen om at skaffe bedre kår til de 
brede lag og senere om skabelsen af vel
færdsstaten. Men luren kunne bruges på 
tværs af partipolitisk ståsted til at vise en 
national holdning.

Musikeren, Chr. Igel, er en primær kilde 
til kendskab til Staunings og Borgbjergs 

interesse for lurer og lurblæsning. Han skri
ver, at Stauning søgte anvendelse for lur
blæsning ved mange lejligheder.33 På en af 
Staunings fødselsdage i 1930eme blev der 
blæst på lur for ham. Ved indvielser af bl. a. 
biografer var der lurblæsning, ofte på Staun
ings opfordring, hvis han var inviteret såsom 
ved indvielserne af Nora Bio og Toftegårds 
Bio. Borgbjerg var med på Nora Bio, og han 
forsøgte endda selv at prøve at spille på lur. 
Ved indvielsen af varden ved Hundested for 
grønlandsfareren, Mylius Erichsen, blev der 
også blæst på lur.

Det var kopier af de originale lurer, der 
blev spillet på ved disse lejligheder. Der 
havde i 1925 været et arrangement i Rådhus
hallen i København, hvor der blev blæst på 
originale lurer - af bevaringshen syn for sid
ste gang, pånær grammofonindspilninger og 
forsøg.31 Ved Th. Staunings bisættelse den 
10. maj 1942 var der lurblæsning på op
fordring fra arbejderbevægelsen ud for 
dennes forsamlingshus i Rømersgade. På en 
opbygget balustrade blæste bl. a. Chr. Igel 
ved sørgetogets forbidefilering en march for 
lur, som han havde komponeret. Også på Ve
stre Kirkegård blev der senere blæst lur ved 
afsløring af en mindesten for Stauning. Ved 
1. maj festerne 1941 blev der udleveret sang
blade med danmarkskort og lurer.35

Danske socialdemokrater kritiserede un
der 1. Verdenskrig tyske kammerater for 
deres fastholden af internationalismen, 
hvilket medførte, at socialdemokrater i de 
krigsførende lande ”... var gået med i og ind 
for krigen”.36 De to danske ledere holdt på 
deres nationale ide - og skjulte ikke deres 
svaghed for luren. Nu skulle Danmark 
omformes til at være arbejdernes fædreland. 
Ordet folk blev introduceret i Staunings ta
ler, og arbejderklassen skulle stræbe mod 
større indflydelse på folk og stat. Også 
Hartvig Frisch, partiets chefideolog fra 
30erne, udtrykte den kritik, at tyske 
socialdemokrater havde negligeret nationen 
som det centrale politiske aktionsfelt.37 
Danske arbejdere skulle være en del af det 
danske samfund, og luren signalerede 
danskhed og samling.
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Dansk og tysk nazisme 1920-45 
Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderpar
ti, DNSAP blev i høj grad et imitationsparti 
med forbillede i det tilsvarende tyske, NS
DAP. Men DNSAP var ikke et datterparti 
af det tyske, omend det brugte hagekorset 
som partisymbol, ligesom det tyske parti 
gjorde det. Det norske, Nasjonal Samling, 
brugte Olavkorset, og det svenske naziparti 
skiftede til Vasaernes symbol for at dis
tancere sig fra forbilledet, NSDAP.38 DN
SAP var stærkt nationalistisk, men vel at 
mærke dansk nationalt.

Medens danske demokratiske partier og 
andre politisk-kulturelle grupperinger 
dyrkede nationale og nationalistiske ideer, 
så blev dog brugen af symboler forskellig fra 
DNSAPs. Dette gælder også brugen af 
luren, som nazisterne brugte mere inten
sivt og pågående. De demokratiske partier 
så jo folkestyret siden 1848 og parlamenta
rismen fra 1901 som positive fremskridt, 
hvorfor forbilleder og symboler fra den 
fjerne fortid var knap så påkrævede. DN
SAP så dette som politisk og moralsk for
fald, og derfor søgte de i høj grad længere 
tilbage for at skaffe sig nationale forbille
der, symboler og legitimitet. Men luren blev 
anvendt af alle parter.

Den blev også brugt i Tyskland. Mange 
institutioner og skolefag deltog i konstruk
tionen af et ideologisk grundlag til at inklu
dere Skandinavien i det Pangermanske 
Rige.39 Hitlers kommission, ledet af Alfred 
Rosenberg - Amt Rosenberg - skulle kon
trollere NSDAPs ideologiske oplæring. Og 
det uddannelsesmæssige forskningsselskab 
- Das Almenerbe - skulle styre påvirknin
gen af det tyske folk. Luren indgik fysisk og 
sprogligt i propagandaen bl. a. ved årlige 
møder, Reichtagungen. På den anden af 
disse i 1935 i Lübeck blev der blæst på fire 
lurer ved den Nordische Kundgebung.40 Den 
årtusinder gamle Germanicisme blev visua
liseret ved den lejlighed. Tysk interesse for 
lurer viste sig også ved, at Heinrich Him
mler, SS-rigsfører, akcepterede at modtage 
et ’’pragtværk” om lurernes historie af Frits 
Clausen, den danske nazifører. På værkets 

for- og bagside er der støbt en lur og et sværd 
i bronze. Teksten var trykt i 18 karats guld, 
og værket indeholdt et pompøst digt af Lau
rids Skov. Bogen blev sprængt sammen med 
andre plyndrede kulturskatte på Himmlers 
ordre 31/3-1945.41

Det danske naziparti bragte også luren. 
Bl. a. DNSAP stod for hvervekampagnerne 
til ”et korstog mod bolsjevismen”.42 Mange 
danske meldte sig til SS-regiment ’’Wiking” 
og til det selvstændige ’’Frikorps Danmark”. 
Plakater med vikinger, glimt fra nordisk 
mytologi, lurtoner og skjaldesange blev ta
get i anvendelse - uanfægtet af sammen
blandingen af bronzealder og vikingetid. Ved 
de frivilliges afrejse til Tyskland før rejsen 
til østfronten var der lurblæsning. Men 
krigen kostede mange døde og sårede, 
hvilket ikke kunne bortforklares for de 
pårørende i Danmark. DNSAP satte nu ind 
med en heroisering af de døde, startende 
med ceremonien for frikorpsets leder, C. F. 
Schalburg, der faldt i Rusland juni 1942. 
Det foregik i Odd-Fellow palæet med dan
ske ministre, og der var lurblæsning og 
oplæsning af et mindedigt af Laurids Skov, 
der slutter: ’’Ton, I lurer, langs eng og dal - 
/ Mand er faldet for Danmarks ære!/ Han, 
en vogter af rigets gral,/ fulgte slægtens 
lovpriste lære:/ - Mand er faldet for 
Danmarks ære”. Også Hilsen til Frikorps 
Danmark skrev han, hvori lurerne bliver 
forgyldte: „Den dåd, der trak hver pandes 
djærve furer,/ blev født til sang af Danmarks 
gyldne lurerl“43

Ved mange stævner, startende med 
landsstævnet på Koldinghus i 1939, indgik 
lurblæsning. Det år var der lurfanfarer i 
slotsgården, og efter taler af Quisling og 
Frits Clausen blev der spillet en kantate for 
lurer, trompeter, orkester og blandet kor, 
efterfulgt af fællessang med lurakkompag
nement. I National-Socialisten udtrykte 
man herefter, at det nu var dokumenteret, 
at vort folk også på musikkens område var 
kulturskabende. Man mente nok, at 
fortidens (påståede) høje kultur nu var ble
vet genskabt i Kolding. En af lurblæserne 
var Søren Telling, som blev omtalt ovenfor.
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Forside til C. C. Stenders pjece 
"Den ny Stat". DNSAPs parti
presse blev udbygget fra 1933. 
Man havde ugebladet Natio
nalsocialisten, og fra 1934 
udsendtes må nedsbreve til 
skoling af partifolk. Samme år 
udkom DNSAPSjælland med 
Stenders pjece ovenfor med 
billede af en blond, spejder- 
lignende klædt mand, der 
blæser lur på baggrund af et 
hagekors. Her gengivet fra 
Lauridsen 1993, s. 155. Fra 
1934-44 udkom årligt "jul i 
Norden" med mange symboler 
fra oldtiden. Første årgang 
indeholdt et billede af en 
lurblæser og en runesten med 
hagekors. 1 1937 fik parti
forlaget i Bovrup fire lur- 
blæsere som symbol.

regeringen til fald blev 
ført under sloganet: ”Nu 
gjalder luren”. På trods af 
nazisternes indgående 
brug af luren, fik den ikke 
samme associationer efter 
krigen som f. eks. hagekor
set. Det bevidner de 
mangeartede udnyttelser 
af luren i samme periode.

Han fik i 1938 et samarbejde i stand med 
Nationalmuseet under påskud af at ville 
udføre videnskabelige forsøg. I foråret 1939 
fattede museet mistanke og fandt ud af, at 
det drejede sig om oplæring af nazister til 
lurblæsning, i første omgang på Koldinghus. 
Samarbejdet ophørte da.

Ved en højtidelighed i Forum nov. 1940 
for de 13 faldne danske soldater 9. april fik 
lurblæserne en fremtrædende placering. 13 
kandelabre blafrede ved siden af hver sin 
bulede stålhjelm. ”Fra lure nie lyder de gamle 
manende toner”, skrev man, men Frits 
Clausens tale drejede sig om vikingetiden. 
Der var også et optog med lurblæsere og 
kransenedlæggelse ved Den lille Hornblæ
ser. En kampagne samme år for at bringe

Luren i kultur og fest
Nationalmuseets kulturelt-festlige arrange
menter med brug af lurer startede midt i 
1890eme. Der var hvert år på Sankt Hans 
aften lurblæsning på museets tag. Et foto 
fra 1898 visende fire kongelige kapelmusici 
”... i fuld aktion med lurer og nodestativ
er...” på den del af Prinsens Palæ, som har 
fladt tag. Med Dannebrog i baggrunden og 
publikum stående som sild i tønde langs 
Frederiksholms Kanal, på broerne og Chris
tiansborg Ridebane.44 Det smukke Prinsens 
Palæ dannede en flot baggrund. Et nation
al fest var naturlig på den tid, hvor dansk 
stolthed havde lidt et knæk efter nederlag
et i 1864, og folk strømmede da også til. 
Endnu en baggrund var Hammerichs opda
gelse få år tidligere af lurens musikalske
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muligheder, og endelig kan man tænke sig, 
at Nationalmuseet, der i 1892 var blevet sam
let til en omfattende institution, som cen
traliserede forskellige museer, nu ønskede 
at manifestere sig kraftigere for en bredere 
offentlighed.

Et dagbladsklip fra 13/6 1914 viser to fo
tos med to lurblæsere, Dannebrog og en 
utallig menneskeskare. Bladet skriver om 
”det pittoreske kjøbenhavnske Folkelivs
billede”. Et andet avisklip med de samme 
to kapelmusici, August Petersen og Hr. 
Christensen, fra Tivolifregatten, også en St. 
Hans dag, riser de næsten mandshøje lurer 
på baggrund af master og tovværk.45 
Palækoncerter med de ægte lurer var ble
vet aflyst det år, men tivoligæsterne samle
de sig i tætte skarer og var begejstrede. Selv 
om blæsningen St. Hans dag ophørte, blev 
der stadig spillet på lur på Nationalmuseet 
ved særlige lejligheder gennem hele 1900- 
tallet.

Efter Nationalmuseets pladeindspilning 
i 1925 lod det trykke en plakat med ordene 
’’Nationalmuseet skal reddes”, et budskab 
som en bronzealdermand blæser ud over 
Danmark - stående på en langdysse, der jo 
er fra en anden tidsalder.46 August Petersen 
og Anton Hansen spillede her Herlig en Som
mernat, som ifl. Chr. Igel kan spilles på lur 
omend i en meget forvrænget gengivelse.47 
På pladen kaldes musikken for kampsigna
ler, omend Hammerich, der indleder med 
tale på pladen, jo må have vidst, at viden
skaben på det tidspunkt ikke kaldte lurer 
krigsinstrumenter.

Nationalmuseet udgav også en plade fra 
1966 med lurmusik, der blev omtalt af BT, 
som seriøst gjorde opmærksom på, at pla
den ikke fortæller om den musik, bronze
alderfolket faktisk spillede på lurerne, men 
at disse fortæller om støbekunstens høje sta
de for 3000 år siden.48 Fra overskud ved brev- 
duetotalisatorflyvningen havde Finansmini
steriet bevilget et tilskud til pladens udgiv
else. BT skrev om duens bidrag til dansk 
musikliv. Brevduerne er artiklens virkelige 
helte: ”En dybfølt tak ... til ... danske brev
duer. Med utrættelige vinger har de søgt 

slaget og skabt overskud ...”. Man brugte 
hinanden, museet fik tilskud og brevduerne 
god reklame.

Robert Jacobsen blev modtaget med lur
musik, da han skulle deltage i sin kunstud
stilling på Langeland i 1987. Jacobsen blev 
rørt: Nok kommer der flere i København, 
Paris og Berlin end det begrænsede publi
kum på Langeland - ’’men her får jeg den 
ægte vare .. folk (her) går lige på dig, hvis 
de ikke forstår mine billeder”. Overskriften 
’’Provinsen giver svar på tiltale”49 signalerer, 
at lurerne tydeligvis deltager i Provinsens 
udfordring af det dominerende København. 
Lokalpatriotismen lyser også ud af en notits 
i Alsingeren 1985 om ’’Brørups enfoldige 
lurblæsere”50 der havde deltaget i en 
reportage i Radio Syd. ’’Andre har fodbold
hold i fine divisioner. Men kun én dansk by 
har et lurblæserlaug,skriver bladet stolt. 
I Jelling blev der i 1952 fremstillet en lur
lut på seminariet til brug for Vikingespillet. 
51 Ifølge billedet ikke en lut med påsat 
trælurkopi, hvorved der dog rille have været 
en ris tidslig overensstemmelse, men med 
en kraftig snoet metallurkopi med stor 
prydplade. Den blev dog ikke brugt i spillet 
af fiygt for regn.

Lokalpatriotismen er også tydelig i en 
omtale af dronning Margrethes besøg på 
Moesgårds jubilæumsudstilling i 1995. Hun 
blev modtaget ”med gjaldende brøl fra de 
lange, smukke vikingelurer, bronzelurernes 
afløser”.52 Der har i 1990erne været megen 
omtale af de interessante fund af trælurer. 
De er ca. 1 meter lange, ofte omriklede med 
bast, næsten lige og fra germansk jernalder.53 
Lidt yngre trælurer er fundet i Oseberg. 
Kendte vikingerne eller jernalderfolket 
bronzelurerne i moserne? Vi kender ikke 
mellemformer, der kunne rise, at her er tale 
om bronzeluremes afløser, som Politiken på
står. Men ordet lur er nu blevet dansk. Også 
i lokale sammenhænge har luren altså spil
let en national og samlende rolle, f.eks. i 
forbindelse med vestdansk lokalpatriotisme.

Merkantil brug af luren
H. C. Broholms bog Lurfundene  fra Bronze



alderen, der er en revideret udgave af hans 
tidligere skrifter om emnet, blev under 
titlen: Bronzelurerne i Nationalmuseet 
udgivet af Wolffs Reklamebureau i anled
ning af firmaets 100-års jubilæum i 1958. 
Samtidig blev luren sat ind i firmaets 
bomærke.54 Wolffs motiv hertil må antages 
at have været dels lurernes pompøse, flotte 
udseende, dels muligheden for association 
til begrebet kvalitet qua lurstøbernes store 
dygtighed, og dels den formidling til det 
danske folk, der længe var foregået, at luren 
skulle være blevet brugt til at signalere eller 
kalde - til kamp, til samling eller til 
opmærksomhed. Det er jo det, reklamefolk 
gør, og lurens indsats i det nationale arbejde 
har ikke skadet Wolff.

Mere kendt er lurmærket, varemærket 
for dansk smør, og fra 1957 også lurpak- 
mærket for dansk smør pakket i sølvfolie. 
Lurmærket blev registreret 1901 i Danmark 
og England, og i 1905 i Tyskland. Mærket 
findes idag i 123 lande.55 Formålet med 
mærkningen i 1901 på smørdritler var at 
adskille det fra smør af en lavere kvalitet fra 
lande som Rusland, Sverige og Finland. Man 
rille opnå en højere pris, hvilket også skete.56 
Ideen om et mærke med et oldtidssymbol 
blev efterlignet, idet Sverige indførte et 
’’runemærke” og Irland et oldirsk mærke, 
men det danske fik nok størst succes, idet 
eksporten voksede fra ca. 80.000 tons i 1901 
til 172.000 i 1932, da den toppede. Ekspor
ten er nu faldet til under 50.000 tons57. 
Mærket blev ved lov 1906 et obligatorisk 
nationalitetsmærke, ogi 1911 tillige et kvali
tetsmærke, idet ministeriet dog overlod det 
til smørmærkeforeningen at kontrollere, at 
en ris minimumskvalitet blev overholdt.58

Også den nye Kærgården og den i Eng
land solgte Lurpak Spreadable bruger luren 
som kvalitets symbol. Det er næppe unfair 
at sige, at det gælder for dette mærke, som 
det gør for alle varemærker, om at differen
tiere sig fra konkurrenterne, uanset om der 
faktisk er større eller mindre forskel. Lurpak 
smør har de sidste par år kostet danske 
forbrugere 11-12 kr. pr. 1/4 kg, medens 
samme mængde tysk smør koster knap 8 kr.
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Lurmærket smør. Frem til 1967 blev der anvendt 
dritler til dansk eksport af lurmærket smør. Denne 
toppede i 1932 med 172.000 tons. Berlingske 
Tidende 22/10 2001 i anledning af lurmærkets 100 
års jubilæum.

hos Netto. Man kan nok tilskrive en sådan 
mulig merfortjeneste hos danske produ
center en varemærkeloyalitet, som næppe 
er fuldtud begrundet i smørkvalitet. En 
engelsk kender, redaktør for det engelske 
The Grocer, udtaler: ’’Lurpak er et af de 
stærkeste flagskibsmærker for smør ( ...) 
Lurpak er et af de ikonmærker, som for
brugerne øjeblikkelig forbinder med dets 
oprindelsesland”.59 Det svenske Arla ejer nu 
de fleste danske mejerier og lurmærket, som 
yngre medarbejdere udtrykker tvivl om vær
dien i at bevare. Dette dementeres dog af 
den adm. direktør.60 Arla finder det måske 
vanskeligt at skulle vælge mellem profit og 
nationale følelser. Et analyseinstitut har rist, 
at mærket Arla er næsten ukendt i udlan
det.61

Medens Arlas hjemmeside koncentrerer 
sig om ar fortælle Lurpaks konkrete histo
rie, er det interessant at bemærke, at den 
danske mejeriforening også finder plads til 
at tale om dansk selvforståelse - Lurpak og 
græsmarker med gumlende køer er dansk, 
og der tales om national stolthed over et 
dansk mejeribrug.62 Hans Kryger Larsen har
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diskuteret, hvad lurmærket har betydet for 
- ikke prisen - men dansk identitet. Han 
tilføjer: ”Med de to begreber, interesse og 
identitet, karakteriseres ofte disse to forskel
lige sider af den nationale samhørigheds- 
følelse, identiteten som den fundamentale 
socialpsykologiske kategori, interessen som 
en afledt, ’’politiseret” og hyppigt noget 
suspekt konkretisering af nationalfølelsen”.63

Udnyttet men ubesudlet
Gennemgangen af disse forskelligartede 
eksempler riser lurernes mangfoldige sym
bolske muligheder. Både den kulturelle og 
den politiske danske elite værdsatte i 1800- 
tallets første del luren og brugte den. 
Grundtvig i digte med det fonnål at vække 
folket til samling og handling inspireret af 
dets glorværdige fortid. Kongen bmgte den 
i 1840erne som en flot kongelig gave, hvor
ved han fremviste danskernes storhed i fortid 
og nutid. Ved internationale arrangemen
ter før og efter 1900 blev luren bragt med 
samme formål. Den materielle anvendelse 
virkede sammen med den symbolske. Det 
er påvist, at ’’klangen” i 1800-årenes lursym
bolik ændrede sig fra det skarpe, krigeriske 
udtryk til de blidere, samlende ’’toner”. I 
orkestermusikken udvikledes en særlig nor
disk tone med mørke klange, der skulle 
minde om bl.a. lurmusik. Luren viste sig 
egnet til såvel ydre som til indre kamp.

Ved afstemningen i Slesvig 1920 blev 
luren bragt på dansk side til at underbygge 
retten til jorden og til at mane til samling 
på valgstederne. Socialdemokratiets både 
digteriske og praktiske anvendelse af luren 
skulle give danske arbejdere en stærkere 
følelse af at være en del af det danske sam
fund. Samtidig blev den bragt til at agitere 
for sammenhold og disciplin. Det forhold, 
at luren blev eller havde været bragt af andre 
partier (nazister og borgerlige) forringede 
ikke dens nytte som symbol på socialdemo
kratisk danskhed.

Nationalmuseet brugte luren hyppigt 
både til at skaffe sig ekstra midler på en 
festlig måde og i sin løbende, museale 
funktion, der jo inkluderer netop formidling 

af danskhed. Der er desuden påvist 
lokalpatriotisk brug af luren. Varemærker 
med brag af luren som symbol for konstant 
kvalitet har stået stærkt gennem mange år. 
Luren har bidraget til fabrikantens mål: At 
vinde og fastholde loyale kunder.

Lurens imponerende udseende og dens 
’’image” af kvalitetsarbejde har gjort den 
egnet som symbol. Dens høje alder og hold
barhed har virket i samme retning. Dette 
er også blevet set som bevis på noget legi
timt og autentisk. Det er slående, at ideol
ogisk forskellig brag af luren ikke har hæm
met dens stærke symbolværdi for den en
kelte bruger. Ingen har følt, at den blev 
besudlet hen ed som nationalt symbol på 
kvalitet, høj alder, kontinuitet og især dansk
hed. Luren er som vist godt bragt, men som 
symbol dog jomfruelig ren og stærk.

Anders Bohn
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Scipio og Marius
En skitsering af den romerske hærs voksende politiske 
betydning i 2. årh. f. Kr.

De to romerske  feltherrer og politikere Publius Scipio og Gaius Marius havde mange ligheder 
på overfladen, men i praksis gik det Scipio politisk langt værre end Marius. Hvad skabte 
denne forskel på ca. et århundrede? Hvad gjorde, at Marius, fra relativt ydmyge kår, 
opnåede en central stilling i romersk politik, men at Scipio - fra en rig og gammel familie 
- til sidst mistede enhver indflydelse? De to store hærførere, med deres karrierer skilt 
omtrent af et århundrede, viser mange overensstemmelser. Teoretisk set skulle deres karrierer 
følge omtrent den samme kurs, men med Scipio kommende udforrest, da han kom fra en 
rig, gammel familie i forhold til Marius, som sandsynligvis kom fra en velhavende provinsiel 
ridderfamilie uden tidligere offentlige embeder, og derfor var dømt til at være en Novas 
Homo.1 I praksis gik det imidlertid ganske anderledes, et faktum jeg vil prøve at forklare
ud fra udviklingen indenfor den romerske 
århundrede f. Kr.

Af cand. mag. Torsten Cumberland Jacobsen

P
ublius Cornelius Scipio Africanus 
Major (236-184 f. Kr.) er blevet vel 
behandlet af kilderne, som samtidig 
giver os et godt indtryk af hans liv og ger

ninger. Den mest centrale kilde er Polybi- 
os, som var en del af den såkaldte scipion- 
ske cirkel omkring Africanus’ søn Publius 
Scipio og dennes søn gennem adoption, 
Scipio Aemilianus. Polybios’ adgang til kilder 
var derfor eminent og hans værk om Roms 
historie, hvor Scipio figurerer som hoved
person, er udført med en god, kritisk me
tode. Africanus skrev også selv sine memoi
rer, men disse eksisterede ikke længere på 
Ciceros tid.2

Scipio blev i 2363 født ind i en af de store 
patricierfamilier i Rom. Vi kender ikke til 
hans tidlige år, men vi ved, at han blev gift 
med Aemilia, datter af konsulen Aemilius 
Paulius, der senere faldt ved Cannae (216).

Allerede som 18-årig trådte Scipio ind 
på scenen, da han ifølge traditionen reddede 
sin faders liv i slaget ved Ticinus i 218. To år 
senere ses han igen, nu som militærtribun 
ved Cannae, hvor han samlede de overlev
ende efter det store nederlag. Efter i 213 at 
have været kun.il ædil4 blev han ekstraordi- 

hærs politiske magt og betydning i det 2.

nært udnævnt af folket på Comitia Tributa 
til at efterfølge sin onkel og fader, som var 
blevet dræbt under kampe i Spanien. Allere
de her ses spiren til hans helt særlige karri
ere. Denne udnævnelse i 210 var samtidig 
speciel, da han denned var den første Priva- 
tus5, der opnåede prokonsulært imperium6. 
Roms position i Spanien var meget svag efter 
slagene ved Baetis-floden og Ilorci (211), 
hvor Scipios fader og onkel nyligt var blevet 
dræbt sammen med deres hære. Under felt
toget i Spanien udviklede han hærens tak
tik, med hvilke de tre linier i den traditio
nelle romerske fonnation blev givet større 
handlefrihed. Denne taktik sås tydeligt i 
slaget ved Baecula i 208, hvor Karthagos hær 
- under Hasdrubal Barca - blev engageret 
af de lette tropper, mens den romerske ho
vedstyrke delte sig og faldt Hasdrubal i flan
kerne. Taktikkens kvaliteter sås også senere 
ved det afgørende slag ved Ilipa, hvor Span
ien endeligt kom i romernes hænder. En 
sådan fleksibilitet var et komplet brud med 
den tidligere ret statiske romerske taktik. 
Det er også under Spaniensfelttoget, at tra
ditionen vil vide, at han indførte det span
ske kortsværd - Gladius - og forbedrede det
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romerske kastespyd Pilum. Som resultat af 
sejrene blev han hyldet som Imperator af 
sine soldater, og de spanske stammer kaldte 
ham konge, hvad han dog afviste som upas
sende.

Som 31-årig blev han udnævnt til konsul 
(205) og invaderede Afrika med en stor hær. 
Da Senatets modstand resulterede i, at han 
kun blev tilkendt et sammenskrab af trop
per, reagerede Scipio ved personligt og for 
egne penge at hverve 7000 frivillige soldat
er for at fremme hærens kvalitet.

Da Scipio endeligt sejrede over Hanni
bal i 202 ved Zama, stod han som den største 
og mest magtfulde general i Roms hidtidi
ge historie. Han havde omdannet en bonde
hær til en semiprofessionel hær og havde 
opnået den fulde loyalitet gennem 10 års 
krigsførsel. Gennem sin karriere vandt han 
alle sine slag. I 201 fejrede han en overdå
dig triumf for sine sejre og fik tilnavnet Af
ricanus. I Polybios’ opfattelse var han ’’al
most the most famous man of all time”.7

Senatet havde I flere år søgt at stække 
hans politiske magt, og det har nok været 
med tilbageholdt åndedræt, at man afvent
ede hans reaktion overfor den fjendtlige fak
tion, og om han ville udnytte sin hidtil 
uhørte militære og politiske magt. Der var 
imidlertid ikke grund til bekymring, og hans 
succeser in den militære sfære blev fulgt op 
af succeser i den politiske. I 199 nåede han 
censor-embedet og blev Princeps Senatus, 
senatets førstemand. Trods mulighederne i 
censorembedet for at rette et angreb mod 
sine modstandere i Senatet, så man heller 
ikke dette ske, og Scipios censorperiode blev 
overstået uden større armbevægelser.

Modstanden i Senatet var dog meget 
aktiv, med særligt Cato d. ældre (konsul 195) 
i spidsen. Angrebene gik ikke kun direkte 
mod Scipio, men også på hans familie og 
støtter.

Hans andet konsulembede kom i 194, 
men allerede her ser vi hans svigtende posi
tion, da hans opfordringer til ikke at evakuere 
Grækenland overfor den latente trussel fra 
Antiochus af Syrien, blev overhørt.81190 da 
den ventede krig mod Antiochus brød ud, 

fulgte han sin broder Lucius som rådgiver. 
Dette var sandsynligvis et lille spil udenom 
problemet med at blive genvalgt til konsul, 
hvad han ikke kunne blive rent lovmæssigt.

Få år senere indledte en stærk faktion i 
Senatet flere kraftige angreb på Scipioneme 
og deres magtbase, hvad der kulminerede i 
en række retssager mod hans yngre bror 
Lucius i 187, og muligvis ham selv i 187 eller 
184. Disse gik på beskyldninger om bestik
kelse under felttoget i Lilleasien mod Antio
chus. Lucius skulle efter at have slået Antio
chus ved Magnesia i 189 have stukket 500 
talenter ud af Antiochus’ krigsskadeerstat
ning på 15.000 til side til sig selv. I vrede 
rev Africanus regnsskabsbogen i stykker over, 
hvad han anså som en latterlig fornærmelse. 
Det var dog broderen, der havde skaffet de 
15.000 talenter, og Scipionernes skyld, at 
romerne nu var herrer over Lilleasien, Afri
ka og Spanien.9 Det er umuligt at afgøre 
om broderen og Scipio egentlig havde gjort 
noget galt, da der ikke er klarhed over lov
givningen på området. Der er ingen tvivl 
om, at flere andre hærførere i perioden dis
ponerede ganske frit over bytte, men spørgs
målet var, om erstatningen principielt var 
statens, eller om den lokale hærfører midler
tidigt kunne disponere over den til lønning
er og andre omkostninger.

Denne fortsatte politiske modstand i 
Senatet mod Scipios magt, underminerede 
langsomt hans magtbase, og han trak sig 
endeligt tilbage til Litemum, hvor han døde 
kort tid efter.

Gaius Marius (ca. 157 - 86 f.Kr.) 
Kildesituationen omkring Marius er langt 
mere kompliceret. Ingen af de primære kil
der fra perioden er bevaret, og beskrivelsen 
af Marius er kraftigt præget af senere begi
venheder. I Antikken blev der skrevet flere 
biografier over Marius, men ingen af disse 
er bevaret - udover Plutarchs sene fremstil
ling - og vi mangler derfor mange rigtige 
informationer om hans liv. De information
er ri rent faktisk har til rådighed gøres svære 
at benytte, grundet to separate traditionel*, 
med de Sullanske annalister på én side (anti-
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manus) og særligt Cicero på den anden side 
(pro-marius). Marius’ slægtskab med Cæsar 
har utvivlsomt også været med til af influ
ere traditionerne.

Marius’ karriere begyndte ganske ander
ledes end Scipios. Marius blev født, sand
synligvis i 157 ved Cereatae i nærheden af 
Arpinum.10 Allerede her skaber de separate 
traditioner problemer. I Valerius Maximus 
bliver han fremstillet som ud af en fattig 
arbejderfamilie, hvorfra han arbejdede sig 
op gennem hæren, startende som alminde
lig soldat.11 Denne traditionsgren ses først i 
1. årh. e. Kr., og der er ingen spor af den 
tidligere. Sandsynligvis er den blevet ud
viklet gennem ønsket om at præsentere 
Marius’ karriere som et paradoks. Den anden 
tradition stammer fra Cicero, der trods en 
vis tendens præsenterer sin version på en 
mere realistisk måde. Her nævnes det, at 
Marius stammede fra en ridderfamilie. Hans 
lidt specielle navn mødes da også flere steder 
i aristokratiet rundt omkring i Italien, og det 
kan spores tilbage til det 3. årh. f. Kr. De 
ledende familier i Arpinum var slægterne 
Tullius og Gratidius, med hvilke Manerne 
var beslægtet.12 Ifølge Plutarch stod Malier
ne i klientforhold til Motellerne og Herenni- 
eme.13 Han mistede imidlertid Mettellemes 
støtte efter at have arbejdet for en lov mod 
Senatets regulering af afstemninger (119).

Marius må også have haft en stærk finan
siel baggrund, da han mentes at have sikret 
sig prætorembedet gennem bestikkelser, og 
fordi han søgte at nå ædil-embedet, som 
traditionelt var meget dyrt.14

Uddannelsesmæssigt er det også svært at 
placere Marius, grundet de kildemæssige 
problemer. Hans modstandere yndede at 
fremstille ham som den rå frontsoldat uden 
nogen formel uddannelse eller lærdom.15 
Plutarch nævner derimod, at han havde haft 
en traditionel uddannelse.16 Det er natur
ligvis svært at afgøre hvilken tradition, der 
er korrekt, men Marius havde i hvert fald 
tid til at få en uddannelse, inden han som 
23-årig deltog i sin første militærkampagne 
under Scipio Aemilianus ved Numantia i 
134.17 Carney, som var en af de mest erfarne 

Marius-forskere, mente at kunne bevise, at 
han besad juridisk viden, kundskab til reli
giøse ritualer samt en vis orator-træning.18 
Et indicium kan også hentes fra hans omhyg
gelige uddannelse af sin søn, som gik i skole 
med så kendte personer som Cicero og M. 
Pomponius Atticus. Marius udtrykte dog 
flere gange en misbilligelse af græsk retorik 
og kulturen generelt, en holdning der mu
ligvis blev forstærket af politiske spørgsmål.19 

Under hans introduktion til militærlivet 
som rytter i Numantia-kampagnen udmær
kede han sig hurtigt for sit mod og sin hård
hed. Da han ikke havde nogen særlig poli
tisk støtte, blev han tvunget til at vente de 
krævede 10 års militærkampagner, før han i 
en alder af 33 kunne nå militærtribunpo- 
sten - sandsynligvis i 124 - og i 122 kvæstor
embedet. I 119 blev han folketribun med 
støtte fra Metellemes faktion. Mellem 118 
og 116 søgte han at gå videre til embedet 
som kuml ædil, med da stemmeafgivning
en så ud til at gå ham imod, skiftede han 
straks til at kandidere til plebeisk ædil, hvor 
han også mødte et nederlag på samme dag. 
Plutarch udtrykker tydeligt, hvor flovt det 
var rent politisk at møde to nederlag på den 
selv samme dag.20 Det er svært at afgøre præ
cist, hvorfor Marius handlede så uklogt, og 
også til en vis grad overmodigt ved at gå efter 
begge poster. Det kan vurderes som udtryk 
for manglende politisk erfaring.

Efter i to år at have ladet sagen drive over, 
fortsatte han sin karriere ved at kandidere 
til prætor-embedet, som han med nød og 
næppe vandt som den sidste i kollegiet på 
seks, muligvis efter bestikkelse.

Efter at have opnået embedet, og overle
vet en bestikkelsesretssag fremsat af Metel- 
leme, er det uklart hvad Marius egentlig 
foretog sig i embedet. Der er i hvert fald 
ingen kilder, der behandler denne periode, 
men han må have navigeret sit politiske skib 
vel, da han nåede posten som proprætor i 
provinsen Ydre Spanien (114). Denne post 
var ikke kun central for Marius pga. den poli
tiske værdi, men var også en mulighed for at 
opnå store rigdomme. Det er i denne peri
ode, at Marius først omtales som Publicanus.21
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Den overraskende genindførsel i 101 f Kr. af den 
lille quinarius mere end 100 år efter, at den var 
ophørt med at blive slået, kædes almindeligvis sam
men med Marius' sejre over kimbrerne, teutonerne 
og ambronerne. David Sear i hans Roman Coins 
and their Values, London 2000, mener, at den lille 
sølvmønt muligvis blev slået med henblik på forde
ling blandt befolkningen, og dermed skabte Mar
ius præcedens for denne småmønts fremtidige rolle.

Hans voksende rigdom ses også udfra hans 
ægteskab i denne periode (110) med en 
Julia. Julieme var på dette tidspunkt på et 
lavt punkt politisk - uden embeder i en lang 
periode - men havde stadig deres position 
som en fornem patricierslægt.

I 109 tog han som legat ved Metellus’ 
stab til Afrika for at afslutte den Jugurthin- 
ske Krig, som allerede havde skabt flere skan
daler i Rom. Efter to år lykkedes det ham 
med riddernes hjælp at opnå konsulposten 
i stedet for Metellus, som var udset til pos
ten af Senatet. Denne udnævnelse skabte 
en farlig præcedens, da Senatets beslutning 
til Metellus’ fordel blev overhørt af folket 
som valgte Marius. Han blev tilkendt retten 
til at udskrive flere tropper, sandsynligvis 
med det håb, at han ville blive meget upo
pulær. For at omgå dette kaldte Marius friv
illige ind, den sidste idé i en række hvorved 
ejendomsklassemes ydelse til hæren blev 
omgået. Mange tusinde Capite Censi meldte 
sig under fanerne.22

1105 afsluttede Marius krigen ved at tage 
Jugurtha til fange. Marius’ dcn cd opnåede 
ry betød, at han var den selvskrevne leder 
til at tage kampen op mod Kimbrene, Teu
tonerne og Ambronerne, som truede Nord
italien. Marius blev derfor - trods en Novus 
Homo - udnævnt til konsul år efter år indtil 
101.231 denne periode ændrede han hærens 
taktik og bevæbning. De tidligere tre linier 

- Hastati, Principes, Triarii - blev fjernet, 
tropperne bevæbnet ens, kohorten indført 
som den centrale manøvreenhed, en våben
træning baseret på gladiatorernes øvelser 
blev etableret og endelig stod han for end
nu en forbedring af kastespyddet Pilum og 
en ændring af udrustningen. Ligeledes ind
førte han legionernes berømte standarder 
” Aquilae” - Ørne.

Teutonerne og Ambronerne blev slået 
ved Aquae Sextiae i 102, og Kimbrene i 
nærheden af Vercellae i 101, i høj grad pga. 
hærreformeme. Marius opnåede sit sjette 
konsulat i 100, hvor han støttede sig til dema
gogerne Satuminus og Glaucia. Da deres 
regime blev for ekstremt, trak Marius sin 
støtte tilbage sammen med resten af rid
derne. Efter denne episode mistede Mari
us dog megen magt hos folket og i Senatet. 
Den næste ti-årige periode var præget af 
politiske manøvrer mellem de forskellige 
politiske faktioner.

Under Forbundsfællekrigen (91-88) hø
rer vi igen om Marius, der slår Marseme og 
Marrucinerne i 90 sammen med Sulla.24 
Sulla havde dog udmærket sig mere i kri
gen end Marius, og fik derfor kommandoen 
i Østen mod Mithridates. Tribunen Sulpicius 
angreb dette valg på Marius’ vegne, hvad der 
betød, at Sulla som den første general mar
cherede mod Rom i 88, og tvang Marius til 
at flygte til Nordafrika. Efter Sullas udsatte 
afmarch til Østen, gik Marius i land i Etru
rien, hvor han samlede en styrke, og gik mod 
Rom med støtte fra Cinna (87). Efter et 
sandt terrorherredømme døde Marius kort 
efter starten på sit syvende konsulat i 86. 
For eftertiden stod Marius som den første 
af den række af generaler, der førte frem til 
republikkens fald og Octavians magtoverta
gelse (31).

Man ser straks, at de to centrale perso
ner i det 2. årh. f. Kr. karrieremæssigt min
der meget om hinanden. Hvorfor afsluttede 
Scipios politiske karriere i ruin, når hans fa
milieforhold - måske det vigtigste forhold 
for en romer - var så gode som de var? Hvor
dan kunne en Novus Homo nå så meget læn
gere, på trods af at hans politiske karriere
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startede langt senere i livet? Hvorfor 
marcherede Scipio ikke mod Rom og op
kastede sig selv som diktator, frem for at 
acceptere et politisk nederlag?

Det er disse spørgsmål jeg vil søge at 
besvare, og denned tegne et billede af mil
itærets politiske betydning i 2. årh. f. Kr.

Militærets udvikling gennem 2. årh. f. Kr. 
En central forandring i det 2. årh. går til
bage til Gracchernes forsøg på reformer 
(133-121), nærmere betegnet Gaius Grac
chus’ definering af riddernes rettigheder og 
politiske funktion. Riddenie overtog delvist 
det meget vigtige dommerembede, og fik 
denned magt over retssystemet. Desuden 
blev de involverede i skatteopkrævningen i 
Lilleasien, hvorefter de som stand overtog 
skatteopkrævningen fuldkomment, samt 
mange af de lukrative militærkontrakter. Der 
er ingen grund til at tro, at C. Gracchus’ 
præcisering af privilegier var nytænkning. 
Derimod er det mere sandsynligt, at det var 
den endelige stadfæstelse af en udvikling, 
som strakte sig helt tilbage til 2. Puniske 
Krig. Gracchus har nok set privilegierne som 
et modstykke til Senatets hidtidigt ubrydeli
ge magt. Et senat, der blev kontrolleret af 
færre og færre personer, som oftest medlem
mer af de gamle, store familier. Deres magt 
over domstolene var et sprængfarligt emne 
i datidens politik. Det var muligt at gen
nemføre denne reform da Senatet - som tid
ligere besad dette privilegium - nyligt havde 
gennemgået nogle særdeles flove retssager, 
hvor det blev tydeligt for alle, at en senator 
ikke kunne dømmes ligegyldigt forbrydel
sen. Problemet var naturligvis, at det om
vendte kunne gøre sig gældende, hvis rid
derne ønskede at udfordre Senatet. Hvor 
Marius var på riddernes side og ønskede en 
modvægt til Senatet, gav Sulla delvist jury
magten tilbage til Senatet efter hans sejr i 
borgerkrigen mod Marius og hans faktion 
(88-82).

Som Rom langsomt, men støt, voksede 
sig til at være et vidtstrakt imperium efter 
den 2. Puniske Krig, voksede også riddernes 
økonomiske betydning. Hvor senatorer tra

ditionelt var afholdt fra at drive handel og 
lignende, havde ridderne ingen af disse hin
dringer. Der var miner, der skulle drives for 
staten, skatter skulle opkræves, og nye 
markeder var blevet åbnet for handelen, etc., 
hvad der betød, at de romerske ridderne var 
nogle af de første, en overvunden fjende ville 
stifte bekendtskab med. Da Senatet samti
digt styrede provinserne uden nogen særlig 
omtanke, og de udsendte provinsguvernør
er ofte udnyttede deres magt groft, stod rid
derne på ingen måde tilbage og blev da også 
meget forhadte. Som oftest ville 
nedhugningen af de nærmeste riddere være 
starten på et oprør i en provins, som vi ser 
det under den Jugurthinske Krig og under 
Mithridates’ oprør. Indirekte viser dette 
kraftige had også, at ridderne var meget ef
fektive til at udføre deres erhverv qg derfor 
tjente enorme formuer. Et noget senere 
klassisk eksempel var Pomponius Atticus, 
Ciceros nære ven, som var rigere end de 
fleste senatorer. Ligeledes kan man se, at 
Julieme så sig nødsaget til at gifte sig til 
Marius’ formue, selvom det var under deres 
stand.

Optimales og Populäres
Allerede omkring midten af 2. årh. var ter
men Populäres kommet ind i det politiske 
sprog i Rom, som værende en person, der 
søgte støtte blandt den jævne befolkning, 
frem for Optimales, der stod for en række 
meget rige familier, der baserede deres magt 
på de rigeste i samfundet. Særligt fra 
130’erne og frem blev disse grupperinger 
mere og mere markerede.

Af særlig betydning for Populäres var 
folketribunemes øgede politiske magt i slut
ningen af århundredet. Folketribunerne 
havde altid spillet en rolle i Roms politiske 
liv ved deres vidtgående obstruktions
muligheder, hovedsageligt gennem deres 
veto-ret overfor love, senatsbeslutninger og 
valg. Det var dog først med C. Gracchus, at 
embedet opnåede den centrale rolle, det 
spillede ved overgangen mellem første og 
andet århundrede. Tidligere var et genvalg 
ulovligt, med den magthæmmende effekt,
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Den romerske taktiske forma
tion var under den 2. Puniske 
Krig opdelt i tre linier - Hast at i 
(1), Principes og Triarii (2) - 
foruden let infanteri (Velites, 
3), opdelt efter aldersgruppen 
Forskellen i alder og derfor 
også i formue betød, at hver 
gruppe havde sin egen per
sonlige udrustning. Kampfor
mationen var ikke særlig flek
sibel og tropperne forforskel
ligartede -et problem som Sci
pio søgte at råde bod på. 
Artwork by Angus McBride 
from Men-at-Anns 291 Repub
lican Roman Anny © Osprey 
Publishing.

romersk historie, men 
også det senere eksempel 
- Cæsar - viser mulighe
derne i denne nye magt
faktor. Dette var endnu 
en mulighed for nye 
mænd at nå frem, og ofte 
på basis af deres økonomi 
frem for noget nobelt 
navn eller familie.

der ligger i en sådan lov. En folketribun 
kunne kun fungere i et år, og positionen var 
dermed heller ikke en åbning for en per
son, der ville ind i de politiske liv. Med C. 
Gracchus blev denne tradition brudt, og 
genvalg blev mulige. Der var nu for alvor en 
chance for folketribuneme at spille en cen
tral politisk rolle.

Denne nye uligevægt i magtstrukturen 
skabte en øget vold indenfor politiske 
spørgsmål, samt en langt stærkere appeller- 
ing til masserne, da folketribuneme blev 
valgt af Folkeforsamlingen. Plebs’ politiske 
rolle blev derfor kraftigt øget. Dette gjaldt 
dermed også konkurrencen om denne be
folkningsgruppe, som ellers hidtil var ble
vet relativt ignoreret. Hvor Scipio hundrede 
år tidligere aldrig ville have søgt nogen sær
lig politisk fordel ved at appellere til folket, 
eller de fattige som sådan, var der nu en 
åbning for folk som Marius. Han fremstod 
hermed som en af de centrale Populäres i

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke 
var fordi folket som sådan skabte deres egne 
ledere - det var stadig en meget lille sam
fundsgruppe, som kunne aspirere til højere 
embeder og indflydelse, og det var ikke nød
vendigvis for at skabe en ny samfundsorden, 
at forholdene for de fattigere i Rom søgtes 
forbedret.

Optimates var ligesom Populäres ikke et 
politisk parti i moderne forstand med et klart 
defineret partiprogram, men snarere et be
greb der dækkede den aristokratiske sam
fundselite, der søgte at holde magten un
der kontrol af et lille antal familier, der grun
det deres rigdom og indflydelse sad på de 
offentlige embeder. For eksempel kom 151 
af 262 kendte prætorer mellem 218 og 167 
fra kun 20 familier. Mellem 223 og 195 nåede 
kun 5 nye familier konsulembedet, og alle 
disse menes at have haft prætorer i tidli
gere generationer.25
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Optimales opererede gennem Senatet, 
hvor de kunne tildele embeder og poster til 
deres favoritter, samt styre retssagerne gen
nem deres juryret. På mange måder søgte 
Optimales at bibeholde republikkens magt- 
strukturer gennem en yderst konservativ og 
Rom-centreret politik.

Optimales og Populäres begyndte at 
strides mere voldsomt, og man ser tydeligt, 
at vold efterhånden blev en almindelig del 
af politik. Et eksempel var valgene i 100 og 
i 99, hvor demagogerne Satuminus og Glau- 
cia kæmpede om tribunembedet og konsul
posterne. Efter at Glaucias modkandidat, 
Memmius blev dræbt, så Senatet sig tvun
get til at gribe ind, hvorefter Saturninus 
overgav sig, men kort efter blev dræbt. Den 
politiske vold havde nu nået de højeste post
er i riget. Igen en udvikling, der ville have 
rystet en Scipio, i hvis periode magten og 
magtkampene blev ført i en meget snæver 
kreds.

I begyndelsen af den behandlede peri
ode var der en vis politisk ligevægt i Sen
atet, som tydeligt spores i f.eks. Catos an
greb på Scipio den Ældre. Når en person 
blev for stærk og magtfuld, samledes Sen
atet mod ham eller hans magtbase, og sikrede 
dermed, at ingen fik overvældende magt og 
eventuelt kunne stræbe efter en enevældig 
magt. Det kan ikke siges, at Scipio egentlig 
gjorde noget galt i sin karriere eller på no
gen måde provokerede resten af Senatet. 
Faktisk kunne man kommentere, at hans 
reaktioner på sin endelige udelukkelse fra 
den politiske scene i 187-184 var yderst må
deholdne. Dette er imponerende, fordi 
muligheden var der, som man f.eks. så i 205 
ved fordelingen af provinser. Her ønskede 
Scipio Afrika for at føre krigen til Karthago, 
hvad der mødte kraftig modstand. Han 
truede derfor med at gå direkte til folket, 
hvis Senatets beslutning ikke støttede ham.26 
En lignende situation opstod i 191, hvor 
Scipio Nasica var ved at blive forhindret af 
en tribun i at holde sin triumf over den gal
liske stamme Boieme.27 Nasica samlede sine 
soldater, der afventede hjemsendelse, og 
fortalte dem om tribunen, der søgte at 

forhindre triumfen. Dette var naturligvis en 
voldsom pression mod tribunen, og han fik 
da også sin triumf. Begge eksempler viser 
dog, at folket kun blev brugt som pressions
middel overfor Senatet, men ikke som en 
egentlig magtfaktor udenom Senatet. Trods 
Scipios enorme indflydelse i befolkningen 
og blandt hjemsendte soldater, ser man in
gen lignende trusler som i slutningen af 
århundredet.

Capite Censi
En af de centrale udviklinger indenfor mili
tærets struktur var Marius’ rekruttering af 
de såkaldte Capite Censi, som tidligere an
sås for at være for fattige til at stille med 
deres egen udrustning og derfor ikke blev 
indkaldt. Spørgsmålet om deres brug er tæt 
viklet ind i Gracchemes forsøg på en agrarre
form. Kort fortalt var problemet, at mange 
af småbøndeme, som traditionelt var hæ
rens rekrutteringsbasis, var blevet tvunget 
ud af deres landbrug af de store landejere, 
som i stedet skabte storgodser med slaver 
som arbejdere. Dette tvang småbøndeme 
ind til byen. Graccherne søgte gennem 
plantningen af kolonier og udstykning af 
storgodserne at skabe nye småbønder.

Spørgsmålet har været og er stadig meget 
omdiskuteret, bl.a. af P.A. Brunt i hans store 
"Italian Manpower". Det er særligt svært at 
vurdere spørgsmålet, da kilderne ikke er en
tydige. Der er ingen grund til at tro, at der 
faktisk var noget særligt problem med re
krutteringen, dvs. ikke på grund af mangel 
på folk, men vi har flere eksempler - særligt 
i anden halvdel af århundredet - på at kon
sulerne prøvede at undgå rekrutteringen 
pga. fiygt for politiske problemer.28 Man skal 
derfor snarere søge årsagen i uviljen blandt 
den traditionelle rekrutteringsbasis mod de 
længere og længere tjenesteperioder, og de 
mere og mere fjerntliggende operations
områder. Hvis det var politisk selvmord hver 
gang en hær skulle opstilles, er det naturligt, 
at man søgte andre muligheder.

Disse storgodser som skulle have for
trængt småbøndeme er også svære at spore. 
Kun meget få kilder nævner deres eksistens,
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Romerske soldater fra den Jugurthinske Krig: Centurion (1), legionær (2) og kavaleriofficer (3). Den romer
ske hær var på dette tidspunkt blevet mere ensartet. De tre linier eksisterede stadig, men legionærerne var nu 
alle bevæbnet på samme måde, og linierne kunne bevæge sig frit fra hinanden. Artwork by Angus McBride 
from Men-at-Arms 291 Republican Roman Anny © Osprey Publishing.
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og da er det ofte svært at vurdere udsagnet, 
såsom Tiberius Gracchus der klager sig over, 
at hele Etrurien næsten kun var beboet af 
slaver, der passede storgodserne.29 Dette er 
utvivlsomt en overdrivelse brugt af polit iske 
årsager, men giver dog et indtryk af omfai iget.

Det er også svært at vurdere om Marius 
egentlig gjorde noget nyskabende, da han 
rekrutterede Capite Censi. Censusraten for 
Proletarii var blevet sænket voldsomt siden 
2. Puniske Krig, og denaren som var ud
gangspunktet for censusraten var samtidigt 
blevet devalueret. I praksis blev staten flere 
gange tvunget til at betale soldaternes ud
rustning, da soldaterne ikke selv havde råd.

Der var ingen faste regler med hensyn 
til tjenestetid, og vigtigst var der ingen re
gler for pensionering og hjemsendelse. 
Dette betød, at soldaterne knyttede sig til 
en general, som rent politisk kunne sikre 
deres forhold. Det var således ikke længere 
staten, men den enkelte general som havde 
deres loyalitet. Dette skabte mulighed for 
situationer såsom Sullas march på Rom (88). 
Allerede på dette tidspunkt skelnede solda
terne ikke længere mellem borger og fjende. 
Sandsynligvis har myrderierne under For
bundsfællekrigen også været med til at ud
vikle disse følelser. Bare tredive år tidligere 
havde ingen kunne forestille sig at bære 
våben mod Rom. Denne udvikling er dog 
uden for den behandlede periode, men et 
klart resultat af udviklingen i 2. årh. f. Kr.

Hvad havde Marius tænkt sig at opnå rent 
politisk ved denne handling? Stemmemæs
sigt havde Capite Censi næsten ingen betyd
ning og ligeså økonomisk. Der kan have væ
ret et fonnål i at samle dem i store grupper 
ved afstemninger - bl.a. som pression - men 
betydningen af dette er tvivlsom. Den vig
tigste effekt ved at indkalde Capite Censi 
ligger nok nænnere i dannelsen af en ’’solda
terstand”. Dvs. en befolkningsgruppe, der 
så en karriere og et liv i militæret, frem for 
tidligere hvor alle borgere kunne og ville 
blive indkaldt som soldater. I de næste hund
rede år manglede Rom ikke soldater, men 
som man senere skulle se, var det ikke no
gen udelt heldig udvikling.

En stemmemæssig eller politisk fordel 
ville kun kunne opnås på lang sigt gennem 
militærkoloniernes status. Det ville dog være 
svært at bringe disse ind i det Rom-centre
rede politiske liv.

De længere kriges betydning
Roms territorier var ikke bare vokset efter 
den 2. Puniske Krig, men de blev også tvun
get ud i et endnu større omfang af krigene i 
Grækenland og Lilleasien. Hvor meget ro
merne end stred imod, blev de langsomt til 
den største magt ved Middelhavet. Ægyp
tens kongefamilie blev flere gange støttet 
af romerne, makedonernes rige blev gentag
ne gange slået og mistede betydning, og 
ligeså det store Seleucide-rige. Det skabte 
magtvacuum trak naturligt romerne ind i 
endnu flere konflikter. De mange krige be
tød, at Rom behøvede langt flere soldater 
under våben, og som oftest i lang tid af gan
gen. Som Afzelius har påvist i sit centrale 
værk ”Die Römische Kriegsmacht” fra 1944, 
havde Rom i årene 200-168 i gennemsnit 
60.000 mand i felten hvert år, når man ser 
bort fra de store tal af forbundsfæller.30 Efter 
Afzelius’ beregninger var top-året i denne 
periode 190, hvor der samlet var 202.400 
italikere i militæret.31 Hvis man var uheldig 
og var i kontingenterne i f.eks. Spanien eller 
Sardinien, kunne man se frem til tjeneste
tider på mere end 10 år, med 16 værende 
det almindelige maksimum og med 20 i kri
ser. Der er tilmed et eksempel på 29 års kon
tinuerlig militærtjeneste.32 Disse lange tje
nestetider var særligt hårde for bønderne i 
perioden efter den 2. Puniske Krig, hvor 
mange behøvede tid til at genoprette land
brugene efter punernes hærgen. Man skal 
heller ikke undervurdere den isolering fra 
hjemstavnen og familien, som soldaten stod 
overfor. Den romerske hær var ikke moder
ne i den forstand, at soldaterne kunne tage 
hjem på orlov, så 16 år i fjerne lande betød 
et farvel til familien og hjemstavnen for en 
stor del af livet.

Disse længerevarende krige betød også, 
at der opstod en ’’klasse” af semiprofes
sionelle soldater, ofte på centurionsniveau.
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Disse soldater gik fra kampagne til kam
pagne, som et eksempel fra Livius viser. Her 
opremses centurionen Spurius Ligustinus’ 
karriere indtil 171. Han blev soldat i 200, 
var herefter 3 år i Makedonien mod Phillip, 
efter hjemsendelse tog han straks til en ko
mmando i Spanien, herefter til kampagnen 
mod Antiochus, og endelig to kampagner 
til i Spanien. Han havde således kæmpet 22 
år og var blevet mere end 50 år gammel.33

Med de længere kampagner blev soldat
erne meget mere knyttede til deres hærføre
re. Da der intet fast system var for hjemsen
delser og pension, så mange til generalen 
for at garantere disse ydelser. Det var gene
ralen, der efter en lang kampagne kunne 
bringe pensioneringen op i Senatet, og det 
var generalen, der delte ud af det voksende 
krigsbytte.

Netop krigsbyttet voksede støt som 
romerne banede sig vej over til Makedonien 
og det meget rige Lilleasien. Manlius Vul- 
sos kampagne i 189 mod nogle galliske stam
mer i Lilleasien viser tydeligt en militærkam
pagne foretaget uden anden grund end at 
gøre generalen - og dermed hans soldater - 
rigere. På trods af at han tabte en del af 
byttet under et overfald i Thrakien, kunne 
han vende hjem som en rig mand, samt 
forsyne Roms skatkammer til overflod. 
Denne kampagne riser også i hvilken grad 
generalerne kunne handle uden mandat fra 
Senatet. Jo længere væk en general var fra 
Rom, desto mindre behøvede han at følge 
de politiske regler i det romerske samfund, 
som denned blev mere og mere undergravet. 
Toynbee har samlet en oplysende liste over 
romerske embedsmænds lovbrud mellem 
211-123, som tydeligt viser geografiens ind
flydelse på ulovlighederne.34

Da romerriget nu skulle holde soldater
ne mere eller mindre fast under våben, æn
drede krigsøkonomien sig samtidigt vold
somt. Det er værd at bemærke, at alle disse 
soldater skulle udrustes og forsynes. I vore 
industrielle tider glemmer man ofte, hvor 
besværligt og tids- og mandskabskrævende 
det var at producere og transportere en hærs 
udstyr. Hvis ri vender tilbage til året 190 har 

den italiske halvø altså skulle skaffe 182.000 
sværd, sandaler, rustninger, telte, trækdyr, 
osv. Alene af kastespyd skulle der produce
res mere end 300.000. En kort hovedreg
ning viser, at hvis en spydspids vejer 300 
gram, skal der altså mere end 90 tons jern 
til, som naturligvis skal udvindes og smedes 
- og dette var kun en meget lille del af ud
rustningen. Der har muligvis været en form 
for genbrug på et niveau, men samtidigt har 
der også været en høj grad af slid på udrust
ningen og forsyningsapparatet.

Hvor tidligere hærenes antal i høj grad 
var defineret efter krigene, var der nu et 
stort antal soldater permanent i felten, hvad 
der øgede den økonomiske fordel af at spe
cialisere sig indenfor militærkontrakter. Alt 
dette var med til at gøre ridderstanden 
meget velhavende, og dermed også mere 
politisk magtfuld. Marius er et klassisk ek
sempel på en ridder, der blev utrolig rig på 
bl.a. militærkontrakter.

Konklusion
Jeg har forsøgt at påvise de rigtigste ændrin
ger indenfor det romerske militær og det 
romerske samfund, som påvirkede hærens 
indirekte politiske betydning og indflydelse 
i det 2. årh. f. Kr. Som det ses, er det en 
glidende udvikling, der fortsætter ind i det 
første århundrede, hvor svaghederne ved Re
publikken og hærens stilling viser sig langt 
mere voldsomt og resulterer i Principatet 
med nogle andre militære problematikker. 
Jeg håber også at have vist, hvor stort et 
spring der egentlig er fra Scipios periode til 
Marius’. En udvikling der først slutter ved 
republikkens fald og Octavians magtoverta
gelse.

Det er vigtigt at se, at hæren i denne 
periode ikke havde sine egne politiske led
ere og kun først var begyndt på at definere 
egne politiske mål. Det var som sådan ikke 
hæren der tiltog sig politisk magt og betyd
ning, men mere et samfund der var blevet 
mere og mere ustabilt, hvis ledere så et 
brugbart instrument i hæren. Man ser in
gen klare tendenser til at soldaterne søgte 
at sætte specifikke krav igennem, og heller
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ikke at de opkastede en person som magt
figur. Derimod knyttede de sig til eksister
ende politiske grupperinger og personer, 
hovedsageligt hærførere.

Den politiske ligevægt i Rom blev rykket 
kraftigt i 2. årh., influeret af riddernes vok
sende magt særligt i slutningen af århun
dredet, og med skabelsen af en semiprofes- 
sionel hær, samt politiseringen af de lavere 
klasser. Senatet var ikke længere enevældigt, 
og der var ikke længere grund til at følge de 
traditionelle politiske spilleregler. Netop 
denne manglende ligevægt gav mulighed for 
en mand som Marius at komme til magten.

Rigets udvidelser krævede en ny type 
hær, som langsomt distancerede sig fra sam
fundet. Hvor hæren tidligere var folket, der 
i en vis forstand forsvarede deres egne gårde, 
var der nu behov for personer, der kunne 
give slip på deres tidligere liv for at kæmpe 
tusinder af kilometer væk, for mål de nok 
ikke klart forstod. Denne udvikling sås tyde
ligst da Sulla valgte at marchere mod Rom i 
88. Alle undtagen én af hans officerer næg
tede, men alle de menige var entusiastiske.35

Torsten Cumberland Jacobsen

1 En ”ny mand” i romersk politik betød, at fami
lien ikke tidligere havde haft et offentlig embe
de. Det var meget svært at nå ind i romersk poli
tik, som traditionelt var styret af et lille antal rige 
gamle familier.
2 Cicero. De off. Ill, i, 4.
3 Alle årstal er f. Kr.
4 De kurule ædiler var traditionelt et patricier
embede, til forskel for de plebeiske ædiler. Dette 
havde dog mistet sin betydning på Scipios tid. 
Ædileme varetog en lang række offentlige funk
tioner. Udnævnelsen skete klart på baggrund af 
hans betydningsfulde familie, da embedet tradi
tionelt først blev nået gennem kvæstorembedet 
som krævede 10 års militærtjeneste. Senere var 
den krævede alder for ædiler 36 år.
5 En person uden offentligt embede.
6 Retten til at kommandere i krig og tolke lov
givning indenfor administration og militære 
spørgsmål.
7 Polybios. X, 22.
8 Det er bemærkelsesværdigt, at han venter de 
foreskrevne 10 år mellem 2 konsulposter.
9 Polybios. XXIII, 14.

10 E. Valgiglio: Plutarco. Vita di Mario. 1956. s. 
14.
11 Valerius Maximus. II, 3, 1; VI, 9, 14.
12 Se T. F. Carney: A biography of C. Marius. As
sen 1961. s. 8, note 41 for en fuld udredelse af 
Marius’ slægtsforhold.
13 Plutarch. Vitae. Marius. IV, 1 og V, 3. Herenni- 
emes forhold som patron skal nok hovedsageligt 
ses som et juridisk trick i en ubehagelig retssag i 
115, hvor han ikke lovligt kunne vidne mod sin 
patron.
14 For bestikkelser: Plutarch. Vitae. Marius. V, 3. 
Aedileme finansierede I stor grad de offentlige 
lege i Rom, som blev støne og dyrere i senrepu
blikken. Embedet krævede derfor en solid finans.
15 Som f.eks. den tradition Sallust følger. Sallust. 
BJ. LXIII, 3.
16 Plutarch. Vitae. Mar. Ill, 1.
17 Plutarch. Vitae. Mar. III, 2.
18 T. F. Camey: A biography of C. Marius, s. 8ff.
19 T. F. Carney: A biography of C. Marius, s. 13.
20 Plutarch. Vitae. Mar. V, 2.
21 Diodorus. XXXIV, 38. Kort fortalt en romersk 
skatteopkræver. Romerne udliciterede mange 
offentlige funktioner.
22 Traditionelt var det romerske samfund opdelt i 
5 klasser baseret på fonnue. Capite Censi var de 
fattigste i samfundet, som ikke havde fonnue og 
derfor ikke tilhørte en klasse, hvorfor de ikke 
behøvede at tjene i hæren.
23 Igen blev de legale omstændigheder omkring 
konsulembedet ignoreret. Man kunne ikke kan
didere in absentia, og der skulle være et interval 
på 10 år mellem hvert konsulat. Netop for at undgå 
for megen magt på én persons hænder.
24 Appian. BC. 1,46ff.
25 For disse tal se H. H. Scullard: Scipio Africa
nus. Soldier and Politician. New York 1970. s. 163.
26 Livius. XXVIII, xliv.
27 Livius. XXXVI, xl-xli.
28 F. eks. Velleius Paterculus. II, 130, 2 og Sallust, 
BJ. LXXXV
29 Plutarch. Vitae. Tib. Grach. VIII.
30 Dette er naturligvis ikke 60.000 nye mænd hvert 
år, men inkluderer gentagne kampagner.
31 Baseret på en sammenlægning aftal fra Adam 
Afzelius, Die Römische Kriegsmacht. København 
1944.
32 A. J. Toynbee: Hannibals Legacy. New York 
1965. Bd. 2, s. 75. Se også hans meget detaljerede 
diskussion af tjenestetider, s. 72ff.
33 Livius XLII, xxxiv.
34 A. J. Toynbee: Hannibals Legacy, Bd. 2. s. 608ff.
35 Appian. BC. I, VII, 57.



Runeme - undergang eller overgang?
Af Anders Lundt Hansen, cand.mag.

T
ak til Marie Stoklund og Michael 
Lerche Nielsen for deres replik til 
min artikel om runernes undergang i 
sidste nummer af 1066. Jeg er glad for at 

kunne inspirere til debat og sætte fokus på 
et forskningsfelt, der ikke altid får den 
fortjente opmærksomhed.

Sagens kerne er, hvorvidt runerne gik 
under i Danmark omkring år 1200, eller ej. 
På den ene side mister runerne på dette 
tidspunkt deres monopol på at være det 
skriftlige udtryk af det danske sprog. På den 
anden side er der flere fund af runeindskrift
er, der stammer fra det trettende og fjor
tende århundrede. Stoklund og Nielsen 
nævner for eksempel runestavene fra Ber
gen, håndværkerindskrifter  og runeudgaven 
af skånske lov, Codex Runicus. Så det er ty
deligt nok at runerne ikke forsvandt fra 
jordens overflade i år tolv-nul-nul-dut.

Men da jeg åbnede min avis i morges, 
var den skrevet med romerbogstaver. Det 
chokerede mig ikke, for det plejer den jo at 
være. Jeg vil endda tro, at de fleste men
nesker i Danmark ville blive meget over
raskede, hvis deres morgenavis pludselig var 
trykt med runer. Dansk skrevet eller trykt 
med romerbogstaver er blevet standard, selv 
om der ingen tekniske eller praktiske hin
dringer er for at bruge runer i stedet. Så 
undervejs må der være sket det, at runerne 
er blevet udkonkurreret.

Centralt i forsøget på at finde ud af, 
hvornår, hvorfor og hvordan det skete, står 
landskabslovenes nedskrivning. Indtil ned
skrivningen af landskabslovene på dansk og 
med romerskrift omkring år 1200, havde 
runerne i Danmark haft eneret på at 
udtrykke det danske sprog skriftligt. De 
havde levet par allelt med romerbogstaveme, 
der blev brugt som et fremmedsprogs skrift, 
til at skrive på latin. Lovenes nedskrivning 
er en overgang til en ny skriftlig situation, 

og selv om runeindskrifter forekommer i 
Danmark i op til 200 år derefter, sker det i 
ændrede funktioner og i et andet forhold 
til romerbogstaveme og latinen end tidlig
ere. Derfor kan overgangen betragtes som 
runernes ’’point of no return”, og det ber
ettiger overskriftens dramatiske ordvalg, 
”Runernes undergang”.

Til gengæld har Stoklund og Nielsen helt 
ret i, at jeg i artiklen negligerer runefore- 
komsteme fra Bergen og andre steder i Skan
dinavien. Det skyldes at jeg udelukkende 
skriver om runerne i Danmark. Der er så 
store forskelle på runeforekomsterne og på 
overgangen fra runer til romerbogstaver i de 
skandinaviske lande, at det vil være ufors
varligt at drage nogle konklusioner om for
holdene i et af landene, på baggrund af fun
dene fra et andet. Jeg vil omgående beklage, 
hvis den geografiske begrænsning til det 
danske område ikke fremgår tydeligt nok i 
artiklen, og alle misforståelser foranlediget 
heraf tager jeg ansvaret for.

Den kildeundersøgelse der ligger til gr
und for artiklen er udgivet under titlen: ”J 
Begyndelsen var Ordet...- Overgangen fra 
runer til romerskrift i Danmark 800-1300 ” 
Den kan bestilles via www.net-bog- 
klubben.dk, og ud over en grundigere ana
lyse af kilderne, end hvad artikelformatet 
giver mulighed for at gengive, forholder den 
sig også til de runeartikler som Stoklund og 
Nielsen efterlyser kommentarer til i deres 
replik.

Afslutningsvis vil jeg berolige Stoklund 
og Nielsen med, at jeg bestemt ikke opfat
ter replikken som en mavesur kritik eller 
besserwissen. Jeg glæder mig tværtimod over 
de kvalificerede kommentarer, for som de 
så rigtigt skriver, er tværfaglig dialog en nød
vendighed, hvis ri ril øge vores riden. Sær
ligt på et felt som runernes historie, hvor så 
mange spørgsmål stadig står ubesvarede.

Anders Lundt Hansen

http://www.net-bog-klubben.dk
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Køteren lever!

Af Pelle O. Larsen, stud.mag., Københavns Universitet

Knut Kjeldstadli: Fortiden er ikke hvad den har 
været. En indføring i historiefaget. Roskilde 
Universitetsforlag 2001. 326 sider. 298 kr.

D
er er gået snart 40 år, siden H. P. Clau
sen spurgte: Hvad er historie? I denne 
kortfattede fremstilling kredsede H. P. 
Clausen omkring en række historieteoretiske 

problemstillinger, hvilket i dansk sammenhæng 
var noget ganske usædvanligt på daværende 
tidspunkt. Og det har det i nogen grad også 
været siden, i hvert fald indtil for nylig. Når der 
bortses fra et par marxistisk baserede fremstil
linger, er Knut Kjeldstadlis fra norsk oversatte 
Fortiden er ikke hvad den har været den første 
bredt anlagte indføring i historiens teori siden 
H. P. Clausen. Som sådan er bogen en meget 
velkommen gæst i det danske historikermiljø, 
der det sidste tiår har udvist en stigende inte
resse for fagets teoretiske grundlag. Det nor
ske forlæg, der daterer sig tilbage til 1991 (med 
flere senere, bearbejde udgaver), har da også 
år tilbage fundet vej til danske universiteters 
undervisning.

Fra H. P. Clausen til Kjeldstadli er der sket 
en del inden for den historieteoretiske debat. 
Vi har fået postmodernisme og -strukturalisme, 
diskursanalyse og dekonstruktion, sproglig ven
ding og new historicism... altsammen medvir
kende til at så tvivl om historievidenskabens 
mulighed for at tilvejebringe sandheden om 
fortiden i nogen klassisk (og det vil her sige 
korrespondensteoretisk) forstand. Denne ud
vikling har naturligvis fundet (en begrænset) 
plads i og øvet indflydelse på Kjeldstadlis frem
stilling; læseren henvises ved flere lejligheder 
til Hayden White, og der er medtaget et kapi
tel om form og formidling, hvor det narrative 
element betones. Claus Bryld, der har stået for 
den danske oversættelse og bearbejdning, be
grunder således bogens fremkomst med, at H. 
P. Clausens fremstilling er forældet.

På denne baggrund er det bemærkelsesvær
digt, hvor meget fadles tankegods Clausen og 
Kjeldstadli slæber rundt på. Med nordmanden 
Ottar Dahl definerer de f.eks. historiens gen
standsområde ens (nemlig som „socialt rele
vant menneskelig adfærd og sådanne ikke-men- 
neskelige forhold, som er relevante for men
neskelige adfærd“), og frem for alt er det fæl

les udgangspunkt det funktionelle kildebe
greb. Hermed også være sagt at fortidens rele
vans ligger i nutiden, og for Kjeldstadli må hi
storiefaget derfor være levende, følge med ti
den om man vil. Det afspejler sig i bogens gen
nemgående problemstilling: Skal historikeren 
hermeneutisk søge forståelse af de fortidige 
aktørers handlinger eller hypotetisk-deduktivt 
forklare samfundet ud fra strukturerne? Den 
første tilgang er humanioras ideografiske, den 
anden samfundsvidenskabernes nomotetiske; 
det er forskellen mellem at søge motiver (in
tentionalitet) eller årsager (kausalitet), til dels 
mellem anvendelsen af kvalitative eller kvan
titative teknikker. Kjeldstadlis holdning til den
ne problemstilling er et tidstypisk både-og: Hi
storiefagets styrke består i frit at kombinere 
tilgangene på frugtbar vis; ja, historie er spille
vende netop som en bastard, en krydsning: Kø
teren lever! var bogens arbejdstitel.

Hermed bliver bogen et levn fra en post
moderne tidsalders eklekticisme, men samti
dig en beretning om relevansen af de store for
tællinger om samfundets strukturer. Det kan 
synes paradoksalt, men Kjeldstadlis holdning 
er sympatisk, og han skriver godt for den. Hans 
force er en letfattelig stil med mange eksem
pler, der gør bogen velegnet som den historie
studerendes indføring i sit fag. Det er da også 
bogens sigte. Modsat H. P. Clausens bog er 
Kjeldstadlis mere henvendt til fagmiljøet end 
til den almindelige, lærde læser. Han når det 
meste af vejen rundt om faget, der synes større 
end på Clausens tid: Bindingen til de skriftlige 
symbolske kilder er borte med introduktionen 
af billed- og filmanalyse. I sagens natur når 
Kjeldstadli dog langt fra hele vejen ned i sit 
fag: Den overfladiske gennemgang er et nød
vendigt vilkår for udgivelser af denne type.

Med bogens mange kvaliteter in mente er 
det ærgerligt, at den skæmmes af en uskøn for
side. Otto Baches berømte maleri af de sam
mensvorne fra Finderup Lade er der som så
dan intet i vejen med, men reproduktionen er 
opløst i tydelige, næsten milimeterstore pixels. 
Ak ja, de digitale værktøjer lader sig kun alt for 
let misbruge. Et andet og (jeg kan ikke dy mig:) 
analogt eksempel finder man i bogens registre, 
der tydeligvis er computergenererede. Således 
vil et opslag under Erik Arup vise vej til otte
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tekssteder - hvoraf halvdelen desværre henvi
ser til Jens Arup Seip.

Claus Bryld har foretaget en god oversæt
telse af den norske tekst, som han har supple
ret med eksempler fra dansk historie, ligesom 
han har foretaget enkelte andre udmærkede 
småændringer. Dog overskrider det efter den
ne anmelders mening grænsen for den tillade
lige omskrivning, når det et sted (s. 20) er nød
vendigt at indsætte en fodnote, hvor Kjeldstad- 
li bemærker, at han ikke deler den opfattelse, 
som kommer til udtryk i teksten!

Claus Bryld har i øvrigt helt nyskrevet to 
kapitler til bogen: Om dansk historiografi samt 
om kilder til dansk historie. Det historiografi
ske kapitel giver en god oversigt, selv om jeg 
finder det upræcist at opdele det 19. århundre
des historieskrivning i to historistiske faser, 
adskilt af det kritiske gennembrud. Det kan i 
hvert fald diskuteres, om så forskellige skik
kelser fra den første fase som Grundtvig, Allen 
og Paludan-Müller, der alle nævnes i sammen
hængen, faktisk kan betegnes som historister. 
Det er endnu mere problematisk at betegne 
gennembruddets mænd, Fridericia og Erslev, 
som historister. Erslev kunne skrive under på 
Rankes dictum, at historikeren skal søge wie es 
eigentlich gewesen, men vel at mærke løsrevet 
fra den oprindelige metafysiske helhedsopfat
telse. For Erslev nødes den partikulære begi
venhed ikke længere en større sammenhæng 
for at give mening, blive til historie. Dette er 

ikke blot en detalje, men et brud med en ro
mantisk, dualistisk verdensforståelse. Implicit 
kommer det da også til udtryk i Bryids tekst, 
men det sløres af de valgte begreber. Fasen 
efter det kritiske gennembrud omtales som 
positivistisk præget historisme. Hvorfor ikke 
slet og ret „positivsme“? Måske skal man blot 
glæde sig over den klare forbedring i forhold 
til nypositivisten H. P. Clausen, der fremførte 
den forbløffende påstand, at positivismen slet 
ikke satte sig spor i historieforskningen.

I Bryids ellers udmærkede introduktion til, 
hvordan man finder de rette kilder til danmarks
historien, henvises der blandt meget andet til 
N. H. Frandsens Historiske specialer (1978): 
„Oversigten har sin oprindelse i tidsskriftet 
1066, og heri bringes fortsat løbende lister over 
nytilkomne specialer“ (s. 173-74). Ja, sådan var 
det engang. I dag har Historisk Tidsskrift tilta
get sig den opgave. Det skal tilgives Bryld, at 
han ikke har været opmærksom heipå. Til gen
gæld er det betænkeligt, at den her citerede 
passage indgår i et afsnit, som stort set er af
skrift af Jeppe Carlsens boglister i [Gyldendals] 
Danmarks historie, uden det har givet anled
ning til en venlig notehenvisning.

Kjeldstadlis indføring i det historiske ba
stardfag kan varmt anbefales. Ovennævnte kri
tikpunkter er i sidste ende småting, næppe til 
irritation for mange andre end en pedantisk 
anmelder. Køteren kan bjæffe videre, og man 
forstår den lidt bedre efter endt læsning.

Pelle O. Larsen

Danmark og Europa

Af Carsten Jahnke, Dr. phil., Institut for Historie, Kiels Universitet

Esben Albrectsen, Karl-Erik Frandsen og Gun
ner Lind: Dansk udenrigspolitiks historie. Kon
ger og Krige. 700-1648. Danmarks National
leksikon 2001. 519 sider, 448 kr.

D
anmarks rolle i Europa indtil 1648 står 
i centrum af første bind af Dansk uden 
rigspolitiks historie skrevet af Esben 
Albrectsen, Karl-Erik Frandsen og Gunner 

Lind. De tre forfattere har realiseret første del 
af det meget ambitiøse projekt at give en almen 
og omfattende skildring af den danske uden
rigspolitik gennem århundrederne. Projekt

gruppen, under ledelse af Carsten Due-Niel- 
sen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen, har 
mobiliseret otte forfattere fra København, Ar
hus og Odense til at skaffe en oversigt over 
udviklingen af relationerne mellem Danmark 
og Danmarks naboer og danske herskeres del
tagelse i den internationale politiske koncert. 
Forbilleder kan søges hos andre skandinaviske 
nationer, som Sverige og især Norge, som har 
egne, moderne flerbinds skildringer af de po
litiske forbindelser til udlandet. Udgiverne har 
bestræbt sig på at sammenfatte forskningen og 
”at lægge et moderne og bredt udenrigspoli-
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tikbegreb til grund for forskningen og frem
stillingen” (s. 9).

Første bind af Dansk udenrigspolitiks hi
storie omfatter tiden fra rigssamlingen til slut
ningen af Trediveårskrigen samtidigt med kong 
Christians IV’s død i 1648. I denne periode fal
der Danmarks opstigning til imperium, krisen 
og den kongeløse tid i det 14. århundrede, uni
onen mellem Danmark og Norge 1380/1 og 
Kalmarunionen 1397, kampen om Kalmaruni
onen indtil 1523 såvel som den generelle kon
solidering af kongeriget Danmark under den 
første konge af Det oldenborgske hus til Dan
marks hastige opstigning og fald i Christians IV’s 
levetid.

Esben Albrectsen, Karl-Erik Frandsen og 
Gunner Lind har delt opgaven mellem sig. Es
ben Albrectsen har taget ansvaret for delen til 
1523, Karl-Erik Frandsen fra 1523 til 1588 og 
Gunner Lind for resten fra 1588 til 1648.

Grundlæggelsen af Danmark, af Danmarks 
politiske systemer og derfor også af dansk uden
rigspolitik er skildret i Esben Albrectsens bi
drag. Forfatteren underdeler hele perioden til 
1523 i fem afsnit: 1. Vikingetid og tidlig mid
delalder, 700-1157 (Centralmagtens og terri
toriets etablering), 2. Østersøimperiet, 1157- 
1241 (Valdemarstiden), 3. Fra Valdemarstid til 
nordisk union, 1241-1380 (Danmark opløst og 
genrejst), 4. Kalmarunionen, 1380-1448 (Den 
nordiske trestatsunion) og 5. Middelalderens 
slutning, 1448-1523 (Det oklenburgske stats
system). Tidsrummet til 1380 er stærkt præget 
af samspillet mellem indre og ydre faktorer og 
forfatteren beskriver såvel aspekter af den in
dre udvikling (s. 18-32, Danernes folk og rige, 
kongen, kongeslægter og rigsdannelse, s. 60- 
62, Danmark i Valdemarstiden etc.) som af den 
ydre indflydelse på Danmark. Han lægger mest 
vægt på to centrale elementer af dansk politik: 
Forbindelsen til naboerne og den ’’store” 
udenrigspolitik til Pave, det Hellige Romerske 
Rige og dettes område. Forbindelserne til 
England, Frankrig, Rusland eller andre riger 
bliver ud fra dette synspunkt af sekundær 
betydning.

Albrectsen fører læseren ind i et meget kom
pliceret og indviklet stof, hvor mange faktorer, 
politiske og økonomiske, herskere og bisper, 
tronprætendenter og ambitiøse magthavere, 
bliver vævet sammen. Først siden Valdemar 
Atterdags regering er en lige linje til at få øje på.

Da er tingene hos Karl-Erik Frandsen mere 
ligetil. Tiden fra 1523 til 1588 er konsolide
ringsfase for det Oklenburgske hus efter 

Christian H’s fald. Frandsen har underinddelt 
hele afsnittet i tre store kapitler: Magtskifte og 
stabilisering, 1523-1533; Borgerkrig og kon
solidering, 1533-1558 og Krig og stormagts
drømme, 1559-1588. Frandsen betragter Dansk 
udenrigspolitik under to hovedaspekter: 
Fæstnelse af magten hos en sidelinje af det Ol
denborgske hus efter 1523 og forbindelse til 
de skandinaviske naboer. Han kan knytte sin 
fremstilling til de enkelte kongers regering, 
Frederik I, Christian III og Frederik II. Sam
tidig sætter han enkelte tyngdepunkter: 
Stabilisering i Frederik I’s tid, Grevens fejde 
1533-1536, spørgsmålene om religionsopgør 
og international anerkendelse i Christian His 
tid og Den nordiske Syvårskrig under 
Frederik II. Den kronologiske forankring og 
hans klare linje anskueliggør mønstergyldigt 
hovedtræk af dansk udenrigspolitik. Han kan 
udarbejde enkelte nye aspekter, f.eks. dansk 
samarbejde med det Schmalkaldiske Forbund 
og kampen om kejserlig anerkendelse af det 
danske herskerhus, og sætte egne accenter 
uden at ignorere hele konteksten.

På lignende anskuelig vis præsenterer Gun
ner Lind sit afsnit 1588-1648. Han koncentre
rer sig om kong Christian IV’s livsfaser som 
mønster for udenrigspolitikkens udvikling. 
Også han underdeler perioden i tre hovedaf
snit: Christian Frederiksen, 1588-1613, Den 
store krig, 1613-1629, og Europæisk krig, euro
pæisk fred, 1629-1648. Inddelingen er betin
get af to hovedtræk, som Lind stiller i forgrun
den: Christians kamp med det danske rigsråd 
og den danske stilling i den europæiske politi
ske og militære koncert. Svarende til denne 
periodisering kan han udarbejde muligheder
ne og udviklingerne i forholdet mellem kon
gen og rigsrådet i Danmark eller ’’Landrat” i 
Hertugdømmerne: Den unge konges første 
skridt, Christian IV’s personlige indgriben i Tre
diveårskrigen mod sine råders vilje til katastro
fen ved Lutter am Barenberge i 1626 indtil den 
nye og stærke rolle Christian IV har spillet imod 
rigsråderne i sine seneste år. Gunner Lind stil
ler denne udvikling i en større europæisk poli
tisk sammenhæng især med henblik på den 
hurtige fremgang for Danmarks gamle fjende: 
Sverige. Magtkampen mellem Christian IV og 
Sveriges krone er den baggrund, der tjener til 
at fremhæve indordningen af de enkelte begi
venheder. Også Gunner Lind sætter egne ac
center i bedømmelsen af Christians IV’s perio
de, men bringer også en almen oversigt over 
epoken.
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Generelt set er første bind af den Dansk 
udenrigspolitiks historie blevet det oversigts
værk, dets forfattere har lovet. Men der er en
kelte diskutable punkter. Først og fremmest 
kan man sætte spørgsmålstegn ved den gene
relle periodisering. 1648 er et meget vigtigt år 
i Danmarks og Europas historie, men fra en 
udenrigspolitisk synsvinkel er der andre af stør
re betydning. På den ene side er det 
velovervejet at ende med Christians IV død, 
men på den anden side er nederlaget ved Lutter 
am Barenberge 1626 eller freden i Roskilde 
1658 meget vigtigere for udenrigspolitikken. 
Også den interne periodisering af dette bind 
er diskutabel. Således regnes Christian II med 
til de middelalderlige herskere; medens hans 
problemer og de faktorer, som bidrog til hans 
afsættelse, stammende fra hans modernitet og 
hans moderne ’’statsopfattelse”. På denne måde 
er Christian II meget mere en renæssancefyrste 
end en middelalderlig hersker, og således sna
rere udgangspunktet for danske politik til 1588 
end afslutningen af middelalderen.

Uafhængig af det diskutable periodiserings- 
spørgsmål, er der mindre ting at gøre opmærk
som på. Frem for alt at Esben Albrectsen ikke 
gør det let for sin læser. Denne får ingen rød 
tråd til at rise vej. En grund er, at han forlader 
den kronologiske disposition. Som følge duk
ker personer, konger og navne op uden sam
menhæng med den viden, teksten har formid
let dertil. Således tvang f.eks. kong Henrik af 
Tyskland 934' kong Gnupa til at antage kristen
dommen (s. 33 f.) uden nærmere forklaring og 
s. 47 fik ’’Knud Lavard, søn af Erik Ejegod, her
tugværdighed i Sønderjylland”2 uden at den 
personlige sammenhæng er tydelig. Disse fak
ta er rigtige, men kapitlet er visse steder såle
des disponeret, at det kun vil kunne benyttes af 
historikere og ikke aflægmand. Denne omstæn
dighed forstærkes af, at en stamtavle over de 
danske konger først bringes meget sent, på si
den 44 f.

Et andet punkt jeg her vil kritisere, er den 
(forældede) synsvinkel på Danmark som peri
fer nation i det nordlige Europa. Tydelig er 
denne opfattelse f.eks. i kapitlet om kong 
Christian I. Formålet med hans rejse til Rom 
1474 bliver set som indenrigspolitisk (til op
rettelse af Københavns Universitet, s. 195), 
medens det udenrigspolitiske aspekt, anerken
delsen af Danmark som mægler i en central
europæisk konflikt, ophøjelsen af Holsten til 
hertugdømme og dermed nyordning af forbin
delsen til kejseren, bliver trængt i baggrunden 

(s. 193-196).3 Christian I’s rolle som europæisk 
monark i stort format bliver afvist med 
karakteristikken af Christian som ’distance
blænder’, uden at forfatteren gør sig den kej
serlige vurdering af kongeriget Danmark klart. ‘ 
I forfatterens perspektiv bliver Danmark en 
outsider i Europa, hvilket ikke ubetinget sva
rer til Christians aktivitet som mægler på sin 
’’pilgrimsfærd” i 1474.

Karl-Erik Frandsen og Gunner Lind har haft 
lettere opgaver, men også dér er der små punk
ter at kritisere. Der mangler f.eks. henvisning 
til de dansk-skotske forbindelser, der i hele 
perioden er interessante og af stor betydning.5 
På samme måde er også de to spalter om grund
læggelse af danske kolonier i Ostindien (s. 
394 f.) meget kortfattet, og der er ingen hen
visning til det Danske-Afrikanske-Guineske 
Kompagni (1616) og anlægget af Frederiksborg 
og Christiansborg på Guldkysten i 1659.

Generelt set er hele bogen dog et meget 
solidt værk, selv om visse synspunkter forekom
mer fortel det Forfatterne er blevet på vel tråd
te stier og har ikke benyttet chancen til at fore
tage en meget mere international bedømmel
se af dansk politik. Ikke desto mindre vil første 
bind af Dansk udenrigspolitiks historie være 
standardværket på dette felt. Det solide grund
lag, den for det meste stringente skildring og 
de overskuelige kapitler byder en første og god 
indgang til flere aspekter af dansk udenrigspo
litik. De anførte kritikpunkter mindsker ikke 
den almindelige værdi af bindet. En godt sted- 
og navneregister og et (meget kortfattet) sag
register forøger denne værdi.

Carsten Jahnke

1 Den nyeste datering argumenterer for 931, se Tho
mas Riis, Vom Land ’’synnan aa” bis zum Herzogtum 
Schleswig, i Von Thorsberg nach Schleswig, udg. Klaus 
Diiwel et al, Berlin-New York 2000, s. 54 med note 8. 
2 Knud Lavards titel er ukorrekt, han var ”dux Dacie” 
og præfekt i Slesvig, jfr. Thomas Riis, ibid., s. 56-58.
3 Se hertil Vivian Ettings omfattende artikel „Pilgrims
færd og Storpolitik“ i Fra fællesskab til blodbad. Kal- 
niarunionen 1397-1520 København 1998, s. 131-159. 
41 denne sammenhæng er at henvise til en mindre fejl: 
Mødet med kejser Frederik III 1474 fandt ikke sted i 
Regensburg (s. 195) men i Rothenburg oh der Tauber. 
5 Se Steven Murdoch, „The promotion of Scots into 
the Danish-Norwegian military establishment“, i: 
Britain, Denmark-Norway and the House of Stuart, 
1603-1660, East Linn 2000; eller Thomas Riis, Should 
auld acquaintance be forgot, Scottish-danish relations, 
c. 1450-1707, Odensel988.
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Dansk udenrigspolitik 1648-1814. Revanche eller territoriale ønsker?

Af Lars B. Struwe, arkivar, cand. mag., Rigsarkivet

Revanche og neutralitet. 1648-1814. Knud J.V 
Jespersen - 1648-1720. Ole Feldbæk - 1720- 
1814. Bind 2 af Dansk udenrigspolitiks histo
rie. (Red. Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk & 
Nikolaj Petersen.) Danmarks Nationalleksikon 
2002. 552 sider. 448,00 kr.

E
t smukt og velskrevet værk, der giver et 
detaljeret overblik over dansk udenrigs
politik i perioden 1648 til 1814. Såle
des lød anmeldelserne i dagspressen, og dette 

kan nærværende anmelder kun tilslutte sig. I- 
midlertid skal man som universitetsstuderende 
eller forsker huske, at værket ikke kun er rettet 
til universiteterne, men ligeledes til den almin- 
deligt historisk interesserede dansker. Denne 
præmis er vigtig at holde sig for øje, idet vær
ket således må skulle anmeldes ud fra flere for
skellige præmisser. I det følgende vil vægten 
blive lagt på anvendeligheden set i forhold til 
universitetsverdenen, hvorfor kritikken vil 
være anderledes, end den der har været i dag
spressen.

Fejl finder man næsten ikke i værket, og 
helt overordnet må det siges, at Knud J.V. Jes
persen og Ole Feldbæk uden diskussion su
verænt behersker de perioder, de skildrer, hen
holdsvis 1648 til 1720 og 1720 til 1814. Dette 
er måske i virkeligheden det største problem 
med værket. Værket kommer til at fremstå som 
en opsamling af den eksisterende forskning og 
ikke som ny forskning. Dette på trods af, at vi 
har en hel del åbne problemstillinger i vores 
viden om periodens udenrigspolitik. Prob
lemet afspejler sig i, at der kun i liden grad er 
brugt ikke-publicerede kilder.

Værket har en stram struktur opbygget kro
nologisk understøttet af såvel fodnoter som sted, 
navne- og sagsregister, der gør værket nemt 
søg- og brugbart. Dog må man undre sig over, 
at henvisningerne i fodnoterne i Feldbæks del 
af værket ikke er forsynet med sidetal, hvilket 
er uhensigtsmæssigt. Hvert af hovedafsnittene 
starter med en gennemgang af forudsæt
ningerne for udenrigspolitikken, det være sig 
såvel i form af en gennemgang af den interna
tionale scene som beskrivelser af de aktører 
og de apparater, der var til rådighed. Dette er 
en god service for læseren.

Med titlen Revanche og neutralitet slås 
tonen i værket klart an. De to forfattere er til
syneladende enige om, at den danske stat i pe
rioden frem til 1720 var optaget af en aggressiv 
dansk udenrigspolitik med revanche over for 
Sverige som hovedmål. 1720 er generelt set i 
dansk forskning en nærmest magisk grænse for 
indførelsen af dansk neutralitet, en neutralitet 
der holder frem til indgåelsen af NATO- 
medlemskabet i 1949. Ligeledes er de enige 
om, at staten i perioden derefter ikke var optag
et af revanche, men valgte at slå ind på en op
givende - tilfreds - udenrigspolitik i form af 
en neutralitetskurs. Dette er helt i tråd med 
den gængse forskning, men når man går forfat
terne efter i kortene, viser der sig sprækker i 
denne tese.

I sin fremstilling af dansk udenrigspolitik i 
Gyldendals Danmarkshistorie fra 1989 
beskriver Jespersen den danske udenrigspoli
tik fra 1679 til 1699 som tvetydig, præget af 
intern uenighed i regeringen. I Revanche og 
neutralitet taler Jespersen imidlertid om en 
langt klarer dansk udenrigspolitik. Specielt i 
analysen af den Pfalziske Arvefølgekrig (1688- 
1697), viser Jespersen, at den danske stats
ledelse fører en velovervejet neutralitets
politik med henblik på at lukrere på den neu
trale handel, der under krigsforholdene var sær
ligt gunstig. Læseren får i Revanche og neu
tralitet, en fremstilling, der ikke blot er 
væsentligt mere detaljerede end hidtil. Frem
stillingen af perioden 1679 til 1699 minder i 
høj grad om de generelle fremstillinger af 
dansk neutralitetspolitik i sidste del af 1700- 
tallet under A.P. Bernstorffs ledelse. Jespersens 
trækker med sin analyse diskussionen om dansk 
neutralitet 30 år tilbage i tiden. Han ændrer 
således noget i hovedfortællingen om dansk 
udenrigspolitisk historie. Idet neutralitets
fortællingen trækkes tilbage til før Store Nor
diske Krig, og forbi den nærmest magiske 
grænse i 1720, der oftest bruges som markør 
for en fredelig dansk udenrigspolitik. Dette æn
drer reelt set også på Jespersen og Feldbæks 
fællesfremstilling af året 1720 som den 
afgørende grænse. Når man læser værket igen
nem, ser man da også, at der ikke findes en klar 
grænse for ophør af aggression og påbegyndelse
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af neutralitet, men at man står overfor en 
glidende overgang på ca. 100 år.

Vi hører også her om, hvorledes rigets 
førende mænd berigede sig ved neutralitet
spolitikken allerede fra slutningen af 1600-tal- 
let, på samme vis som de gjorde det 100 år se
nere. Det ville her, og også i Feldbæks frem
stilling, have været interessant med en diskus
sion af aktørernes motiver og speeielt deres 
loyalitet. Er det til landets bedste eller til eget 
bedste, at man fører en neutralitetspolitik? Ud 
fra Christian 5.s testamente, som Jespersen 
dygtigt bruger, er der ingen tvivl om, at kongen 
ønskede at tilbageerobre de mistede områder. 
Dette var hans altoverskyggende mål i uden
rigspolitikken, men hvad ville hans rådgivere 
egentlig? Vi hører dem skildret som f.eks. fran- 
skorienterede, men havde disse mænd også en 
privat dagsorden, og overskyggede den statens? 
Muligvis kan kilderne ikke give klar svar på 
dette, men det burde indgå som en diskussion i 
værket.

Feldbæk har i Gyldendal og Politikern Dan
markshistorie skildret 1700-tallet som den 
lange fred. Imidlertid synes dette standpunkt 
nu at være under revision, idet vi nu får skildret 
1700-tallet som væsentligt mere præget af krig 
end hidtil. Europa var i 1700-tallet nærmest 
konstant på krigsfod. Kriser, forberedelse på 
krig, sikringsstyrker til lands som til vands og 
konvojenng var så normale fænomener, at man 
må regne med, at det danske militær mindst 35 
pet. af årene i 1700-tallet havde styrker, der 
enten var i krig eller på et beredskabsniveau 
lige under krig. For eksempel kan nævnes rust
ninger i 1720’erne i samarbejde med Storbri
tannien vendt mod Rusland, planer om og sam
ling af styrker i 1740’erne vendt mod Sverige, 
udrustning af en styrke på mellem 25.000 og 
30.000 mand i 1750’erne i Holsten, krigsforb
eredelser i 1761-1762 vendt mod Rusland, krig 
med Algier i 1769-1771, udrustninger af kon
vojer under den Amerikanske Uafhængighed- 
skrig, Tyttebærkrigen i 1788 og konvojering 
igen under Revolutionskrigene. Fredelige for
hold kan dette næppe kaldes.

Et eksempel på denne ufred er perioden 
1740-1743, hvor den danske stat stod over for 
ganske store udfordringer. I Sverige sad Fred
erik 1. barnløs, og i Danmark overvejede man 
at få kronprins Frederik (5) valgt som arving til 
den svenske trone. Hele det udenrigspolitiske 
billede forværredes af udbruddet af den 
Østrigske Arvefølgekrig i december 1740. Den 
politiske ledelse i København besluttede at 

forberede sig på krig, og i 1741 overvejede 
man reelt tre muligheder: 1. Angribe Sverige 
og derved leve op til sin alliance forpligtelse 
over for Rusland. 2. gå sammen med Sverige 
mod Rusland for til gengæld at få det gamle 
danske område Bohuslen tilbage, gerne sam
men med områder i Nordtyskland. 3. holde sig 
neutral og også tage sig betalt derfor i form af 
Bohuslen. For en gangs skyld findes dele af 
overvejelserne i den øverste politiske ledelse 
bevaret, idet man i Tyske Kancelli Udenrigske 
Afdeling, Gehejmekonseilet, pk. nr. 41, finder 
en række af gehejmrådernes overvejelser. 
Selve den militære planlægning findes bevaret 
i Krigskancelliet, hvor pakken Forestillinger 
og memorialer med Kongelige Resolutioner 
ni.v. i anledning af Krigsforholdene. 1743, om
handler hele krisen i 1743.

I dette eksempel bliver det problematisk 
med de manglende sidehenvisninger i Feld
bæks del. Vi har ingen mulighed for at se, hvilke 
sider han henviser til i bind 2 af Edvard Holms 
Danmark-Norges Historie fra Den Store Nor
diske Krigs Slutning til Rige rens Adskillelse 
(1720-1814). Det er også muligt, at Feldbæk 
har haft fat i de ovenfor nævnte arkivpakker. 
Det tyder hans beskrivelse på, men det kan ikke 
eksplicit læses af teksten. Det vigtige er imid
lertid, at Feldbæk nu afviger fra sin primære 
beskrivelse af 1700-tallet som den lange freds 
tid. Vi får nu rent faktisk at vide (side 288), at 
landet var på randen af krig i begyndelsen af 
1740’erne, og at massive såvel flåde- som 
hærstyrker var indkaldt.

Jespersen og Feldbæk har ret i, at der næppe 
findes kilder, der taler om revanche over for 
Sverige. Men det bliver problematisk, når de i 
forordet siger, at Danmark opgav tanken om en 
territorial revanchepolitik. Her har de kun til 
dels kildernes ord med sig og næppe deres ånd. 
Man ønskede i Danmark fortsat at få de gamle 
områder tilbage, og man ønskede at erobre/ 
forøge sit territorium. Ordet revanche optræder 
hverken i de danske kongers testamenter eller 
i deres rådgiveres policypapers, til gengæld 
taler de man frem til 1770’erne om erobring af 
Bohuslen som et minimum. Dette fremgår af 
en lang række kilder af meget forskellig kar
akter, her skal blot nævnes tre. I forhandlings
oplægget "Precis (Pune convention préliminaire 
et d’une alliance perpétuelle å conclure entre 
le Danemark el la Russie” fra februar 1769, der 
er gengivet i P. Vedels Correspondance 
Ministerielle du comte J.H.E. Bernstorff . 
(København 1882), beskrives hvorledes J.H.E
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Bernstorffs ønskede sig Bohuslen. Ligeledes 
var Ove Høegh-Guldberg en af J.H.E. Bern
storffs modstandere, interesseret i Bohuslen, 
hvilket fremgår af hans planer, der er gengivet 
på side 179 i Giessing, H.P.: Struensee og Guld- 
berg eller Revolution ved hoffet i Kiöbenhavn. 
(København 1849). Af de forskellige danske 
alliancetraktater fremgår det da også helt frem 
til 1773, at man ønskede at udvide den danske 
stats territorium. Til eksempel kan nævnes al
liancetraktaten med Rusland af 13. december 
1769, hvor Danmark i henhold til § 10 kunne få 
”... toutes les conquétes qui pourront étres fattes 
sur les Suédois du coté de la Norwégue... ”. Med 
andre ord kunne Danmark i forbindelse med 
en krig sammen med Rusland mod Sverige 
modtage områder som Bohuslen.

Revanche og neutralitet er et rigtigt godt 
oversigtsværk, der belyser den nuværende 
forskningssituation, men derved afdækkes også 
denne forsknings mangler. I forholdet til en
keltstater mangler vi f.eks. at få belyst forhold
et til Polen. En stat som både J.H.E. Bernstorff 
og hans nevø og efterfølger A.P. Bernstorff øn
skede så stærk som muligt, så Polen kunne 
modbalancere Preussen og Rusland. Det er også 
ganske klart, at vi mangler en skildring af dansk 
efterretningsvirksomhed i hele den dækkede 
periode. De politiske aktører har haft en vis 
mængde såvel åbne som lukkede kilder til 
støtte for beslutningerne. Imidlertid er disse 
ikke belyst i forskningen, og vi ved derfor kun 
lidt om, hvorfor man valgte, som man valgte.

Den helt store lakune er dansk militærhis
torie. Der eksisterer ikke noget moderne va?rk, 
der beskriver militæret, hvilket ganske tyde
ligt skinner igennem. Gunner Lind har i 1986 i 
Historisk Tidsskrift vist, at Danmark var en af 

de stærkest rustede stater i Europa i forhold til 
befolkningstallet. Men hvad skulle flåden og 
hæren bruges til? På samme måde mangler vi 
en moderne, videnskabelige skildring af en 
lang række centrale aktører. For eksempel 
kender ri ikke meget til J. S. Schulin, der styre
de udenrigspolitikken fra 1735 til sin død i 1750. 
Man kunne også se nærmere på kolonierne, der 
nærmest er forsvundet ud af værket. Imidlertid 
var ganske mange af de ledende, politiske ak
tører involveret i kompagnierne, så den sted
moderlige behandling synes noget mærkelig.

Helt generelt kunne forfatterne have brugt 
analysemodeller fra andre videnskaber. De 
påpeger endda selv i deres litteraturgennem
gang, at et af målene med projektet var at gøre 
det. En af dem, der har gjort det, er tyskeren 
Heinz Duchhardt, der i bogen Balance of Pow
er und Pentarchie. Internationale Beziehungen 
1700-1785 fra 1997 stetter et stort spørgsmål
stegn ved det rimelige i at betegne Danmark 
som en småstat, hvilket ellers er den gængse 
opfattelse af Danmark i perioden. Dette for
hold kommer forfatterne ikke ind på. Jeg har 
ikke registret ordet småstat et eneste sted på 
trods af, at Feldbæk selv tidligere har brugt 
dette begreb. En kort debat af dette ville have 
været på sin plads, specielt da bogen er opført 
på litteraturlisten.

Revanche og neutralitet er et ganske impo
nerende værk, som kun kan anbefales. Imid
lertid har det, som antydet ovenfor, sine svaghe
der. Disse svagheder skulle gerne give inspira
tion til videre forskning. Værket viser tydeligt, 
at vi kender den overordnede ramme for dansk 
udenrigspolitik, men der er mange forhold, der 
fortsat kan og skal afdækkes og ikke mindst dis
kuteres.

Lars B. Strit we

Prosopografi og mikrohistorie

A/ Tyge Krogh, dr.phil., arkivar, Rigsarkivet

Pernille Ulla Knudsen: Lovkyndighed og veder
hæftighed. Sjællandske by fogeder 1682-1801.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001. 434 
s. 255 kr.

1
700-tallets underretsdommere har gene
relt ikke fået noget særlig godt skudsmål i 
retshistorien. Man har hæftet sig ved be
retninger om deres uformåen og kombineret 

dette med deres dårlige økonomiske forhold 
og mangelfulde juridiske uddannelse og på den 
baggrund fældet en hård dom over deres em
bedsførelse. Det er denne vurdering, som Per
nille Ulla Knudsen ønsker at efterprøve gen
nem en bred analyse af en bestemt gruppe un
derretsdommere, nemlig byfogederne. Hun vil 
afdække hvem de var, hvad de lavede og hvor
dan de varetog deres embede. Til dette formål
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har hun gennemført dels en prosopografisk ana
lyse af de byfogeder, der havde embede i seks 
sjællandske købstæder, nemlig Holbæk, Ka
lundborg, Køge, Næstved, Skælskør og Vording
borg, dels en undersøgelse af retspraksis ved 
de seks byting. Selv om undersøgelsen således 
hegger op til at producere en række serier af 
facts til kvantitativ analyse, så vil forfatteren 
mere end det. Hun er også inspireret af den 
mikrohistoriske metode, og med dette ud
gangspunkt ønsker hun at supplere med nær
analyser, hvor tilbundsgående tekstkritiske be
handlinger af kilder skal være det bærende ele
ment.

I den prosopografiske analyse af de i alt 59 
byfogder, der havde embede i de ovennævnte 
seks byer fra 1686 til 1801 afdækker Pernille 
Ulla Knudsen en række fællestræk, der karak
teriserede 1700-tallets byfogeder. Gennem ind
dragelse af ansættelsessagerne, hvor selve an
søgningerne ofte findes med påtegninger fra 
stiftamtmænd m.fl., når hun et spadestik dybere 
end tidligere undersøgelser af denne karakter. 
Forfatteren viser, at embederne fra 1700-tal
lets slutning i stigende grad blev besat af søn
ner af juridisk uddannede fædre, således at man 
efterhånden kan tale om, at embederne vareto
ges af en professionalisere! og for en stor del 
selvsupplerende stand af jurister. Det vises også, 
at by fogederne typisk var familiefædre med en 
betydelig forsørgerbyrde.

By fogederne havde ingen juridisk uddan
nelse i de første to tredjedele af undersøgel
sesperioden. I 1736 indførtes den såkaldte dan
ske juridiske eksamen, der var af begrænset 
omfang og kunne tages uden at gå på universi
tetet. Fra omkring 1760 blev det almindeligt, 
at nyansatte byfogeder havde denne danske 
eksamen. Retshis tori kerne har ikke haft høje 
tanker om denne selvstuderede exam.jur. grad. 
Pernille Ulla Knudsen undersøger imidlertid 
det læsepensum, der var nødvendigt for at kun
ne bestå eksamen og hun foretager en interes
sant analyse af de bevarede referater af de 
mundtlige eksaminer. Hendes konklusion er, 
at der krævedes en ganske omfattende læsning 
for at kunne besvare eksamensspørgsmålene, 
og at eksaminationen ikke bare drejede sig om 
konkrete lovparagraffer, men også krævede 
kendskab til den naturretlige tankegang og til 
abstrakte begrebsdefinitioner. På denne bag
grund argumenterer forfatteren for en større 
respekt for den danske juridiske eksamen, end 
det har været normalt i retshistorien.

Gennem analyser af byfogedernes karrie
reforløb og af udnævnelsespraksis viser forfat
teren, at der generelt blev lagt betydelig vægt 
på administrativ erfaring og lokalkendskab, li
gesom anbefalinger fra lokalsamfundet, som 
regel formidlet gennem stiftamtmanden, spil
lede en stor rolle. Dette var årsagen til, at an
sættelsen af exam.jur.’er først blev almindelig 
20 år efter denne eksamens tilblivelse. Man 
skulle kunne mere end sin danske juridiske 
eksamen for at blive byfoged. En del af byfoge- 
derne kom fra underordnede stillinger i cen
traladministrationen eller havde været tjenere 
hos betydelige embedsmænd. Dette kunne 
tyde på, at en nem adgang til kongen ind i 
mellem betød mere end reelle kvalifikationer. 
Pernille Ulla Knudsen benægter ikke dette, 
men anfører at en ansættelse hos en betydnings
fuld embedsmand også kunne være en god bag
grund for dommerembedet. Desværre forføl
ges dette spørgsmål ikke i undersøgelsen af 
retspraksis. Vi ved derfor ikke, om det var umu
liusser, der fik embede gennem deres forbin
delser.

Et andet forhold, der havde stor betydning 
ved ansættelse af byfogederne, var behovet for 
kumuleringer af embeder for at opnå rimelige 
aflønninger af embedsmændene. Denne nød
vendighed havde tillige en intrikat sammen
hæng med det variable behov der var for, at 
embederne skulle afholde udgifter til pension 
eller enkepension. Det var primært økonomi
en, der var årsagen til embedskumuleringer
ne. Især stiftamtmændene var bekymrede for, 
om indehaverne kunne udføre embederne or
dentligt, når de fik så mange arbejdsopgaver. 
Man så også gerne flere administrativt duelige 
personer i samme by, og især var stiftamtmænd
ene ikke glade for kumuleringer, hvor foged- 
og skriverembederne lagdes sammen eller hvor 
foged- og borgmesterembederne blev sam
menlagt. En væsentlig del af den bureaukrati
ske kontrol med embedsforretningeme bestod 
i, at de forskellige embedsmænd i en by kon
trollerede hinanden, og denne kontrol gik tabt, 
når embederne sammenlagdes. Af disse gnin- 
de var det noget af et puslespil at få etableret 
sammenlagte embeder med en rimelig 
aflønning, uden at indehaverne blev alt for 
mægtige i lokalområdet. I denne proces viser 
Pernille Ulla Knudsen igen, hvordan stiftamt
manden spiller en fremtrædende rolle.

Til brug for analysen af retspraksis har Per
nille Ulla Knudsen valgt systematisk at gennem-
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gå de forskellige retsprotokoltyper for udvalg
te år. Dette er imidlertid et stort arbejde. Især 
tingbøgerne/justitsprotokollerne er fyldige og 
komplicerede at få et overblik over. Der har 
derfor kun været tid til for udvalgte byer at gen
nemgå tingbøgerne/justitsprotokoller for ti år, 
rådstueprotokoller, der indeholder meget få 
sager, for 21 år, politiprotokoller for seks år og 
de i 1794 oprettede forligskommissioners pro
tokoller for to år. Det er ikke mange år, når 
undersøgelsen skal dække seks byer og 115 år. 
For den centrale undersøgelse af tingbøger/ 
justitsprotokoller har hun endda valgt at lade 
to af undersøgelsesårene ligge uden for perio
den, idet Køges tingbøger for årene 1624 og 
1625 er medtaget for at kunne sammenligne 
1700-tallets retspraksis med 1600-tallets.

Det spredte sample er valgt, fordi forfatte
ren vil belyse mange forskellige forhold, men 
dette giver nogle problemer. Man føler sig så
ledes ikke helt tryg, når hun vil dokumentere 
udviklingen i retspraksis ved en kvantitativ sam
menligning af retssager fra Skéelskør 1685, Vor
dingborg 1707, Køge 1734, Næstved 1748, 
Holbæk 1774, Køge 1781, Næstved 1792 og 
Kalundborg 1801. Ud over at hver by jo har sit 
særpræg, som kan influere på retspraksis, så er 
retssagernes karakter og fordeling næppe ens i 
byer som Skælskør og Vordingborg på 600-700 
indbyggere og Køge og Næstved på omkring 
1500 indbyggere. Endelig er udsnittene på kun 
et års længde også problematiske. Således un
drer forfatteren sig over så få sager, der er fra 
Kalundborg i 1801, uden at nævne at Danmark 
var i krig med England dette år. Havde hun i 
stedet valgt enten at undersøge alle købstæder
ne i kun to år eller at tage alle samples fra sam
me købstad, så var det, som undersøgelsen kun
ne sige noget om ganske vist blevet begrænset, 
men til gengæld havde sammenligningerne laet 
større troværdighed.

Et spørgsmål, der optager Pernille Ulla 
Knudsen meget, er det skifte, der foregår i nits
praksis fra 1600-tallet til 1700-tallet. Det inte
resserer hende så meget, at hun som nævnt re
serverer en femtedel af sin tingbogsundersø
gelse på at få et 1600-tals sample at sammen
ligne med. Sammenligningen dokumenterer et 
noget større antal sager i 1600-tallet, at mange 
af sagerne ikke førtes til doms og at der var en 
ringe brug af sagførere. Undersøgelsen bekræf
ter dermed andre undersøgelser, der karakte
riserer 1600-tallets ting som brugerstyret. De 
mange hverdagsagtige småsager forsvinder fra 
bytingene i 1700-tallet. Disse resultater er jo 

gode nok, men det er et spørgsmål, om det var 
nødvendigt for forfatteren at foretage denne 
selvstændige analyse uden for sin undersøgel
sesperiode. Der er i de senere år foretaget to 
omfattende undersøgelser af retspraksis og af 
tingets funktion i 1600-tallets Danmark, nem
lig Knud E. Korsffs undersøgelse af Aasum her
reds tingbøger 1640-48 og Hans Henrik Ap
pels disputats om S kast herred, hvor netop tin
gets funktion er et af hovedtemaerne. Og Hans 
Henrik Appel bygger vel at mærke sin analyse 
på en systematisk gennemgang af samtlige be
varede tingbøger fra 1636 til 1699.

I sammenligningen mellem de to århund
reder er analysen af 1700-tallets retsprotokol
ler mere interessant. Mange retshistoriske un
dersøgelser har påpeget det langt færre antal 
sager der førtes ved by/herredstingene i 1700- 
tallet i forhold til 1600-tallet. Bl.a. Hans Hen
rik Appel har overbevisende dokumenteret, 
hvordan professionaliseringen af retterne med 
dom efter loven, prokuratorer og højere om
kostninger ved retssagernes førelse skræmte 
almindelige borger fra at benytte dette forum 
til at løse deres konflikter. Denne konstatering 
har imidlertid rejst spørgsmålet, hvad der da 
skete med disse mindre konflikter i 1700-tal
let: Forsvandt de? ændrede de karakter? Her 
viser Pernille Ulla Knudsen overbevisende, at 
det er nødvendigt at inddrage hele det konflikt
løsningsapparat, der var til rådighed. Hun viser 
således, at en betydelig del af de mindre volds- 
og tyverisager blev overtaget af den i 1701 op
rettede parallelle politiret, og at de i 1795 op
rettede forligskommissioner behandlede net
op de mange små gældssager, der kendtes fra 
1600-tallet, men som forsvandt fra by/herreds
tingene fra omkring 1660-1680. Herigennem 
dokumenterer hun meget konkret, at disse kon
flikter ikke ophørte, de fandt blot andre fora.

Et hovedformål med undersøgelsen er som 
nævnt at vurdere om det dystre billede, som 
retshistorikerne har tegnet af underretsdom
mernes lovkyndighed og vederhæftighed nu 
også holder stik. Pernille Ulla Knudsen mener 
tydeligvis, at dette billede er for dystert, og hun 
fremfører en række argumenter herfor. Som 
indledning til analysen af retspraksis gennem
går hun grundigt de ganske talrige svar fra sjæl
landske byfogeder på en høring fra 1752, hvor 
Danske Kancelli, som et forarbejde til en revi
sion af Danske lov, udbad sig ændringsforslag 
til loven. Forfatteren påpeger lødigheden af de 
afgivne svar og bruger dette som argument for 
byfogedernes lovkyndighed. Den voksende lov-
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kyndighed ser hun også i retspraksis
undersøgelsen, hvor hun dokumenterer, at 
dommene i stigende grad indeholder 
referencer til lovsteder.

Pernille Ulla Knudsen næranalyserer end
videre en række konkrete sager om vindikati
on, om vold og om ære. Analyserne giver et 
godt indblik i, hvordan de juridiske spilfægte
rier med stævninger, kontrastævninger m.m. 
præger retssagerne i den akkusatorisk indret
tede retspraksis og giver den dygtige sagfører 
mange muligheder for at vinde tilsyneladende 
håbløse retssager. Forfatteren mener imidler
tid også, at hendes analyser dokumenterer 
dommernes lovkyndighed og vederhæftighed, 
og det er mere tvivlsomt. Sagen er, at en stor 
del af anklagernes og forsvarernes indlæg i rets
sagerne var skriftlige. Disse skriftlige indlæg 
blev ikke indført i retsprotokollerne og er sjæl
dent bevarede. Hermed bliver det vanskeligt 
at efterprøve om dommene er byfogedernes 
selvstændige udlægninger af loven, eller om 
de blot er afskrifter af den dygtigste sagførers 
indlæg. Hertil viser de næranalyserede retssa
ger også, hvordan de stridigheder, der nåede 
retterne, var indvævede i større magtkampe 
mellem forskellige grupper i de små byer. Jeg 
har selv i en næranalyse af nogle retssager i 
Kalundborg fundet, at byfogeden også var en 
del af disse magtkampe, og det i en sådan grad, 

at han udnyttede sin position til at støtte den 
ene part i sager, der førtes på bytinget. Nærana
lyserne er spredt ud på de udvalgte købstæder, 
og de bygger alene på retsprotokollerne. Der
for når de ikke dybt nok til rigtig at belyse så
danne dimensioner.

Den i sig selv interessante prosopografiske 
analyse af byfogederne kommer heller ikke rig
tigt til gavn i analysen af dommernes vederhæf
tighed. Det ville f.eks. have været interessant 
at få belyst om de i utide afskedigede byfoge
der ikke blot var økonomisk uduelige, men også 
var dårlige dommere.

Pernille Ulla Knudsen kommer som det er 
fremgået langt omkring i sin undersøgelse og 
kan præsentere mange interessante enkeltana
lyser, som vil kunne inspirere den fremtidige 
forskning ikke blot i 1700-tallets retshistorie, 
men også i århundredets kulturhistorie, som jo 
ofte benytter de retlige kilder. Men de mange 
temaer tages op på bekostning af fordybelse. 
Især i undersøgelsen af retspraksis er det em
piriske grundlag for de enkelte konklusioner 
ofte tyndt. Forfatteren er selv klar over dette, 
idet rigtig mange af konklusionerne er formu
leret sådan, at dette eller hint ’uden tvivl’ eller 
’givetvis’ eller ’formodentlig’ eller ’næppe’ er 
sandt. Denne anmelder havde foretrukket en 
større fordybelse i færre problemstillinger.

Tyge Krogh

Borddækning i billeder

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

Helle Stangerup: Tidens Bord. Høst <& Søn. 
2001. Illustreret. 188 sider. 399 kr.

T
idens bord omhandler forskellige aspek
ter af borddækning i en periode, der 
strækker sig fra renæssancen til vore 
dage. De gennemgående temaer i bogen er 

genstande, stilarter og deres introduktion og 
anvendelse i borddækningen til forskellige tider 
hos primært det øverste samfundslag i Dan
mark. Bogen er opdelt i 7 afsnit med separate 
temaer, hvoraf de tre første er kronologiske og 
dækker henholdsvis borddækning i renæssan
cen, under enevælden og i tiden fra 1800 til 1. 
verdenskrig.

Renæssancen kendetegnes af introduktio
nen af genstande som duge, servietter, gafler 
og glas. Gafler og glas blev især anvendt som 
luksusgenstande og til at markere hvem, der 
kunne begå sig, og hvem, der ikke kunne. Til
syneladende hørte de fleste til ”de andre” i 
Norden, for gennemgående beskrives folks 
spise- og drikkevaner i denne periode som 
barbariske.

Modsætningen til renæssancen var enevæl
den. Her var vægt på gode manerer og civilis
ering. Et af bogens stærkeste afsnit er også at 
finde her i afsnittet om Johann Friederich Bött- 
ger, der i begyndelsen af 1700-tallet blev til
bageholdt af August den Stærke, kurfyrste af
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Sachsen og konge af Polen, for at starte en eu
ropæisk porcelænsproduktion i Leipzig. I 
samme afsnit findes rekonstruktioner af hen
holdsvis taffeldækning ved Christian 7. s 21 års 
fødselsdag i 1770 og hos Gustav 3. i Stockholm 
1779. Klunketiden kendetegnedes ifølge Helle 
Stangemp af masseproduktion, menukort, bord
herre- og damesystemet og talrigt bestik. Her 
behandles også Holmegaard Glasværk, land-by 
relationer, kunstnerkolonien i Skagen, neoklas- 
sicisme, art nouveau og Georg Jensen.

De andre temaer omhandler bl.a. Flora 
Danica, hvilket er et andet af bogens bedre af
snit, fajance og udendørslivet. Endelig tages 
vore dages borddækning op med køkkenets 
centrale plads og alrummet. Trods sit prisvær
digt lange tidsperspektiv fremtræder bogen 
generelt episodisk og kan mangle sammen
hæng. Det træder tydeligst frem efter den kro
nologiske gennemgang, hvor det virker, som 
om forfatteren taber pusten og fortaber sig i 
stilhistorie og billeder. Retfærdigvis ville det 
dog nok være umuligt at dække alle sider af 
borddækningens historie fra 1500 til vor tiel på 
blot 188 sider.

Det er tydeligt, at der ligger et stort arbej
de og en stor glæde bag bogen. Den er let bese
lig og velskrevet. Det er ligeledes rosværdigt, 
at forfatteren formår at trække linier til det 
store udland og ikke blot tager udgangspunkt i 
Danmark. Det er især vigtigt, når man beskæf
tiger sig med et fænomen som borddækning og 
stilarter, som på ingen måde kan ses isoleret 
fra resten af verden. Til gengæld er forfatte
rens forklaringsmodeller for simple. Et af de 
grovere eksempler findes under forklaringer 
af konsekvensen af ovnens indtog i hjemmene, 
der ifølge forfatteren betød at : ’’Herskabet 
spiste ikke mere sammen med tyendet, nu dets 
kropsvarme var overflødig” (s. 41). Generelt 
virker de beskrevne forandringer således kau
sale og mekaniske. De kommer fra omver
denen, fra det øverste lag, fra industrialisering
en. Det er tendenser, man også kan finde i pro
fessionelle historikeres forklaringer, men det 
bliver det jo ikke bedre af.

Tidens bord markedsføres som borddæknin
gens kulturhistorie, men det er spørgsmålet om 
en sådan betegnelse er dækkende. Borddæk
ning er ganske rist et oplagt emne for kulturhi
storien, fordi det, der foregår omkring bordet 
ikke blot handler om indtagelse af føde, men 
også om samspil mellem mennesker. For

fatteren er da også løbende opmærksom på 
dette forhold og viser det eksempelris i afsnittet 
om bordskik (s. 100-101). Ligeledes fremtræ
der det tydeligt, at borddækning ikke har set 
ens ud til alle tider. Til gengæld mangler det 
helt centrale for nye kulturhistorie; nemlig men
nesket. Der er enkelte konger og andre frem
trædende personer, og det er netop på de steder, 
hvor mennesker og deres omgang med tingene 
træder frem, at bogen har sin styrke. Derimod 
virker forfatterens forsøg på at leve sig ind i 
fortidens menneskers måde at tænke på direkte 
irriterende, fordi det ofte sker ved en eksoti- 
sering af dem. Hun overtager f.eks. reforma
tionens propaganda om det førreformatoriske 
samfund, når hun skal forklare renæssancens 
bordskik eller manglen på samme: ”1 det endnu 
katolske Danmark tog man det ikke så nøje med 
livets gang under dynerne, aflad klarede jo både 
det ene og det andet og kongen dekreterede så 
meget” (s. 15). Det er næppe en korrekt frem
stilling af fortidige menneskers tankeverden og 
indstilling til tingene. Et andet eksempel er, 
hvor forfatteren overtager samfundselitens be
skrivelser af bønderne uden at problematisere 
det. Det fører til sætninger som: ”Te og særlig 
kaffe sneg sig ind i hverdagslivet og bevægede 
sig nedad i lagene og afalkoholiserede gradvis 
en forsumpet bondestand” (s. 107). I det store 
hele får man nok en oversigt over borddæknin
gens historie, men ingen indsigt og fornem
melse for det liv, der leves omkring bordet.

Det er især billedsiden, der bærer bogen. 
Den er til gengæld intet mindre end fremragen
de. Billederne er velvalgte og godt gengivet. 
Bagerst i bogen findes en overskuelig, men 
alligevel fyldestgørende oversigt over billed
erne, og hvor de findes. Selve billedteksterne 
anvendes derimod til at kommentere 
motiverne og fortælle historien. Det gør også, 
at afsnit, som eller næsten udelukkende består 
af billeder, som f.eks. afsnittet om udendørsliv, 
alligevel får et indhold.

Det er en flot bog. En af den slags man kan 
have liggende fremme på sofabordet sammen 
med Bo Bedre for at vise, at man har god smag 
og check på tilværelsen. Den henvender sig 
ikke til fagfolk, men først og fremmest til folk 
som har en interesse for smukke bøger. Set fra 
den synsvinkel har bogen mange gode indslag 
og tendenser, men også en del skønhedsplet
ter.

Christina Folke Ax



Anmeldelser 39

Endelig på vej

Af Johnny Wøllekær, cand.mag., arkivar ved Odense Stadsarkiv

Steffen Elmer Jørgensen: Fra chaussé til mo
torvej. Det overordnede danske vejnets ud
vikling fra 1761. Udgivet af Dansk Vejhistorisk 
Selskab. 1 kommission hos Odense Universitets
forlag. 2001. 606 s. 328 kr.

N
år man står med Steffen Elmer Jørgen
sens moppedreng af en bog i hånden, 
melder sig uværgeligt spørgsmålet: Var 
det nødvendigt at skrive så mange sider om de 

danske veje? Fortjener de danske veje en så 
omfattende bog? Er vejenes historie virkelig 
så spændende og betydningsfuld?

Men når man vender sidste blad, er nået til 
vejs ende, ja så er svaret ikke så svært. De over
ordnede hovedlandeveje er et både spændende 
og relevant emne. Vejene er jo så at sige det 
kit, der binder landet sammen. Samfærdselen 
er vigtig for ethvert land.

Derfor kan det egentlig undre, at dansk vej
og trafikhistorie kun har fået en stedmoderlig 
behandling i den historiske forskning. Der er 
faktisk ikke tidligere udgivet oversigtsværker 
om de danske vejes nyere historie. Alex Wit- 
tendorfs disputats fra 1973 har i mange år været 
standardværket, men den dækker kun 1500- og 
1600-tallet. Dette savn har Steffen Elmer Jør
gensen nu rådet bod på. Når der kommer et 
værk, der behandler vejudviklingen gennem de 
sidste 250 år, så skyldes det ikke mindst et sti
pendium, som Dansk Vejhistorisk Selskab 
oprettede i 1993.

Bogen skildrer udviklingen og opbygnin
gen af det overordnede vejnet fra Frederik V’s 
befaling og frem til indvielsen af Øresundsfor
bindelsen i 2000 - på en række punkter sættes 
sluttidspunktet dog i 1997. Forfatteren skriver 
selv, at den røde tråd i fremstilling er spillet 
mellem staten og amterne om det overordnede 
vejnet, hvilket også indicerer, at vejadmini
strationen spiller en central rolle i fremstil
lingen.

Steffen Elmer Jørgensen bryder ikke nye 
veje, når det gælder dispositionen. Han går sla
visk frem, år for år, vejbyggeri efter vejbyggeri. 
Bogen er altså kronologisk-tematisk disponeret 
og er inddelt i fire hovedafsnit, nemlig 1) 1761 
til 1867, der er karakteriseret ved hovedlande
vejsnettets opbygning, 2) 1868 til 1910, hvor 
alt drejer sig om jernbaner, og der kun er lidt 

plads til nye vejanlæg, 3) 1910 til 1945, hvor en 
bilafgift finansierer en modernisering og ud
bygning af vejnettet og 4) 1945 til 1997, hvor 
massebilismen sætter dagsordenen med motor
veje og store bro- og tunnelforbindelser.

Steffen Elmer Jørgensen lader altså rejsen 
gennem de danske vejes historie begynde i det 
øjeblik, da kong Frederik V i 1761 underskrev 
en befaling, der beordrede et landsdækkende 
hovedvejsnet anlagt. Statsmagten begyndte 
dermed at styre udviklingen. En befaling, der 
skulle blive den første af 1700-tallets mange 
reform til tag, som prægede det danske samfund, 
og som omskabte kulturlandskabet radikalt. 
Vejene skulle bl.a. gøre det lettere at få afsat 
landbrugets produkter i forskellige landsdele, 
og i det hele taget havde vejene stor bevågen
hed som et led i den generelle reformering af 
samfundet. En sådan omfattende reform kunne 
kun gennemføres med udenlandsk ekspertbi
stand, som man fandt i Frankrig. Et par franske 
ingeniører med Jean Marmillod i spidsen blev 
hentet til landet for at bygge et dansk vejvæsen 
op. Efter fransk forbillede byggede de franske 
ingeniører snorlige veje, som den dag i dag kan 
ses i landskabet.

Det praktiske arbejde med anlæggelsen af 
vejnettet blev udført af udkommanderede sol
dater, da der manglede arbejdskraft - det gav et 
mangeårigt engagement i vejbyggeriet for de 
danske „Jens’er“. Der blev også indført vej
hoveri, en ekstra byrde, som blev pålagt bøn
derne, og som derfor ikke var populær - derfor 
blev vejhoveriet også begrænset ved vej forord
ningen af 1793.

I kølvandet på vejnettets udbygning æn
dredes landet infrastruktur. Trafikken mellem 
landets købstæder og mellem land og by blev 
intensiveret. Frem til 1861 handlede det om at 
få et hovedlandevejsnet op at stå. Det var sta
ten, der stod bag opbygningen, men lige så snart 
det stod færdigt, trak man sig tilbage og over
lod scenen til amterne.

Trafikpolitik har gerne været orienteret 
mod det nye og moderne, og derfor kom jern
banerne i fokus fra 1860‘erne. De brølende 
damptog blev set som fremtidens transportmid
del, og derfor blev vejbyggeriet nedprioriteret 
og opgaven overdraget til amterne. Anlæggel
sen af nye veje blev sat på vågeblus, men der
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skete dog en forbedring af vejenes kvalitet med 
den såkaldte macadambelægning af stampede 
skærver.

Jernbanernes storhedstid varede frem til 
omkring 1. verdenskrig, hvor bilerne begynder 
at banke på - og med bilerne kom vejene atter 
på banen.

Afgørende for vejene blev indførelsen af bil
afgiften, der gav penge til vejnettets udbygning 
og modernisering. Denne brugerfinansiering, 
der bl.a. betød, at staten igen fik en aktiv rolle i 
spillet om vejene, sneg sig allerede ind i 
motorloven fra 1910. Afgiften gav også kapital 
til asfaltering af en meget stor del af de allerede 
eksisterende landeveje, så de blev bedre egnet 
til biltrafik - det betød, at Danmark stod med 
nogle af Europas bedste veje, da 1930‘erne 
sang på sidste vers. Ellers var mellemkrigsårene 
kendetegnet ved flere nye store broanlæg, 
hvoraf Storstrømsbroen og Lillebæltsbroen var 
de mest markante.

Efter 2. verdenskrig, der midlertidigt brem
sede vejudbygningen, kom der atter skub i ud
viklingen. Og danskerne kom for alvor ud at 
køre. I årene fra 1950 til 1970 blev antallet af 
biler næsten nidoblet, og massebilismen kræ
vede flere veje. Mange af landets biveje blev 
gennem 1950‘erne asfalteret. Men derudover 
hed tidens vejpolitiske mantra motorveje. Det 
første motorvejsprojekt var Hørsholmvejen 
nord for København, der kunne indvies i 1956. 
Herefter gik det slag i slag. Fra midten af 
1960‘erne blev landets store færdselsårer defi
neret og forberedt - det såkaldte „store H“, der 
blev omdrejningspunktet for motorvejsud
viklingen gennem de følgende år.

Med indgangen til 1970‘erne rulles motor
vejnettet ud over Danmark. Motorvejnettets 
udbygning kom til at følge samme grundidé som 
etableringen af hovedlandevejene - dvs. man 
begyndte omkring hovedstaden og arbejdede 
sig derfra over Sjælland og sluttede i Jylland. I 
1998 fandtes 900 km motorvej i hele landet.

Steffen Elmer Jørgensens bog tager kun det 
overordnede vejnet under behandling. Det er 
det politiske spil omkring hovedfærdselså
rerne, der har forfatterens interesse. Derimod 
er de mindre veje ikke taget med, hvilket måske 
kan undre. Vi hører heller intet - eller kun me
get lidt - om, hvad de mange nye landeveje, 
motorveje og broer betød lokalt. Hvordan en 
motorvej kunne splitte lokalsamfundet og æn
dre livet radikalt.

Bogen er baseret på mange kildestudier, der 
giver bogen mange spændende detaljer. For
fatteren kommer rundt om mange emner lige 
fra vejhoveri, vejmænd, vejinspektører og til 
brobyggeri ete. Alligevel kan det forekomme 
lidt paradoksalt, at vejene er hovedtemaet, mens 
bilerne og andre transportmidler kun spiller 
en birolle. Vejene lever jo egentlig ikke deres 
eget liv.

Disse få kritiske bemærkninger til trods, så 
kan det fastslås, at Steffen Elmer Jørgensen har 
begået et værk, der i mange år fremover ril stå 
som standardværket om dansk vejhistorie. Bo
gen er rigt illustreret med masser af gode fo
tos, tegninger og kort. Bogen har både navne- 
og stedregister, mens der ikke er noget emne
register, hvilket er en skam, når der er tale om 
et standardværk.

Johnny Wøllekær

Dansken, svensken og nordmannen

Af Sofie Bak, ph.d.-stipendiat ved Det Kongelige Bibliotek

Frank Meyer: Dansken, svensken og nordman
nen... Skandinaviske habitusforskjeller sett i lys 
av kulturmøtet med tyske flygtninger. En Kom
parativ studie. Perspektiver og praksis. Unipuh 
forlag, Oslo 2001. 407 s., ill., pris 378 NOK

F
orfatteren Frank Meyer erhvervede fe
bruar 2001 med næiværende afhandling 
doctor artium-graden ved Oslo Univer
sitet, men er foruden dr.phil., historiker og arki

var, og ansat ved Riksarkivet i Oslo. Dansken, 
svensken og nordmannen... er en ambitiøs bog. 
Forfatteren har sat sig for at tegne et billede af 
dansk, svensk og norsk habitus, eller nationale 
væremåde, fortolket gennem friktionen i mø
det mellem tyske Hitler-flygtninge og de nor
diske landes myndigheder og befolkning i pe
rioden 1933-1940. Analysen foretages på basis 
af tre forskellige kildegrupper: 1) Flygtnin
genes beretninger og vidnesbyrd; 2) officielle
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dokumenter til belysning af de nordiske lan
des flygtningepolitik og administrationsprak
sis, hvor grundopfattelsen er, at fremmedmyn- 
dighederne i nogen grad var undtaget sædvan
lige demokratiske legitimeringsbehov og - 
pligter og denned viste statens ’’sande ansigt”; 
og 3) samtidige etikette- eller takt-og-tone- 
bøger, der ses som et udtryk for middelklas
sens dannelses- og adfærdsidealer. Meyer frem
hæver etikettebøgernes åbenbare begrænsnin
ger, men argumenterer for, at de trods deres 
normative karakter er ’’fortreffelige kilder. I 
likhet med levningene etter kultunnøtet språk- 
liggjør etikette-bøkene det en vanligvis ikke 
snakker om. De forteller etterverdenen noe om 
hvilke atferdsformer som var akseptert og hvil
ke som ikke var det” (s. 25). Anvendes etikette
bøgerne - med indlysende forsigtighed - kom
parativt, kan disse normative kilder bidrage til 
at fange centrale og overraskende forskelle i 
skandinavernes adfærdsnormer og komple
menterer dermed flygtningenes iagttagelser. 
Dansken, Svensken og Nordmannen... er et me
get originalt og interessant projekt, som både 
perspektiverer de snævert nationale undersø
gelser af 1930’ernes flygtningepolitik og søger 
forklaringer på kulturmødets vanskeligheder 
gennem en medlevende skildring af periodens 
psykologiske og kulturelle klima. Det er tilmed 
en meget morsom og tankevækkende bog. 
Afhandlingen er bemærkelsesværdig velskre
vet og præget af stor fortælleglæde og ønsket 
om at præsentere mere omstændelige og 
komplicerede begrebssæt klart og koncist, 
uden unødvendige akademiske fabellader.

Bogen er nøje struktureret efter en række 
kategorier, som tillader forfatteren at indkredse 
det diffuse habitus begreb: rationalitetsformer, 
billeder af de fremmede, forestillinger om so
cial ulighed, orden og formalisme, kollektivis
me og individualisme og forholdet mellem 
mænd og kvinder.

På baggrund af analysen af disse kategorier 
konstruerer Meyer en skala, hvor Sverige og 
Norge udgør de to modsatrettede poler, med 
Danmark i en midterposition. Sverige var over
ordnet set nabolandenes mest hierarkiske sam
fund, præget af ordensdyrkning og affektkon
trol, med den største afvigelse mellem privat 
og offentlig adfærd. Som Meyer udtrykker det, 
behøvede svenskerne den længste opvarm
ningstid, før fremmede blev lukket ind i den 
private sfære. Danskerne udmærkede sig sna
rere ved flegmatisk, henslængt uhøflighed, som 
udtryk for almindelig bekendelse til lystprin

cippet, blev opfattet som giestfri og direkte, og 
anvendte mad og drikke som nærmest tvangs
mæssige integreringsmekanismer. Samme 
åbenhed blev dog også tolket som overfladisk 
og præget af falskhed. Ifølge Meyer opfattede 
flygtningene ”den danske lune” som et udtryk 
for konfliktskyhed og siøsen med tid, og fandt 
hyggen småborgerlig og kedsommelig - i kon
trast til danskernes vante selvforståelse om 
vanne og godmodighed. Endvidere virkede det 
danske humør ekskluderende gennem en stor 
forkærlighed for at bagtale andre og via bru
gen af indforstået sarkasme. Ifølge Mever frem
viste danskerne ved denne form for samtidig 
kommunikation og forsøg på ikke-kommuni- 
kation et nærmest skizofrent træk i møde- og 
konfliktsituationer, og han afholder sig ikke i 
sammenhængen fra at kommentere den høje 
selvmordprocent, hvor Danmark også i 
1930’erne havde den nordiske rekord - hos 
sociologen Emile Durkheim et udtryk for 
manglende kollektivisme og bæredygtige 
sociale bånd.

Frank Meyer er noget så usædvanligt som 
en tysker, der har tabt sit hjerte til Norge og det 
fornægter sig ikke i afhandlingen. I Norge her
skede ifølge Meyer de mest egalitære sociale 
forhold, og landet indtog rollen som den anarki
stiske lillebror, med endog meget uformelle 
omgangsformer. Dette ikke mindst under ind
flydelse af sport og alkohol - hvor nordmæn- 
denes vane ifølge Meyer var bogstaveligt talt 
at drikke sig lejlighedsvis fra forstanden. Den 
uformelle omgangsform gjaldt også i relatio
nen mellem mænd og kvinder, som i fortættet 
fonn siges at afspejle habitusforskellene, hvor 
nordmændene karakteriseres ved individuelle 
roller og promiskuøs adfærd. I Danmark 
udlignedes kønnenes rolle tilsvarende i frisin
dets navn, hvilket bl.a. eksemplificeres ved dan
skernes liberale rygevaner, med Thit Jensens 
uforglemmelige cigar i erindring. I modsæt
ning hertil prægedes Sverige endnu af køn
nenes formalisering og en ridderlig underord
ning af kvinden, selvom svenske mænd dog 
synes at have overset chancerne i courtoise, det 
formaliserede kurmageri, og oplevede etiket
ten som pligt.

Bogen opridser et billede af skandinaver
nes syn på de flygtende på grundlag af en analy
se af de tre landes flygtningepolitik. Danmark 
modtog således indtil slutningen af 1930’erne 
både absolut og procentuelt i forhold til be
folkningens størrelse, det største antal flygt
ninge (statistik s. 40-41), trods en stor arbejds-
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løshed, mens Sverige og Norge modtog herre 
flygtninge, trods en relativ mindre arbejdsløs
hedsprocent i Sverige. Det er en væsentlig 
pointe, at relativt set var Danmark et godt mod
tagerland. Alle tre lande flygtede konsekven
serne af en liberal indvandrerpolitik, både i 
forhold til Tyskland og det store menneskehav 
af flygtninge, og havde dertil ingen langvarige 
og positive erfaringer med internationalt 
samarbejde. I dette nul-sums spil (hvor det den 
ene vinder, taber den anden), der havde det 
endemål at undgå at modtage flygtningene 
overhovedet, var Sverige den suveræne spiller. 
Foruden en gennemgående mål-rationel poli
tik og praksis (med bevidsthed om både mål, 
midler og bivirkninger), forfinede og tilpassede 
Sverige både afvisnings- og kontrolmekanis
merne. I modsætning hertil var Danmark ikke 
særlig spidsfindig og tog ikke nye magtredska
ber i anvendelse i perioden. Trods indignation 
over presset på landets grænser, fastholdt Dan
mark således formelt asylretten, var tilbagehol
dende med udvisninger og overvejede i mod
sætning til nabolandene - i det mindste -- om 
afvisningen af de jødiske flygtninge var etisk 
forsvarlig. På denne baggrund betegnes Dan
marks politik som præget af Max Webers vær
di-rationalitet, hvor midlerne - handlingerne 
- til opnåelsen af det endelig mål, i sig selv 
repræsenterer en ubetinget værdi. Det danske 
justitsministerium delte for så vidt deres sven
ske kollegaers opfattelse af det endelige mål, 
men var imidlertid ifølge Meyer præget af en 
stærkere humanitær grundholdning, hvilket 
bl.a. gav anledning til skøn og individuelle varia
tioner affødt af sympati, som netop søgtes 
undgået i svensk praksis ved hjælp af standar
disering og centralisering. Norges politik siges 
derimod at være præget af affektuel rationalitet 
(en hæmningsløs og spontan reaktion på en 
uvant impuls), hvor en idealistisk politik i in
ternational sammenhæng nok gav anledning til 
’’hurra-nationalisme”, mens den nationale prak
sis reelt var omskiftelig, uigennemtænkt og 
yderst restriktiv. Danskeren var med Meyers 
ord nybegynderen i spillet, som så sig nødsaget 
til at tage et par stik ind i erkendelsen af, at 
man ikke kan vinde alt. Nordmanden derimod 
’’kastet kortene på bordet og sa han sluttet å 
spille. Deretter satte han i gang en enetale om 
at en burde finne fram til en rettferdig fordel
ing af stikkene...” (s. 49).

Analysen af de enkelte landes behandling 
af flygtninge giver anledning til den opfattelse, 
at de danske myndigheder på linie med de sven

ske var meget mistroiske over for de fremme
de, hvor den skønsmæssige praksis i Danmark 
resulterede i en streng, men ujævn og primitiv 
kontrol. Meyers argumentation i forbindelse 
med den danske politik forekommer noget 
inkonsekvent: Hvordan harmonerer de danske 
embedsmænds og politifolks i praksis noget 
nidkære og kyniske kontrol og afvisningspro
cedurer med den omtalte værdirationelle poli
tik? Det må også så tvivl om rækkevidden af 
den danske politiks vierdirationalitet, at privat 
angiveri og nyfigenhed i nogen grad blev et 
dansk kontrolredskab. Ifølge Meyer optræder 
denne tendens ikke i tilsvarende svensk og 
norsk materiale. I Sverige var situationen 
modsat. Her udgjorde geografisk isolation, 
effektivt samarbejde mellem socialstyrelsen og 
efterretningstjenesten og - som det eneste land 
i Norden før 9. april 1940 - egentlige interne
rings- og disciplineringslejre (med udstrakt 
kontinuitet fra lejrenes tidligere anvendelse til 
arbejdssky og afvigere) effektive kontrolmeka
nismer.

Bogen er et væsentligt supplement til de 
aktuelle undersøgelser af dansk flygtningepoli
tik i 1930’erne, bl.a. Lone Riinitz: Danmark og 
de jødiske og flygtninge 1933-1940 (2000) og 
Dansk Center for Holocaust og Folkedrabs
studier igangværende (men nu lukningstruede) 
undersøgelse, hvor den komparative skandi
naviske synsvinkel både perspektiverer den 
isolerede fordømmelse af dansk praksis - i 
Meyers komparation netop udlagt som mere 
humanistisk motiveret - og illustrerer den 
meget ensartede tankegang i de skandinaviske 
demokratier.

Det er både en styrke og en svaghed at Me
yer kun undtagelsesvis skelner mellem de for
skellige flygtningegrupper. Bogen tegner et 
billede af et xenofobisk klima, som bidrager 
afgørende til forståelsen af 1930’ernes restrik
tive flygtningepolitik, men tilsvarende under
vurderes betydningen af antikommunisme og 
antisemitisme i de enkelte sager og episoder. 
Den verserende danske debats brændende 
spørgsmål om antisemitismens betydning for 
den restriktive politik og strenge kontrol lader 
sig på denne baggrund ikke besvare. Bogen 
giver dertil kun mere begrænset oplysning om 
de nordiske befolkningers syn på de fremmede, 
og beskæftiger sig kun sporadisk med betyd
ningen af den offentlige opinion, hvor det dog 
undtagelsesvis understreges, at offentlig debat 
om indvandringen så vidt muligt søgtes undgået 
i Danmark, hvor myndighederne prøvede at
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holde flygtningene og deres vilkår ude af me
diebilledet. Det havde imidlertid været inte
ressant at se på sammenhængen mellem myn
dighedernes praksis, deres forståelse af be
folkningens ønsker og holdninger, og den fak
tiske udbredelse af xenofobiske forestillinger 
i befolkningen.

Forfatteren præsenterer omhyggeligt sit 
begrebsmæssige og teoretiske udgangspunkt 
og afrunder afhandlingen med en dristig grov
skitse til en historisk teori om årsagerne til for
skellene i skandinavernes habitus, baseret på 
mere implicitte elementer i sociologen Norb
ert Elias’ civilisationsteori (bl.a. Über den Proz
ess der Zivilisation (1939) og Die höfische Ge
sellschaft (1969)), hvor nationalkarakteren op
fattes som et produkt af magt- og statuskampen 
mellem borgerskab og aristokrati og den na
tionale habitus således afspejler styrke- og blan
dingsforholdet mellem klasserne. Med en til
føjelse om bondestandens betydning for ud
viklingen af nordisk habitus og en udvidelse af 
Elias’ begrebsapparat udlægger Meyer den 
svenske habitus som et produkt af statens eks
pansionsforsøg og følgende konstante krigs
førelse, effektivitet og målrationalitet, hvor 
embedsapparatets forfinede og aristokratiske 
habitus nedarvedes i det svenske samfund. Dan
marks isolerede landadel forhindrede en sådan 
amalgamisering (sammensmeltning) mellem 
adelens og borgerskabets væremåder og hoved
stadens tysk-prægede hof havde ringe indvirk
ning på den nationale danske habitus. I stedet 
medførte frygt-relationen mellem bonde og 
herremand med stavnsbåndets ophævelse en ny 
selvstændig værdighed for den frigjorte bonde, 
som ikke havde særlig trang til at efterligne 
adelen. I Norge forløb amalgamiseringen af 
borgere og embedsadel som en tredelt elite
dannelse indenfor økonomi, kultur og politik 
uden drastiske skillelinier eller hierarkiske 

relationer. Danskerne var med Meyers ord Nor
dens englændere, svenskerne dets franskmænd 
og nordmændene Skandinaviens amerikanere.

Forfatteren beretter i en afsluttende fod
note om en samtale med komponisten Per Nør
gaard, hvor denne over et glas rødvin udtalte, 
at danskere egentlig er tyskerne som prøver at 
være englændere (s. 406). Bogen er spækket 
med causerier over sådanne klicheer om de 
fælles og forskellige nordiske karaktertræk. Og 
stilen er smittende. Det tunge begrebsapparat, 
de figurativt opstillede sammenhænge og aka
demiske ambitioner behøver ikke nødvendigvis 
være i modstrid med fremstillingens lattermil
de og personlige stil, var det ikke fordi de to 
sider af bogen, til tider ikke har ret meget med 
hinanden at gøre. Det er påfaldende, at tilba
gevendende kritikpunkter i forhold til histo
riske arbejder de seneste år har været enten 
teoretiske afsnits ’’påklistrede” og følgende ofte 
i praksis uanvendte karakter, eller ganske en
kelt, fraværet af sådanne teoretiske og meto
diske overvejelser. Vi balancerer alle mellem 
empiri og teori, og arbejder vel i praksis i et 
vadested mellem induktion og deduktion. La
der kildematerialet tale selv, men giver det en 
grammatik af hypoteser. Det er tilsyneladende 
vanskeligt at formidle denne balancegang, uden 
at miste humøret eller overblikket. Eller måske 
stiller vi rigide forventninger til hinanden som 
historikere. Forestillinger om videnskabelig
hed som trækkes frem til lejligheden ved op
positioner og anmeldelser, som ikke benyttes 
systematisk eller integreres i den daglige prak
sis. Meyers afhandling kan ikke siges fri for 
denne spaltning mellem begejstret analyse og 
teoretiske overvejelser. Vor videnskab og teori 
skal anvendes, ikke før og efter, men når man 
rives med af empirien og gerne vil fortælle his
torier. Med eller uden et glas rødvin.

Sofie Bak

Nazisme og obskurantisme

Af Jes Fabricius Møller, ph.d.-studerende ved Institut for Historie, Københavns Universitet

Allan A. Lund: Hitlers håndlangere - Heinrich 
Himmler og den nazistiske raceideologi 
Samleren 2001, 316 s. kr. 298.

O

A
bningsscenen - og torsideillustrationen 
- er fonirrende: Hitlers mislykkede kup 
i München i 1923. I detaljer redegøres 

for kuppets afvikling. Kapiteloverskriften er 
”Fra kup til kult”. Det er et godt formidlings
greb at begynde med et dramatisk højdepunkt, 
men denne kølige læser lod sig ikke sådan rive 
med. Senere i bogen står det da også klart, at 
den overskrift skal forstås omvendt: Lund øn
sker at fortælle historien om Himmlers okkulte
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interesser, der blev til politisk realitet, om for
løbet fra en kultisk idé til et vellykket statskup. 
Forfatteren har sat sig for at redegøre for den 
underskov af ideer og bevægelser, der løb for
ud for den nazistiske ideologi, og han under
streger kontinuiteten i tysk åndshistorie fra 
omkring 1880 til 1945 - som fx mellem antro
pologiske studier fra de tyske kolonier i Afrika 
og den nazistiske raceantropologi. Læseren 
præsenteres for en næsten endeløs række af 
forfattere, fantaster, oprørere og obskuran tister. 
En del af historierne har Lund tidligere ladet 
trykke i en fast spalte i Weekendavisen kaldet 
’’Scoops fra forskningen”. Flere sproglige 
gentagelser giver det indtryk, at der er tale om 
sammenbragte filer i en ufærdig redaktion. 
Hele fire steder får vi at vide, at Hitlerjugend 
forkortes HJ. (s. 22, 115, 204 og 261. Se end
videre s. 114 og 157, s. 105 og 113, s. 219 og 
237, s. 23 og 245)

Lund har virket i Tyskland i mange år og er 
en kender af tyske forhold. Man er ikke et øje
blik i tvivl om, at han skriver på baggrund af en 
dyb indsigt i - og en ægte forargelse over - 
nazisternes misbrug af videnskaben, men han 
har ikke fundet sin form. Bogen er ikke en gene
rel introduktion til nazismens ideologi, men 
den er heller ikke en akademisk studie af Him
mlers ideologi. På trods af 388 fodnoter mang
ler bogen faktisk flere noter til nogle af de 
væsentligste påstande for at kunne følge forfat
terens synspunkter tilbage i forskningstraditio
nen. Nogle steder henvises til ’’forskningen” 
uden at der sættes hverken navn eller skole på. 
Det er antagelig forlaget, der har sat en øvre 
grænse af hensyn til det publikum, der formo
des at være bange for fodnoter.

Bogens stærkeste del er de passager, hvor 
Lund forlader sin åbenlyse trang til faktuel 
fortætning og fortæller lige ud af posen med en 
mere sparsomt doseret mængde af årstal og 
navne. Afsnittet om SS og Himmler begynder 
faktisk godt med organisationens forhistorie, 
men fire sider henne fortaber Lund sig i SS’ 
fejring af vintersolhverv. Overblikket går for 
alvor tabt, når vi derefter skal bruge flere sider 
på at høre om produktionen på en SS-ejet por
celænsfabrik ved München af de særlige lyse
stager, der af Himmler blev brugt som julega
ver til sine folk. Det er faktisk en meget sigende 
detalje, men med Lunds prioritering af stoffet 
fremhæves den unødigt på helhedens bekost
ning. Mere helstøbt er afsnittet om nazisternes 
brug af Tacitus, der er filologen Lunds eget fag
lige speciale. Man nyder også godt af hans gen

nemgang af historien bag begrebet holocaust 
(s. 264f). Bogen er sammensat, men for så vidt 
også en dokumentation af den nazistiske ideolo
gis heterogenitet, dens indre modsætninger, 
der gør det vanskeligt at tale om blot én ideologi.

Et centralt kapitel i bogen, nemlig det om 
racevidenskab og nationalsocialisme, skuffer. 
Her havde jeg håbet at få samlet trådene i bo
gens tema, den nazistiske raceideologi, men 
det er kun 3'/s side langt og når ikke at uddybe sit 
emne. Forholdet mellem ideologi og politik 
er ikke så ligetil. Man kan stille spørgsmålet, 
om Hitlers Mein Kampf faktisk var drejebog 
for opbygning af Det tredje Rige. Det kunne 
synes sådan, fordi bogen kom til at virke som 
en profeti af sin forfatters karriere, men det 
betyder jo ikke, at karrieren hermed også er 
forklaret i kraft af bogen. Lund bliver stående 
på sit enkle grundargument, der ikke er direkte 
forkert, men altså noget enkelt: Nazisterne 
lånte flittigt af de ideologier, der var i omløb i 
1920’erne, og derfor er der også en årsagssam
menhæng. Jeg savner en diskussion af det for
hold, at mange andre lande var syltet ind i ra
cisme, antisemitisme og kriminialantropologi, 
uden at der af den grund kom nazisme ud af 
det. Der er artige danske studier som lægerne 
Barteis og Bruns undersøgelse fra 1943, Gip
sies in Denmark - A Social-Biological Study, 
sociologen K. A. Wieth-Knudsens frenologiske 
studier og den antropologiske komités arbej
de, som for nylig er behandlet af Poul Duedahl 
i et speciale fra Syddansk Universitet. Lund 
fremhæver (s. 53), at tysk forskning led under 
den internationale isolation efter 1. Verdens
krig, og det kan være en del af forklaringen på 
Tysklands særudvikling, men næppe den hele. 
Dansk racehygiejnisk forskning var fx orien
teret mod Tyskland. Lund undgår altså i stilhed 
den Sonderireg-diskussion, der senest er blus
set op i forbindelse med Daniel Goldhagens 
bog om Hitler's Willing Executioners: Ordi
nary Germans and the Holocaust. Diskussio
nen drejer sig om, hvorvidt tyskerne er særligt 
disponeret for nazisme, hvad Goldhagen me
ner, og hvad Lund ikke effektivt dementerer.

Lund lægger vægt på at fremstille Himm
lers nazisme som obskurantisme og mysticis
me og fremhæver derfor det irrationelle i den. 
Som eftertidens repræsentant må man more sig 
over Himmlers åbenlyse forkærlighed for van
vittige projekter. Han betragtede bl.a. sig selv 
som reinkarnationen af middelalderkongen 
Heinrich I. Vigtigere er dog de videnskabelige 
race-projekter, der blev iværksat under Aime-
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nerbe, en forskningsinstitution under SS, som 
Lund redegør for. Ideerne var måske fostret 
blandt videnskabelige dilettanter, men de blev 
faktisk udført af akademikere med meget fine 
papirer - en doktorgrad var en forudsætning 
for ansættelse (s. 214). De foretog omhygge
lige antropologiske studier af mennesker. Ek
speditioner blev afsendt til Østfronten med be
sked om at opsøge og ombringe typiske eksem
plarer af de lokale menneskeracer uden at be
skadige hjerneskallen af hensyn til de frenolo
giske studier. Historien om dr. Mengele i Au
schwitz er ganske enkelt modbydelig, og Lund 
skåner ikke læseren. Det er vanskeligt at for
klare, hvordan rationelle og videnskabeligt ud
dannede mennesker kunne medvirke til disse 
primitive forbrydelser, og det gør Lund da hel
ler ikke noget forsøg på.

I en så informationsmættet bog kan fejl ikke 
undgås. Socialdarwinisme var som begreb al
mindeligt i 1880’erne (i Frankrig) og ikke som 
Lund skriver (s. 40) første gang i brug i 1906. 
Racehygiejnikeren Schallmayer staves flere 
steder fejlagtigt Schallmeyer. Men det er nu 
ikke detaljen, der er bogens svaghed. Det er 
derimod den manglende vilje til at tage de dis
kussioner op, der knytter sig til behandlingen 
af nazismen, og som er så væsentlige for forstå

elsen af denne ideologi og vores samtids for
hold til den. Det gælder som nævnt spørgsmålet 
om den tyske Sonderweg, forholdet mellem 
rationalitet og irrationalitet - som det fx 
diskuteres af Zygmunt Bauman i Modernitet og 
Holocaust - og diskussionen af forbindelsen 
mellem politisk ideologi og politisk praksis. I 
den forbindelse kan henvises til M. Eidenbenz, 
Blut und Boden, Bern 1993, om W. Darrés agrar
metaforik. Hele diskussionen af relativeringen 
af jødeudryddelserne, den såkaldte Histori
kerstreit, som udspandt sig i den tyske offent
lighed fra midten af 1980’eme, overstås i et par 
sætninger strøet rundt omkring (s. 239 eller s. 
265). Lund tilhører den fløj, der mener, at Ho
locaust ikke kan sammenlignes med andre fol
kedrab = det var med hans egne ord et ’’unikt 
genocid”.

Bogen skal læses som en serie tiet fortalte 
cases fra nazismens pulterkammer af besynder
lige holdninger og forbryderiske tiltag. Den er 
informationsmættet og som sådan læseværdig, 
men det er som sagt en skam, at forfatteren ikke 
har forholdt sig mere refleksivt til de diskus
sioner, der knytter sig til emnet, således at der 
kunne være kommet en rigtig god bog ud af 
hans møje.

Jes Fabricius Møller

Tragisk, men næppe nyt

Af Niels Bo Poulsen, cand. mag i historie og russisk, phd.-studerende, Østen ropainstituttet, 
Københavns Universitet

Richard Z. Chesnojfs: Hitlers tyveknægte. Be
retningen om historiens største tyveri, Euro
pas udplyndring af jøderne. Oversat fra 
engelsk af Peter Dürrfeld. Originaltitel ”Pack 
of Thieves”, 1999. Gyldendal 2001. 305 sider. 
299 kr.

A
t de europæiske jøders vej til Auschwitz 
gik over forskellige mellemstationer af 
udplyndring og tvangsarbejde er vel
kendt. Emnet behandles sporadisk i de fleste 

standardværker om den endelige løsning, men 
oftest med fokus på nazisternes nationaløkono
miske og rustningsindustrielle overvejelser 
vedr. udskillelsen af jøderne fra det økono
miske liv. Dette har traditionelt knyttet an til 
spørgsmålet om forholdet mellem dogmatis

me og pragmatisme, mellem ideologi på den 
ene side og økonomiske, politiske, militære 
og andre hensyn på den anden side i Det Tred
je Rige. Nyere forskning har på forskellig vis 
forkastet denne dikotomi og eksempelvis 
påvist, hvordan den nazistiske befolkningspoli
tik forsøgte at forene det programmatiske med 
det formålstjenlige. Sjældnere - bortset fra i 
deciderede erindringer - fortælles historien 
nedefra om de enkeltes ofres oplevelser af 
udplyndringsprocessen og deres kamp i efter
krigstiden for at få restitueret tabte ejen
domme, kunstgenstande og formuer. Og der 
var ikke tale om småpenge: Ifølge World Jew
ish Restitution Organization (som citeres i 
bogen) beslaglagdes i det nazistisk kontrol
lerede Europa i årene 1943-1945 jødiske



46 Anmeldelser

værdier for mellem 8 og næsten 13 milliarder 
USD.

Chesnoffs bog er ikke en videnskabelig af
handling over dette gigantiske røveri. Der er i 
højere grad tale om en reportageagtig frem
stilling af brudstykker af udryddelsesprocessen, 
dens økonomiske aspekter, en lang række in- 
terviewedes personlige oplevelser af udplynd
ringen og de seneste års diskussion af spørgs
målene om kompensation og erstatning. Det 
er ikke et emne, der før har været behandlet i 
en monografi på dansk. Udover dette ligger 
bogens største interesse i, at den medtager den 
politiske proces frem mod det internationale 
samfunds anerkendelse af erstatningsproble
matikken i løbet af 1990’erne. Bedst kendt i 
denne forbindelse er vel de schweiziske ban
kers stærkt mangelfulde forsøg på at finde 
ejerne til jødiske konti etc. Efter års 
tovtrækning blev der i august 1998 indgået et 
forlig, der betød 1,25 milliarder USD i 
erstatning.

Med udgangspunkt i geografisk opdelte 
kapitler (Tyskland, Østrig, Tjekkoslovakiet, 
Holland, Norge, Frankrig, Østeuropa, Schweitz 
og ”de andre neutrale lande”) gennemgås, hvor
dan Det Tredje Rige, lokale kollaboratøren' og 
almindelige borgere frarøvede jøderne ufatte
lige værdier, det være sig i fonn af bygninger 
og fabrikker, kunstgenstande eller for de min
dre velståendes vedkommende lejligheder, 
værktøj eller personlige brugsgenstande. Efter 
krigen fik de få overlevende kun i beskedent 
omfang - og oftest efter svære kampe med 
myndighederne - det stjålne retur. Størstedelen 
af de midler, der ikke allerede var brugt til at 
finansiere udryddelsesprocessen og den nazi
stiske krigsindsats, gik som ejerløse værdier 
direkte i de tidligere besatte landes statskas
ser. Det er stærkt deprimerende at læse om, 
hvordan de få returnerende jøder ved hjemkom
sten måtte opleve, at lejligheder var besat af 
fremmede, brugsgenstande stjålet af naboerne, 
og at de gode venner man havde betroet ejen
dom til opbevaring ’’ikke kunne huske”, at de 
kun midlertidigt var blevet betroet kostbarhe
der, eller at skødet til fabrikken blot var afgivet 
på skrømt. Bogens mange personlige beret
ninger fra hele Europa giver et billede af den 
traumatiske oplevelse dette tillidsbrud fra na
boer og lokalsamfund var i de tilfælde, hvor 
tilliden ikke allerede var gået fløjten gennem 
de lokales deltagelse i deportationer eller hen
rettelser af jøder. Ikke sært, at relativt få over

levende jøder forblev i Europa. De medskyldi
ge i plyndringsprocessen var, som det fremgår 
af en del af bogens undertitel (Europas udplynd
ring af jøderne) efter Chesnoffs mening ikke 
blot den nazistiske ledelse og dens politi- og 
forvaltningsapparat, men størstedelen af den 
samlede befolkning i det tyskkontrollerede 
Europa, herunder de opportunistiske neutrale 
landes regeringer og finansvæsen. Og motivet, 
ifølge Chesnoff, var antisemitisme og grå
dighed.

Den helt store svaghed ved Hitlers tyve
knægte er bogens opbygning og lave analytiske 
niveau. Modellen med geografisk opdelte 
kapitler fører til alt for mange parallelle histo
rier og gentagelser. Der sammenlignes ikke 
mellem de forskellige lande, og man savner en 
mere systematisk og tematiseret behandling af 
plyndringernes karakteristika og forskelle. I 
tråd hermed drøftes ikke andre motiver blandt 
de ikke-nazistiske deltagere i plyndringspro
cessen end antisemitisme og grådighed. Euro
pa under krigen var et samfund med vare
knaphed og nød. Man kunne derfor indvende, 
at den skæbne, der overgik den af jøderne ef
terladte ejendom vel havde en parallel i plynd
ringer af udbombede ejendomme etc. Heller 
ikke andre aspekter af nazisternes plyndring af 
Europa medtages. Inddragelse af beslægtede 
spørgsmål om tvangsarbejde, ekspropriering og 
tvangs rekvirering og økonomisk kollaboration 
kunne have beriget bogen betydeligt. Det 
snævre sigte illustreres af, at ikke engang den 
nazistiske udnyttelse af jøderne til tvangsarbej
de er berørt i nævneværdigt omfang, selv om 
man også har kan tale om en udplyndring, om 
ikke af jødernes ejendom så dog af deres ar
bejdskraft.

En anden anke mod bogen er en vis inkon
sistens i talmaterialet. Mens Slovakiets jødiske 
befolkning før afgivelsen af Ruthenien til Un
garn (s.72) opgives til 135.000, skrives to sider 
senere, at ca. 130.000 slovakiske jøder omkom, 
mens 25.000 til 30.000 overlevede (atter inel. 
Ruthenien). Dette giver imidlertid 155.000 - 
160.000 og ikke 135.000! En fortegnelse (s.42) 
over 8.422 kunstgenstande uden ejer som den 
østrigske regering opbevarede i et kloster 
landsbyen Mauerbach deles et afsnit længere 
nede i teksten i 657 malerier, 250 tegninger, 
84 akvareller, 365 sølvgenstande, 114 bøger og 
35 møbler. Enhver kan med det blotte blik se, 
at summen af disse tal langt fra når 8.422 (i ste
det bliver den 1.505).
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Den danske oversættelse er ydermere præ
get af et ikke helt lydefrit sprog. I stedet for 
”det tredje rige” skrives konsekvent ’’Das Re
ich” - midt i en ellers dansk tekst! Der optræ
der også enkelte stavefejl (Brigadeführer er sta
vet med n på s. 160).

I den danske udgave finder man en kort re
degørelse for situationen i Danmark i form af 
et efterord af Ditlev Tamm (Danmark optræder 
ellers ikke i bogen). Her skriver Tamm om de 
danske jøder i oktober 1943 og deres ejendom, 
at ’’selv om det har kunnet påvises, at transpor
terne over Sundet undertiden foregik til påfal
dende højere priser end den kollektive trafik, 
så kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved hjæl
pen som et udtryk for uegennyttighed, solida
ritet med en befolkningsgruppe og vilje til at 
sætte sig op mod et åbenlyst overgreb trods 
overmagten. Denne holdning viste sig også i 
forhold til de flygtendes ejendele, hvad enten 
der blot var tale om almindeligt bohave eller 
større formuer. ... Måske kan en eller anden 
episode dokumenteres - det høres der om - 
hvor hjeim endte er blevet skuffet af personer, 
som de privat havde betroet ejendele. Men det 
synes at have hørt til undtagelserne. Der er ikke 
grund til at tro, at der her ligger en tikkende 
bombe...” (s.281-282). Undertegnede er ikke 
kvalificeret til at afgøre, hvorvidt Tamm har helt 
ret i denne påstand. Man kunne pege på, at 
netop det faktum, at næsten alle de danske jøder 
bjærgede livet og det med bistand fra dele af 
den øvrige befolkning, måske gjorde dem min

dre tilbøjelige efter hjemkomsten til at tale højt 
om ejendom og deponerede formuer, som var 
forsvundet. Som et måske ikke typisk eksem
pel på den hjemvendtes situation kan gives føl
gende:

”Ved hjemkomsten til Nansensgade ventede 
der os en stor skuffelse. Viceværten, en venlig 
dame, havde gjort hvad hun kunne for at passe 
på lejligheden. Før deportationerne havde vi 
nået at sørge for at hun havde penge nok til to 
års husleje. Men værten var gået i tyskernes 
tjeneste, og han truede hende til at udlevere 
alle pengene. Derefter brød han ind i 
lejligheden og tog alt, hvad han kunne bruge, 
og lod døren stå ulåst efter sig. De følgende 
dage kom der andre og stjal resten. Kun 
møblerne, der var opmagasineret hos et flytte- 
firma havde vi endnu.” (Elias Levin, Mine erin
dringer om mit ophold i Theresienstadt, Dansk 
Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, 
2001, s.59.)

Gyldendals beslutning om at oversætte 
Hitlers tyveknægte og udsende den i hardback 
forekommer fra et fagligt synspunkt mindre 
velbegrundet, når store og læseværdige klassik
ere som Raul Hilbergs The Destruction of the 
European Jews fortsat er uoversatte. Det er trist, 
at der åbenbart ikke er et dansk marked for 
sådanne oversættelser, eller er det bare en 
vrangforestilling hos de danske forlæggere, at 
historiefaglige udgivelser helst skal ligge i den 
lettere ende af skalaen for at kunne sælge?

Niels Bo Poulsen



Sære sager i danske samlinger (I): Danmarks længste arkiv
Af Michael Steril, mag art. Botanisk Museum

I
dag ved alle, at Atlantis blev ramt af udslet
telsen i året 1645 B.C., mens det fortsat kniber 
med at få bekræftet 1066. Mens det første 
årstal er tydeligt dokumentet i Danmarks ældste 

og længste historiske kildesamling, har det sidste 
ikke efterladt sig spor.

Arkivet er helt nøjagtigt 3.000 m langt og opbe
vares i Danmarks vel nok mest usædvanlige mu
seum på Juliane Maries Vej på Østerbro. Til hver
dag er der ikke mange besøgende. Om ikke andet 
fordi giesterne må iføre sig polarudstyr og tunge 
støvler for at få et indtryk af samlingerne. Verdens
historien er her delt op i 55 cm lange stykker i hver 
sin plastpose indbundet i skumplast. Bind 1, der 
tager sit udgangspunkt for omkring 130.000 år 
siden i den sidste mellemistid - Eem-tiden i slutnin
gen af Kvartærtiden, hvor Danmark stort set end
nu var dækket af hav, mens kæmpehjort, skovele
fant, næsehorn og de første mennesker strejfede 
rundt imellem kratskove af Hassel og Eg.

Det er ikke blot begivenheder med bulder og 
brag, der er noteret i de 3.000 m dybfrost. Det 
dybe hul, boret 1989-92, fra toppen af Den midt
grønlandske Højderyg 3.200 in ned til den faste 
klippe, er fortsat næsten intakt med sit beskytten
de indhold af dieselolie. En gletcher kan ikke blive 
meget tykkere; så omdannes de nederst lag til fly
dende vand på grund af det høje tryk i kombina
tion med jordvarmen. De fintmærkende sonder, 
der med mellemrum sendes ned igennem den 
smalle skakt, kan med stor sikkerhed angive atmo
sfære-temperaturen år for år fra dengang til nu. 
Vi kender temperaturen i Danmark, da de første 
rensdyrjægere strejfede over tundraen, da Egt- 
vedpigen luftede sit diminutive snoreskørt, og da 
svenskerne benyttede Den lille Istid til at føre deres 
feltartilleri og rytteri over Bælterne til Stormen på 
København.

Det er ikke tal, der lader sig aflæse som en 
årstalsliste. Det kræver megen viden om meget 
andet og ikke mindst en god del anvendt matema
tik. Materialet selv er på ingen måde uerstatteligt; 
der er is nok at bore i. Men det er umådeligt kost
bart.

Der foretages tilsvarende isboringer andre ste
der. I Antarktis, hvor forholdene er ganske anderle
des på grund af den meget ringe nedbør, er man 
ved en boring ned til samme dybde nået hele ve
jen ned igennem de kvartære istider. Her kan man 
fastslå temperaturen i Afrika, mens Lucy ynkeligt 
druknede i sit vandhul. De antarktiske boringer 
foregår i nøje koordination med de grønlandske.

En usædvanligt sag i en dansk samling. Vi kan 
kun håbe, at en sparerunde ikke tvinger forskerne 
til at slukke for strømmen i den store dybfryser.

De første spor efter den gigantiske vulkanek
splosion, der afsluttede atlantidemes verden - den 
tidlige minoiske kultur - blev, da de i 1987 blev 
publiceret i Nature, modtaget med hovedrysten. 
Det drejede sig jo blot om et et forøget svovlsyr
enedslag over den fjerne, grønlandske indlandsis 
uden navn og adresse på afsenderen. Indenfor de 
seneste år har de samme lag i den samme iskerne 
afsløret glasagtige nedslag af materiale fra den 
samme lava, der ifølge Platon gjorde det muligt at 
gå på havoverfladen. Det har godt nok krævet et 
kraftigt lag pimpsten, men de partikler, der 
spredtes Verden over, røber samme herkomst som 
askelagene og pimstenen på Santorin, og de 
seneste Kulstof-14-dateringer af planterester fun
det i de minoiske byer, der blev ramt af katastro
fen, passer også fint med de danske iskerne-resul
tater.

Desværre ser Haleys komet fra 1066, der ellers 
er så smukt illustreret på Baieuxtapetet, ikke ud til 
at have efterladt sig spor i iskernen. Men den kend
er vi jo i forvejen.

Lektor Henrik B. Clausen fra Geofysisk Afd. 
på Niels Bohr Instituttet, der venligt har hjulpet 
en stakkels skabsbotaniker igennem ismasserne, 
har anbefalet følgende litteratur for videbegær
lige læsere:

Hammer, Clausen, Friedrich & Tauber, The 
Minoan eruption of Santorini in Greece dated to 
1645 BC?, Nature, vol.328:6130, pp.517-519,1987. 
W. Dansgaard: Grønland i istid og nutid, Rhodos, 
2000.
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